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KOPSAVILKUMS 
 

Pētījuma mērķis ir izvērtēt biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) kā 

partnerības jeb vietējās rīcības grupas (VRG) sagatavotās 2009. – 2013.gada vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanas gaitu, tajā ietverto rīcību efektivitāti un uzstādīto uzdevumu ieviešanas 

efektivitāti, realizēto projektu atbilstību sākotnēji uzstādītiem mērķiem, finansējuma ieguldījumu 

izvērtējumu pagastu iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā. 

VRG teritorijā iekļaujas 11 pagasti: Ances, Dundagas, Kolkas, Īves, Lubes, Popes, Puzes, 

Tārgales, Ugāles, Usmas un Valdgales, kas sadalās trīs administratīvos novados: Dundagas, 

Talsu un Ventspils. 

Pētījumā apkopota statistikas informācija par partnerības teritorijas situāciju uz pētījuma 

veikšanas brīdi un veikta analīze par situācijas izmaiņu ietekmi uz stratēģijas nosprausto mērķu 

sasniegšanu. 

Lai novērtētu stratēģijas ieviešanas efektivitāti un atbilstību vietējo iedzīvotāju interesēm, 

pētījuma ietvaros notika projekta ieviesēju, pagasta pārvalžu un novadu attīstības nodaļu vadītāju 

aptaujas. Katrā pagastā notika vietējo aktīvo iedzīvotāju diskusija par stratēģijas uzdevumu 

īstenošanas efektivitāti, aktualitāti aizvadītajā periodā un nākotnē.  

Pētījumā sniegta analīze katra pagasta aktivitātei projektu ieviešanā un stratēģijas uzdevu 

īstenošanā. Diskusijās analizēta projektu ieviesēju norādītās nepilnības un problēmas projektu 

sagatavošanas un īstenošanas stadijā, lai tās varētu mazināt vai novērst nākamajā periodā. 

Dokumentā ir apkopota Lauku un Zivsaimniecības fondu līdzekļu apguves gaita, rīcību 

aktualizācijas un analizēta finansējuma apguves efektivitāte. 

Pētījuma secinājumos un rekomendācijās ietvertas norādes papildus pētījuma uzdevumiem 

un nākamā perioda veiksmīgas stratēģijas sagatavošanai un ieviešanai, biedrības darbības 

uzlabošanai vietējās kopienas stiprināšanai. 
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IEVADS 
 

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007.-2013.gadam tika noteikti trīs galvenie virzieni 

Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvē: 

1. Cilvēkresursu attīstība un efektīva izmantošana; 
2. Konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku; 
3. Publisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana kā priekšnoteikums valsts un tās 

teritorijas līdzsvarotai attīstībai. 

Vietējās attīstības stratēģija no vienas puses ir ES fondu finansējuma sadales dokuments, bet 

no otras puses tā ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam finansējums un pasākumi sadalīti četrās 

asīs. Vietējās rīcības grupas īstenoja 4.ass LEADER pieejas īstenošanu. LEADER ir 

mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no 

LEADER pieejas principiem ir augšupējā pieeja, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem 

savas teritorijas problēmu risināšanā. 

Līdzīgi Eiropas Zivsaimniecības fonda rīcības programmā tika noteikti 4 prioritārie virzieni, 

kurā 4.prioritārais virziens: Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība, kuras galvenais mērķis 

ir “ilgtspējīgi attīstīt un uzlabot dzīves kvalitāti tajos ar zivsaimniecību saistītajos reģionos, kuru 

stratēģija veicina reģiona nodarbinātību, konkurētspēju, dzimuma līdztiesības attīstību, kā arī 

inovāciju ieviešanu un reģionālo un starptautisko sadarbību. 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Vietējās attīstības stratēģija izstrādāta 

2008. gadā. Turpmāk precizēta un grozīta 2012., 2013., 2014. gadā.  

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” teritorijā pirms tās izveides par VRG darbojās 

paralēli pašvaldību sadarbības iestāde „Ziemeļkurzeme”, kurai bija izstrādāts sadarbības 

teritorijas attīstības plāns. Iestāde savu 12 gadu garumā īstenoto pagastu sadarbību beidza pēc 

pašvaldību novadu reformas. Biedrība pirmo vietējās iniciatīvas stratēģiju „Vides kvalitātes 

saglabāšana un depresīvā noskaņojuma mazināšana” sagatavoja un īstenoja jau 2006.-2008.gadā. 

Šajā periodā tika iesniegti 23 un īstenoti 22 sabiedriski nozīmīgi projekti 8 pagastu teritorijās. 

Jau ar uzkrāto pieredzi projektu konkursu gatavošanā un administrēšanā, biedrība 2008.gadā 

sagatavoja un iesniedza Vietējās attīstības stratēģiju 2008.-2013.gadam, kuru īstenoja VRG 

teritorijā, kurā iekļāvās jau 11 Ziemeļkurzemes pagastu teritorijas. Biedrības darbību nosaka 

Statūti un augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. 

Izstrādes sākumā, 2008. gadā, Latvijas teritorija bija iedalīta rajonos – attiecīgi VRG 

darbības teritorija sākotnēji ietvēra Ventspils (Ances, Puzes, Tārgales, Popes, Usmas un Ugāles 

pagasti) un Talsu (Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales pagasti) rajonu teritorijas daļas. 
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Notiekot ārējam ietekmes faktoram, Latvijas administratīvi teritoriālajām reformām un novadu 

izveidei (2009.g.), VRG darbības teritorija, 2012. gada Stratēģijas grozījumos, aptver visu 

Dundagas novadu (Dundagas un Kolkas pagasti), daļu Talsu (Īves, Lubes un Valdgales pagasti) 

un daļu Ventspils (Ances, Puzes, Tārgales, Popes, Usmas un Ugāles pagasti) novadu teritorijas.  

Sākotnējam aktivitāšu aprakstam, kas saistīts ar sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un 

pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, 2012. gada grozījumos klāt nākušas ar 

mājražošanas atbalstu saistītas aktivitātes. Tas saistīts ar MK noteikumu Nr.33 maiņu uz MK 

noteikumiem Nr.764, 04.10.2011., kā rezultātā klāt nāca jaunas, ar mājražošanu saistītas 3.1. un 

3.2. aktivitātes par lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, lauksaimniecības 

produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos. 
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1. VRG DARBĪBAS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 
 

Kopējais iedzīvotāju skaits vietējas rīcības grupas (VRG) teritorijā 2013. gadā salīdzinājumā 

ar 2008. gadu ir samazinājies par 859 (1.1.att). Vislielākais iedzīvotāju skaits samazinājums ir 

Dundagas pagastā par – 196, pēc tam seko Kolkas pagasts ar – 167 un Ugāles pagasts ar -122. 

Savukārt vismazāk cilvēku skaits samazinājies Ances pagastā par – 19 un Īves pagastā par – 26 

(1.1.tabula). Ziemeļkurzemes reģionā kā lielākajā daļā Latvijas novērojams iedzīvotāju skaita 

samazināšanās process, galvenokārt negatīvās iedzīvotāju migrācijas un mirstības pārsvara pār 

dzimstības dēļ. 

 

1.1.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika pa pagastiem 2008. un 2013. gadā. 
(avots: Talsu, Ventspils un Dundagas novadu 2012.gada publiskie pārskati) 

 

1.2.attēls. Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” kā Vietējās rīcības grupas darbības 
teritorija. 
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1.1.tabula 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa pagastiem 2008. un 2013 gadā. 

Pagasts 
2008.gads 2013.gads 

Ances pagasts 746 727 
Dundagas pagasts  3748 3552 
Īves pagasts 557 531 
Kolkas pagasts 1211 1044 
Lubes pagasts 611 555 
Popes pagasts 1131 1093 
Puzes pagasts 1037 973 
Tārgales pagasts 1978 1938 
Ugāles pagasts 2516 2394 
Usmas pagasts 620 566 
Valdgales pagasts 1467 1390 
Kopā 15622 14763 

 
Tā kā ir samazinājies iedzīvotāju skaits attiecīgi ir samazinājies arī vidējais iedzīvotāju 

blīvums Ziemeļkurzemes teritorijās pagastos no 6,4 uz 5,9 cilvēkiem uz km2 (1.2.att.). 

Vislielākais iedzīvotāju blīvuma samazinājums ir Kolkas pagastā par – 1,43, šajā pagastā 

attiecīgi ir arī viens no lielākajiem absolūtajiem cilvēku skaita samazinājumiem VRG teritorijā, 

pēc tam seko Lubes pagasts ar -0,67. Savukārt vismazākais iedzīvotāju blīvuma izmaiņas ir 

Ances pagastā -0,05 un Tārgales pagastā -0,11. Pārējā teritorijā blīvuma samazinājums svārstās 

no -0,23 līdz -0,42.  
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1.3.attēls. Iedzīvotāju blīvums 2008. un 2013. gados. 
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Vidējais bezdarba līmenis Ziemeļkurzemes teritorijā 2013. gadā ir 4,2%, salīdzinoši ar 

2008. gadu tas ir samazinājies par -0,3% (1.3.att). Augstākais bezdarba līmenis 2013. gadā ir 

Ances pagastā 6,3%, savukārt zemākais Kolkas pagastā 1,3 %, savukārt 2008. gadā visaugstākais 

augstākais bezdarba līmenis bija Kolkas pagastā 7,8%, bet zemākais Popes pagastā 1,9%. 

Bezdarba līmeņa izmaiņas pa gadiem starp pagastiem liecina, ka kopumā nav neviena izteikti 

depresīva pagasta, kurā bezdarba līmenis saglabātos vienlīdz augsts visā pārskata periodā.  
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1.4.attēls. Bezdarba līmenis (%) pagastos 2013. gadā. (avots: http://www.csb.gov.lv/) 

 

Vecumstruktūras sadalījumā pa pagastiem (1.4.att.) vērojama salīdzinoši vienmērīga 

situācija VRG teritorijā starp pagastiem, izteikti vairāk pagastos ir darba spējas vecuma cilvēki. 

Novērojama tendence, ka pēc darba spējas vecuma cilvēku skaits pārsniedz līdz darba spējas 

vecuma cilvēku skaitu visos pagastos, tādejādi novērojama sabiedrības novecošanas tendences.  
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1.5. attēls. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām pa pagastiem 2012.g. sākumā, % 
(avots: www.pmlp.gov.lv) 
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Salīdzinot visus trīs VRG teritorijā ietilpstošos novadus (1.2.tabula) redzams, ka kopējais 

iedzīvotāju skaits un arī augstākais iedzīvotāju blīvums cilv./km² ir Talsu novadā, jo novada 

teritorijā tiek ieskaitīta arī Talsu pilsēta. Demogrāfiskā slodze visos novados ir līdzīga nedaudz 

virs 500, visaugstākais šis rādītājs ir Dundagas novadā, kur ir salīdzinoši lielāks virs darbaspējas 

vecuma iedzīvotāju skaits. Visaugstākie pašvaldības ieņēmumi uz iedzīvotāju ir Ventspils 

novadā, šo rādītāju pozitīvi ietekmē Ventspils pilsēta, uz kuru dodas strādāt daudzi cilvēki no 

apkārtējiem Ventspils novada pagastiem.  

1.2.tabula. 
 

Dažādu novada raksturojošo parametru salīdzinājums 2012.gadā 

Novads 
Platība, 

km² 

Iedzīvotāju 
skaits 

2012.g. 
sākumā 

Iedzīvotāju 
blīvums 
2012.g. 
sākumā, 
cilv./km² 

Iedzīvotāju 
skaita 

izmaiņas no 
2007.g. 

sākuma līdz 
2012.g. 

sākumam, 
% 

Demogrā
fiskā 

slodze 
2012.g. 
sākumā 

līdz 
darbspējas 
vecumam 

darbspēj
as 

vecumā 

virs 
darbspēj

as 
vecuma 

Iedzīvotāj
u 

ienākuma 
nodokļa 

ieņēmumi 
pašvaldība
s budžetā 
uz 1 iedz. 
2011.g., 

Ls 
Dundaga 

676 4678 6,9 -7,0 529,3 13,1 65,4 21,5 180,4 

Talsu  
1763 33 808 19,2 -4,1 508,9 14,3 66,3 19,5 226,4 

Ventspils  
2457 13 220 5,4 -4,9 503,1 14,3 66,5 19,2 246,8 

(avots: www.vraa.gov.lv)  
 

Uzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības formas visvairāk reģistrētas ir Talsu novadā 

pašnodarbinātās personas šajā novadā ir reģistrētas 1097, ievērojami mazāk to ir Dundagas un 

Ventspils novados attiecīgi 116 un 304 (1.3.tabula) arī individuālo komersantu, 

komercsabiedrību skaits un Zemnieku, Zvejnieku saimniecības skaits vislielākais ir tieši Talsu 

novadā. Starp VRG ietilpstošajiem novadiem ekonomiski visaktīvākais pēc dažādām 

saimnieciskās darbības formām ir Talsu novads, attiecīgi pēc tam seko Ventspils novads un 

viszemākā ekonomiskā aktivitāte ir Dundagas novadā, kas skaidrojams ar mazāku iedzīvotāju 

skaitu novadā. 
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1.3.tabula. 

Dažādu novada raksturojošo parametru salīdzinājums 2012.gadā 

Novads 

Bezdarba 
līmenis 
2012.g. 
sākumā, 

% 

Kopā 
Pašnodarb. 
personas 

Individ. 
komersanti 

Komercsab. 

Zemnieku 
un 

zvejnieku 
saimn. 

Skaits uz 
1000 
iedz. 

Individ. 
komersantu un 

komercsab. skaits 
uz 1000 iedz., 

2010.g. 

Dundagas 
novads 5,3 239 116 22 49 52 50,0 14,9 

Talsu 
novads 9,7 2322 1097 231 555 439 67,6 22,9 

Ventspils 
novads 8,9 769 304 61 176 228 56,9 17,5 

 (avots: www.vraa.gov.lv) 
 

Kopumā VRG teritorijas raksturojošo statistikas datos būtiskas atšķirības gan starp VRG 

pagastiem, gan pašu pagastu sociāli ekonomiskajos rādītājos 2008. gadā un 2013. gadā netika 

konstatētas, lai gan ir novērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence, bet ir uzlabojusies 

bezdarba situācija. Administratīvās teritoriālās reformas dēļ 2013. gadā vairāki raksturojoši dati 

tiek rēķināti novadu griezumos, kas apgrūtina iegūt precīzus atsevišķus datus par pagastiem. 
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2. PĒTĪJUMA M ĒRĶIS, UZDEVUMI, IZSTR ĀDES GAITA UN 
METODES 

 
Pētījuma mērķis ir izvērtēt biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) kā 

partnerības jeb vietējās rīcības grupas (VRG) sagatavotās 2009. – 2013.gada vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanas gaitu, tajā ietverto rīcību efektivitāti un uzstādīto uzdevumu ieviešanas 

efektivitāti, realizēto projektu atbilstību sākotnēji uzstādītiem mērķiem, finansējuma ieguldījumu 

izvērtējumu pagastu iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā. 

 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Apkopot stratēģijas ietvaros atbalstīto un īstenoto projektu atbilstību un sasniegumu 

sākotnējo rīcību uzstādītiem kritērijiem. 

2. Apkopot stratēģijas izmaiņas un precizējumus, izvērtēt to ietekmi uz sākotnēji izvirz ītiem 

mērķiem. 

3. Apkopot informāciju par partnerības teritorijas situāciju uz pētījuma veikšanas brīdi. 

4. Veikt analīzi par situācijas izmaiņu ietekmi uz stratēģijas nosprausto mērķu sasniegšanu. 

5. Veikt stratēģijā ietvertā SVID izvērtējumu. 

6. Sagatavot aptaujas anketu un veikt projekta īstenotāju aptauju par stratēģijas uzdevumu 

izpildi vietējās sabiedrības skatījumā. 

7. Sagatavot aptaujas anketu un veikt novadu attīstības nodaļu un pagasta pārvalžu vadītāju 

aptauju par vietējās rīcības grupas stratēģijas ieviešanas ietekmi uz pagastu attīstību. 

8. Veikt diskusijas un intervijas ar visu partnerības teritorijā iekļauto pagastu sabiedriski 

aktīviem vietējiem iedzīvotājiem. 

9. Secinājumu izstrāde par stratēģijas īstenošanas efektivitāti. 

10. Partnerības darba efektivitātes novērtējums stratēģijas ieviešanā 

Visi uzdevumi veicami izvērtējot kopējos un atšķirīgos faktorus Lauku un Zivsaimniecības 

fondiem. 
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Izstrādes gaita un metodes 

1. Dokumentu analīze 

Pētījuma gaitā analizēja biedrības ZBA izstrādāto vietējās attīstības stratēģiju 2009.- 

2013.gadam gan tās sākotnējo redakciju, gan arī precizētos variantu. 

2. Datu analīze 

Apzināta un iegūta aktuālā statistikas informācija, atbilstoši 2009.- 2013.gada stratēģijā 

iekļautajiem statistikas rādītājiem. Pēc tam veikta šo datu izmaiņu analīze. 

Veikts datu apkopojums par vietējās stratēģijas ietvaros īstenoto projektu raksturojošiem 

rādītājiem, pēc tam veikta šo datu analīze. 

3. SVID salīdzinošā analīze 

Pētījuma ietvaros sagatavota stratēģijā iekļautās SVID analīze un kritēriju situācijas 

izmaiņu izvērtējums. 

4. Projektu analīze 

Galvenais jautājums ir par īstenoto projektu ietekmi uz partnerības stratēģijā uzstādīto 

rīcības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. Projektu rezultātu ietekme un atbilstība 

biedrības ZBA vietējās attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. 

5. Aptaujas 

Pētījuma ietvaros īstenotas 2 anketēšanas: projektu īstenotāju un pagasta pašvaldības 

pārstāvju. Veikta anketu rezultātus analīze un izvērtējums. 

6. Diskusijas un intervijas 

Pētījuma laikā organizētas diskusijas un intervijas katrā pagasta teritorijā, lai noskaidrotu 

to teritorijas sabiedriski aktīvo iedzīvotāju viedokli par stratēģijā iekļauto mērķu 

sasniegumiem un iegūt to novērtējumu.  
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3. VRG STRATĒĢIJAS ATT ĪSTĪBAS VĪZIJAS UN PRIORIT ĀŠU 
ANAL ĪZE 

 
Izstrādājot Vietējo attīstības stratēģiju tika aptaujāta liela daļa visu partnerības teritorijā 

iekļauto pagastu aktīvie iedzīvotāji, vietējās sabiedriskās organizācijas un lauku uzņēmēji. 

Biedrība jau iepriekšējā ES plānošanas periodā bija izstrādājusi stratēģiju, kurā gan bija 

iesaistījušies mazāk pagastu kā pētījumā iekļautajā periodā. Līdz ar to astoņu pagastu (Ances, 

Dundagas, Īves, Lubes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Valdgales) teritorijās vietējie iedzīvotāji jau 

bija informēti un biedrības bija guvušas pieredzi īstenojot vietējās iniciatīvas projektus. Līdz ar 

to aktīvi iesaistījās 2008. – 2013.gadu stratēģijas sagatavošanā un aktīvi diskutēja par stratēģijā 

nosakāmiem prioritāriem uzdevumiem. Klāt pienākušo pagastu (Kolkas, Popes un Usmas) 

teritoriju iedzīvotājiem sākotnēji bija samērā grūti iesaistīties kopīgās diskusijās, tomēr maz 

pamazām arī šajos pagastos sākās aktīvāka rosība. 

Kopējo diskusiju rezultātā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” apstiprinātajā 

stratēģijā 2008.-2013.gadam ir noteikti uzdevumi veicināt:  

1. dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem; 

2. sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, to kvalitātes paaugstināšanos un sasniedzamību; 

3. dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošanu; 

4. vides kaitējumu mazināšanos; 

5. kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīva kultūras 

pakalpojuma pieejamību un izmantošanu kā attīstības faktoru, kā arī pašdarbības 

kolektīvu aktivitāšu atbalstīšana; 

6. informācijas un zināšanu pieejamības attīstību; 

7. ilgtspējīgu tūrisma attīstību; 

8. individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības aktivizēšanos; 

9. veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sporta aktivitāšu atbalstīšanu. 

Uzdevumi netika sakārtoti prioritārā secībā, jo gatavojot stratēģiju vēl nebija zināmi 

nosacījumi attiecināmiem izdevumiem, kas tiek noteikti ar ministru kabineta noteikumiem. Liela 

interese bija par dažādu sabiedrības aktivizēšanas pasākumu īstenošanu, kur būtu nepieciešams 

atbalsts pieaicināto apmācības speciālistu atlīdzībai un nodarbību materiālu iegādei, kā tas bija 

iespējams iepriekšējā periodā. 

Pēc uzdevumu definēšanas, tika sagatavots rīcības plāns Lauku un Zivsaimniecības fondu 

īstenošanai. Ne visus uzdevumus bija iespējams īstenot ar vienu vai otru fondu, jo bija jāievēro 

nošķirtība ar citām fondu programmām. Tā piemēram no Lauku fonda nevarēja īstenot 

aktivitātes, kas saistītas ar tūrisma attīstību. Arī no Zivju fonda, ar tūrismu saistīto aktivitāšu 
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īstenošana, bija stipri ierobežota, jo projekta pieteikumus nevarēja iesniegt individuālā darba 

veicēji. Mazapdzīvotā Baltijas jūras piekrastē ir tūrisma pakalpojumu sniegšanā aktīvi darbojās 

vairākas lauku mājas, kas savu darbību organizē ar Lauku ceļotāja starpniecību, bet to īpašnieki 

ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji. Saskaņā ar MK 

noteikumiem viņi no EZF nevarēja saņemt atbalstu – iesniegtie projekti tika noraidīti. Tā 

rezultātā ilgtspējīga tūrisma attīstības uzdevumu VRG nevarēja īstenot vēlamā apjomā. 

Neplānotus sarežģījumus radīja dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un 

izmantošanas uzlabošanas uzdevuma izpilde, jo daudzas ieceres saskārās ar īpašuma tiesību 

nesakārtotību. 

Sākotnēji MK noteikumos iekļautā prasība par nomas līguma reģistrāciju sarežģīja un pat 

darīja neiespējamu vairāku vietējai kopienai būtisku projektu īstenošanu. Pēc MK noteikumu 

grozījumiem projektu aktivitāte pieauga, lai gan bija jārēķinās ar situāciju, ka ne visi sabiedrībai 

nozīmīgi īpašumi ir uzmērīti un ierakstīti Zemes grāmatā. 

Maza aktivitāte projektu iesniedzējiem bija vides kaitējumu mazināšanas uzdevuma izpildē. 

Lielāku aktivitāti šeit varēja gaidīt no pašvaldībām, kuru tiešais uzdevums ir rūpēties par 

atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu. Tomēr kā pozitīvu iniciatīvu jāpiemin SIA „Ūši” 

īstenotais projekts par dalīto atkritumu tvertņu iegādi un uzstādīšanu tiešā Rīgas jūras līča krastā 

atrodošā kempingā. 

Diemžēl šajā periodā atbalstu nevarēja saņemt zivju apstrādes mājražotāji. No ELFLA 

atbalstu varēja saņemt tikai lauksaimniecības produktu ražotāji vai pārstrādātāji mājas apstākļos. 

Savukārt EZF to varēja iespēt tikai kā tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kuriem jau ir iepriekšēja 

pieredze tūrisma pakalpojumu sniegšanā, un kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta 

komercreģistrā. 

Īstenoto projektu sadalījums pēc stratēģijā noteiktiem uzdevumiem:  

I. Dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem: 

1. Biedrības „Usma jahtklubs” sanitārā mezgla rekonstrukcija (Usmas pag., € 17928,18) 
2. Cilvēkiem, kas grib justies labi (Puzes pag.,  € 12698,70) 
3. Atpūtas vietas labiekārtošana Lubes pagasta Anužu ciemā (Lubes pag.,  €3380,29) 
4. Frītagu kapsētas labiekārtošana un stāvlaukuma būvniecība (Valdgales pag.,  

€ 9572,23) 
5. Dzīvesveida centra „Tavai sirdij” izveide (Dundagas pag., € 12205,96) 
6. Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai (Dundagas pag., € 7825,98) 
7. Kolkas peldvietas labiekārtošana (Kolkas pag., € 2858,26) 
8. Atpūtas parka rekonstrukcija Pūņās (Valdgales pag., €) 15339,87 
9. Sabiedriskā centra Talsu iela 7 teritorijas labiekārtošana (Dundagas pag., € 6899,54) 
10. Saules, Skolas, Īsās ielas apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija (Dundagas pag.,  

€ 2706,81) 
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11. Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Tiņģeres ciemā (Īves pag., €17785,59) 
12. Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā (Dundagas pag., €7608,12) 
13. Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve  

(Ugāles pag., €17928,19) 
14. Teritorijas labiekārtošana un virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcija 

Talsu novada Anužu ciemā (Lubes pag., € 8964,10) 
15. Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Lubes pagasta iedzīvotājiem 

 (Lubes pag., €3468,95) 
16. Brīvā laika pavadīšanas laukums ģimenēm Kolkā (Kolkas pag., €25610,17) 
17. Pašvaldības ceļa "Vecā muiža - Sleņģi" rekonstrukcija un autostāvlaukumu izbūve 

(Ances pag., €62749,86) 

 

3.1. attēls. 

II. Sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, to kvalitātes paaugstināšanos un sasniedzamību: 

1. Atpūts un izrīcīb viet (Puzes pag., €17760,50) 
2. Sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšana Kolkas ciemā (Kolkas pag., € 2778,13) 
3. Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” rotaļu un atpūtas telpas vienkāršotā 

rekonstrukcija un labiekārtošana (Dundagas pag., € 5330,28) 
4. Biedrības VASSA mācību un pasākumu centra izveide Rindas ciemā Ances pagastā 

(Ances pag., € 5892,53) 
5. Bērnu dienas centra labiekārtošana Pūņās (Valdgales pag., € 1029,59) 
6. No šodienas – nākotnē (Puzes pag., € 2365,24) 
7. Pūņu bērnu centra remonts (Valdgales pag., € 6355,48) 
8. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana (Ugāles pag., € 12589,84) 
9. Dundagas aprūpes nams – Stacija telpu labiekārtošana, sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai (Dundagas pag., € 5492,95) 
10. Ugāles pagasta sociālo pakalpojumu centra labiekārtošana un aprīkojuma iegāde 

(Ugāles pag., € 1180,20) 
11. Pakalpojumu dažādošana un kvalitātes paaugstināšana Ugāles bibliotēkā (Ugāles pag., 

€ 1255,69) 
12. Bērnu rotaļu laukuma izveide Popē (Popes pag., € 8354,21) 
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13. Piestātņu vienkāršotā rekonstrukcija nekustamajā īpašumā "Usmas jahtklubs" (Usmas 
pag., € 25611,70) 

 

3.2. attēls. 

III. Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošanu: 

1. „Ceļojošā dabas klase” – mobils, interaktīvs dabas izziņas nodarbību aprīkojums 
(Ances pag., € 3114,21) 

2. Dundagas Dakterlejas avota apkārtnes labiekārtošana (Dundagas pag., € 1611,83) 
3. Zēņu dīķa teritorijas labiekārtošana (Kolkas pag., € 15979,30) 

 

3.3. attēls. 
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IV. Vides kaitējumu mazināšanos: 

1. Par tīru un latvisku vidi (Ugāles pag., € 12969,43) 

2. Dabai draudzīgu saimniekošanas principu attīstīšana tūrisma saimniecībā "Ūši" 

(Kolkas pag., € 247,52) 

 

3.4. attēls. 

V. Kult ūras mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastrukt ūras un kvalitat īva kultūras 

pakalpojuma pieejamību un izmantošanu kā attīstības faktoru, kā arī pašdarbības 

kolektīvu aktivit āšu atbalstīšana: 

1. Lauku muzicēšanas tradīcijas atjaunošana (Dundagas pag., € 4315,57) 
2. Ances muižas verandas atjaunošana (Ances pag., € 8339,44) 
3. Tautas tērpu iegāde Ugāles jauniešu deju kolektīvas „Palēciens”  

(Ugāles pag., € 3203,64) 
4. Tiņģeres ciema apkārtne cauri laikiem (Īves pag., € 6064,09) 
5. Tautas deju tērpu iegāde Pūņu pamatskolas deju kolektīvam  

(Valdgales pag., € 3583,97) 
6. Radošo mākslu un amatu studija (Īves pag., € 7757,06) 
7. Ugāles radošā centra „Kolāža” izveide (Ugāles pag., € 9557,07) 
8. Tautisko deju tērpu iegāde Dundagas senioru deju kolektīvam (Dundagas pag., € 

3347,45) 
9. Re, kur muzikanti spēlē! (Ugāles pag., € 4505,11) 
10. Tautas tērpu iegāde Ventspils novada vidējās paaudzes deju kolektīvam „Ance” 

(Ances pag., € 4516,62) 
11. Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde (Kolkas pag., € 7042,10) 
12. Es mācēju danci vest! (Ugāles pag., € 5083,92) 
13. Dundagas pils amatiermākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts (Dundagas pag., 

 € 12310,18) 
14. Lai skan Ugālē! (Ugāles pag., € 8363,39) 
15. Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu tautas namā (Kolkas pag., € 25272,28) 
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3.5. attēls. 

VI. Inform ācijas un zināšanu pieejamības attīstību: 

1. Latvijas vēstures apzināšana – Rubeņa bataljona cīņu ceļa iezīmēšana un muzeja 
ekspozīcijas veidošana (Usmas pag. un Ugāles pag., € 11339,49) 

2. Izglītojošas un informatīvas interneta mājas lapas izveide par zirgiem un jātnieku 
sportu (Tārgales pag., € 1216,56) 

3. Piemiņas vietas izveidošana Talsu novada Valdgales pagasta īpašumā „L īksnas” 
(Valdgales pag., € 7503,07) 

4. Ugālnieku informatizācija un dzīves kvalitātes uzlabošana (Ugāles pag., € 1347,16) 
5. Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas labiekārtošana un muzeja mājas lapas 

izveide (Dundagas pag., € 9531,90) 
6. Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda izgatavošana, mājas lapas izveide (Dundagas 

pag., € 2844,90) 
7. Informatīvo stendu komplektu izvietošana Lībiešu krasta ciemos - Sīkragā un Pitragā 

(Kolkas pag., € 2772,90) 

 
3.6. attēls. 
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VII. Ilgtsp ēj īgu tūrisma attīstību: 

1. Minies, izzini, atminies jeb Rullē pa jūru Kolkā! (Kolkas pag., € 3274,45) 
2. Tūrisma stenda ierīkošana Kolkasragā (Kolkas pag., € 4691,77) 
3. Tradīcijām ir spēks. Ceļojums industriālās Kolkas vēsturē (Kolkas pag., € 264,58) 

 
3.7. attēls. 

VIII. Individu ālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības aktivizēšanos: 

1. Sklandraušu cepšanas iekārtu modernizācija (Dundagas pag., € 722,99) 
2. Saldēšanas kameras iegāde IU „DRT” (Dundagas pag., € 3569,98) 
3. Vaska sveču liešanas komplekta iegāde (Dundagas pag., € 255,96) 
4. Šujmašīnas un akumulatora skrūvgrieža iegāde pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

(Valdgales pag., € 465,13) 
5. Amatniecības darbnīca „Sleņģi” (Ances pag., € 9434,50) 
6. Zobārstniecības kabineta izveide Ventspils novadā, Ugālē (Ugāles pag., € 7200,30) 
7. Augļu dārza žoga ierīkošana Jaunlīdumos (Dundagas pag., € 1945,55) 
8. Siltumnīcas būvniecība un dziļurbuma izveide IU „DRT” (Dundagas pag., € 4319,74) 
9. Siltumnīcas iegāde un uzstādīšana “Jaunlīdumos” (Dundagas pag., € 4355,61) 
10. Daudzkorpusu bišu stropu iegāde Valdgales pagasta "Vairogos" (Valdgales pag., € 

470,37) 
11. Kazu aploka izveide Kļavniekos (Dundagas pag., € 668,45) 
12. Arkla, rotācijas zāles pļaujmašīnas, pļaujmašīnas-smalcinātāja, konveijera grābekļa 

iegāde Tārgales pagastā (Tārgales pag., € 1275,10) 
13. Dzesēšanas iekārtas iegāde (Puzes pag., € 1799,94) 
14. Stropu iegāde dravas paplašināšanai (Ances pag., € 300,80) 
15. Lauksaimniecības tehnikas iegāde ilggadīgo stādījumu kopšanai (Tārgales pag., € 

5572,53) 
16. Biškopības produktu ražošanas iekārtu un bišu stropu ražošanas attīstībai piemājas 

saimniecībā "Kļavas" (Tārgales pag., € 1454,39) 
17. Siltumnīcu uzstādīšana agro dārzeņu un garšaugu audzēšanai (Ugāles pag., € 1433,60) 
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18. SIA "Brūkļi DB" ganāmpulka nožogojuma izveide (Usmas pag., € 4468,40) 

 
3.8. attēls. 

IX. Veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sporta aktivitāšu atbalstīšanu: 

1. JSK „Demora” zirgu izjāžu laukuma labiekārtošana (Tārgales pag., € 12930,79) 
2. Aprīkojuma un tehnikas nodrošināšana reiterapijas un jāšanas sporta apmācības 

centram (2 projekti) (Dundagas pag., € 3048,82) 
3. Atpūtai un veselībai (Īves pag., € 4944,43) 
4. Trenažieru zāles labiekārtošana Ugāles pagastā (Ugāles pag., € 14752,31) 
5. Atpūtas un sporta trases ierīkošana (Ugāles pag., € 14413,43) 
6. Trenažieru zāles ventilācijas sistēmas rekonstrukcija (Ugāles pag., € 4752,96) 
7. Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāli tehniskās bāzes izveide (Ances 

pag., € 2986,98) 
8. Zirgu transportēšanas piekabes iegāde JSK „Demora” Tārgales pagastā (Tārgales pag., 

€ 8987,14) 
9. Basketbola vairoga nomaiņa Ugāles sporta manēžā (Ugāles pag., € 1215,35) 
10. Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija Saules iela 8 (Dundagas pag., € 

25611,69) 
11. Inventāra iegāde biedrības „Usmas jahtklubs” burāšanas apmācības organizēšanai 

(Usmas pag., € 17590,72) 
12. Aktivit āšu laukuma izveidošana Puzes pagasta Stiklos (Puzes pag., € 5678,13) 
13. Trenažieru zāles labiekārtošana Popes sporta hallē (Popes pag., € 3316,18) 
14. Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija (Kolkas pag., € 25611,69) 
15. Trenažieru iegāde Ances pagasta iedzīvotājiem (Ances pag., € 7824,43) 
16. Vingrošanas laukuma izveide Popē (Popes pag., € 3601,01) 
17. Telpu rekonstrukcija galda spēļu inventāra un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika 

organizēšana (Dundagas pag. un Kolkas pag., € 16432,29) 
18. Valdgales pagasta Pūņu ciema sporta laukuma rekonstrukcija (Valdgales pag., 

 € 25609,55) 
19. Puzes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija (Puzes pag., € 25611,69) 
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20. Aprīkojuma iegāde amatieru autokrosa trases „Krauķi” uzlabošanai Ventspils novada 
Ugāles pagastā (Ugāles pag., € 4727,33) 

21. Kolkas ciema stadiona teritorijas labiekārtošana (Kolka pag., € 13497,15). 

 
3.9. attēls. 
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4. PARTNERĪBAS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS LAUKU 
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ 

 
4.1. RĪCĪBU EFEKTIVIT ĀTES VĒRTĒJUMS UN STRATĒĢIJU IZMAI ŅU 

ANAL ĪZE 
 

Stratēģijā ir norādīti katrai rīcībai sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji un to apjomi. 

Sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji un apjomi ir mainījušies līdz ar katriem Stratēģijas 

grozījumiem, kā arī ar pāreju no 6 ELFLA rīcībām uz 3 jaunām (4.1. tabula). 

Apskatot rīcības efektivitāti trīs jaunajām rīcībām, līdz ar pēdējiem rīcības plāna 

grozījumiem uz 01.08.2014, 1.rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 

iedzīvotājiem» paredzēts atbalsta apjoms 68881,81 EUR, no kuriem kopā uz 8 projektu kārtām, 

kuras ir noslēgušās, apgūts viss plānotais finansējums 68881,83 EUR ar apstiprinātiem 15 

projektiem. 2. rīcībā «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem» paredzēts 

atbalsta apjoms 440963,12 EUR, no kuriem notikušajās projektu kārtās apgūti 432946,89 EUR 

ar apstiprinātiem 52 projektiem, kas ir nedaudz mazāk kā plānots. 3. jaunajā rīcībā 

«Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» paredzēts 

atbalsta apjoms 32357,45 EUR, no kuriem apgūts plānotais 32357,45 EUR ar kopā 

apstiprinātiem 14 projektiem. Uz šo brīdi (31.08.2014) izsludināta jauna 9 projektu konkursu 

kārta ar plānotu finansējumu un projektu iesniegšanu 2. jaunajā rīcībā. 
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ELFLA sasniedzamo kvantitatīvo rādītāju un to apjomu izmaiņu kopsavilkums 2008. – 2013.g. stratēģijas grozījumos 
4.1. tabula 

  2008   2012. 2013. 

N.p.k. 
2008 

Rīcība Kvantitatīvais kritērijs Plān.apj. N.p.k. 
2012 

Jaunā Rīcība Kvantitatīvais kritērijs Plān.apj. Kvantitatīvais kritērijs Plān.apj. 

6. Veicināt tirgus 
pieejamību 
vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Izveidotas un rekonstruētas darbnīcas 
un darba telpas 

7 1. Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

Izveidoti un labiekārtoti 
iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centri 

4 Izveidoti un labiekārtoti sociālo 
pakalpojumu un veselības 
veicināšanas centri 

4 

Iegādāti darbarīki un iekārtas 50 Iedzīvotāju skaits, kuri varēs 
izmantot jaunizveidotos vai 
labiekārtotos iniciatīvas un 
veselības veicināšanas centrus 

6000 Iedzīvotāju skaits, kuri varēs 
izmantot jaunizveidotos vai 
labiekārtotos iniciatīvas un 
veselības veicināšanas centrus 

3000 

Iedzīvotājiem pieejams pakalpojums 5000 

3. Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

Izveidoti un labiekārtoti informācijas 
centri, stendi un norādes 

6 Izveidoti un labiekārtoti 
informācijas centri, stendi un 
norādes 
  
  
  

6 
  
  

Izveidoti un labiekārtoti 
informācijas centri, stendi un 
norādes. Nodrošināti 
informācijas tīkli un izveidotas 
mājas lapas. 
  

6 
  

Veikti pasākumi informācijas tīklu 
darbības nodrošināšanai 

4 

Izveidotas mājas lapas 1 

Iedzīvotāju skaits, kuriem būs pieejams 
pakalpojums 

20000 

1.* Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

Izveidotas un labiekārtotas atpūtas 
vietas 

7 Izveidotas un labiekārtotas 
atpūtas vietas 

7 

Iedzīvotāju skaits, kuri varēs izmantot 
jaunizveidotās vai labiekārtotās atpūtas 
vietas 

8000 Iedzīvotāju skaits, kuri varēs 
izmantot jaunizveidotās vai 
labiekārtotās atpūtas vietas 

8000 

4. Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sakopti un atjaunoti vēsturiskie un 
mākslas objekti, pieminekļi, piemiņas 
zīmes, svētvietas 

6 2. Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

Sakopti un atjaunoti vēsturiskie 
un mākslas objekti, pieminekļi, 
piemiņas zīmes, svētvietas 

6 Sakopti un atjaunoti vēsturiskie 
un mākslas objekti, pieminekļi, 
piemiņas zīmes, svētvietas. 
Eksponētas un popularizētas 
novadnieku ekspozīcijas, un 
publiskās kolekcijas 

6 

Eksponētas un popularizētas 
novadnieku ekspozīcijas, un publiskās 
kolekcijas 

5 Eksponētas un popularizētas 
novadnieku ekspozīcijas, un 
publiskās kolekcijas 

5 

Nodrošināta pašdarbības kolektīvu 
darbība 

10 Nodrošināta pašdarbības 
kolektīvu darbība 

10 Nodrošināta pašdarbības 
kolektīvu darbība 

10 

Iedzīvotāji iesaistīti sabiedriskās 
aktivitātēs 

1200 Iedzīvotāji iesaistīti 
sabiedriskās aktivitātēs 

12000 Iedzīvotāji, kas iesaistīti 
jaunizveidotajās, pilnveidotajās  
pašdarbības kolektīvu 
aktivitātēs 

300 

Projekta ieguvumi pieejami 
iedzīvotājiem 

8000 Projekta ieguvumi pieejami 
iedzīvotājiem 

8000   
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4.1. tabula turpinājums 
  2008   2012. 2013. 

N.p.k. 
2008 

Rīcība Kvantitatīvais kritērijs Plān.apj. N.p.k. 
2012 

Jaunā Rīcība Kvantitatīvais kritērijs Plān.apj. Kvantitatīvais kritērijs Plān.apj. 

5. Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu 
un studiju 
izveide un 
darbības atbalsts 

Izveidoti interešu klubi un centri, 
rekonstruētas, labiekārtotas telpas 

7 2. Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

Izveidoti interešu klubi un 
centri, rekonstruētas, 
labiekārtotas telpas 

7 Izveidoti un labiekārtoti 
sabiedrības iniciatīvu centri, 
apmācību un pulcēšanās telpas. 

7 

Interesenti darbojas radošajās 
darbnīcās, studijās, klubos 

500 Interesenti darbojas radošajās 
darbnīcās, studijās, klubos 

500 Iedzīvotāju skaits, kas varēs 
izmantot izveidotos centrus un 
telpas 

10000 

Projekta piedāvājums pieejams 
iedzīvotājiem 

8000 Projekta piedāvājums pieejams 
iedzīvotājiem 

8000 

2. Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas 
centru izveide 
un 
labiekārtošana 

Izveidoti un labiekārtoti iniciatīvas un 
veselības veicināšanas centri 

4 Veikti pasākumi informācijas 
tīklu darbības nodrošināšanai 

4 

Iedzīvotāju skaits, kuri varēs izmantot 
jaunizveidotos vai labiekārtotos 
iniciatīvas un veselības veicināšanas 
centrus 

6000 Izveidotas mājas lapas 1 

1.* Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

Izveidotas un labiekārtotas atpūtas 
vietas 

7 Iedzīvotāju skaits, kuriem būs 
pieejams pakalpojums 

  

20000 
  

Izveidotas un labiekārtotas 
atpūtas vietas 

7 

Iedzīvotāju skaits, kuri varēs izmantot 
jaunizveidotās vai labiekārtotās atpūtas 
vietas 

8000 Iedzīvotāju skaits, kuri varēs 
izmantot jaunizveidotās vai 
labiekārtotās atpūtas vietas 

8000 

1.* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek 
pievienota 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta uz 2. 
jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek 
precizēts, ka šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka. 

3. 3.1.* 
Lauksaimniec
ības produktu 
ražošana un 
pirmapstrāde 

Izveidotas un rekonstruētas 
darbnīcas un darba telpas 

7 Izveidotas un rekonstruētas 
darbnīcas un darba telpas 

7 

3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas  Iegādāti darbarīki un iekārtas 50 

    Iedzīvotājiem pieejams 
pakalpojums 

5000 Iegādātas iekārtas 10 

    3.2.* 
Lauksaimniec
ības produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 

mājas 
apstākļos 

Izveidotas un rekonstruētas 
darbnīcas un darba telpas 

7 

    Iegādāti darbarīki un iekārtas 50 Iedzīvotājiem pieejams 
pakalpojums 

5000 

    Iedzīvotājiem pieejams 
pakalpojums 

5000 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

 
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

26 

Kopumā ELFLA rīcības plāns sākot no 2008. gadu grozīts septiņas reizes (2009., 2011., 

2012., pa divām reizēm 2013. un 2014. gadā).  Mainījušies MK noteikumi no Nr. 33. uz Nr.764, 

04.10.2011., rīcību iedalījumi, atbalsta apjomi, maksimālās attiecināmās izmaksu summas 

vienam projektam, plānotās īstenošanas kārtas un maksimālās atbalsta intensitātes projektu 

iesniedzējiem. 

Periodā no 2008. – 2011. gadam ieskaitot, ir sešu atsevišķu rīcību iedalījums. Mainoties 

prasībām un MK noteikumiem, sākot ar 2012. gadu sludināmajās rīcībās ir izmaiņas uz trīs 

rīcībām. Attiecīgi iepriekšējās tiek iedalītas zem jaunajām (4.2. tabula). 2012. gada grozījumos 

pie jaunās 1. rīcības «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem» sākotnēji 

kļūdaini iedalīta rīcība «Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības 

nodrošināšana», kas turpmākos grozījumos pārvietota pie jaunās 2. rīcības «Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem». Ar jaunajiem MK noteikumiem Nr.764 klāt nāk 

iepriekš neesoša 3. rīcība «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde 

mājas apstākļos». 

Sākotnējais rīcības plāns 2008. gadā ir bez atbalsta apjoma summām, nosakot tikai 

procentuālo sadalījumu starp rīcībām. 10.06.2013. tiek piešķirts papildus finansējums, kas 

izdalīts starp 1. un 2. rīcību. 29.10.2013. tiek pārvietota risinājuma iespēja no 1. uz 2. rīcību par 

atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu, vides sakoptības nodrošināšanu. Līdz ar to piešķirtā 

finansējuma kopsumma pirmajām rīcībām nemainās LVL 358 567,25. Rīcības plāna grozījumos 

5.02.2014. 2. rīcībai tiek pievienots papildus finansējums LVL 22 494,75. 3. rīcībai, kas attiecas 

uz vietējām mājražošanas aktivitātēm, kopējais piešķirtais finansējums ir nemainīgs  

LVL 28244,52. 01.08.2014. gada grozījumos samazināta finansējuma summa atbalsta apjomam 

1. rīcībā, saistībā ar apstākli, ka kopējie īstenoto projektu darbi šai rīcībā ir izpildīti par  mazāku 

summu kā sākumā paredzēts. Noņemtais finansējums kopā ar 3. rīcībā neapgūto summu ir 

pārcelts uz 2. rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», kurā 

izsludināta jauna 9. ELFLA projektu konkursa kārta (projektu iesniegšana paredzēta periodā no 

2014.gada 10.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim ar pieejamo finansējumu 8016,15 EUR). 

Kopumā lielākā projektiem paredzētā summa iedalīta 2. rīcībai «Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», kur izsludinātajās projektu kārtās bija vērojama vislielākā 

aktivitāte, tāpat šajā rīcībā ietilpa plašākas risinājuma iespējas.
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ELFLA R īcības plāna izmaiņu kopsavilkums 2008 – 2014.g           4.2. tabula 

2008 - 2011 2012-2014 

 2008.- 
04.02.2011 

2008 19.05.09., 
04.02.11. 

 2012. 10.06.13
. 

29.10.13
. 

05.02.14. 01.08.1
4. 

N.p.k. 
2008 

Rīcība Atbalsta 
apjoms (%) 

Atbalsta apjoms 
(LVL) 

N.p.k. 
2012 

Jaunā Rīcība Atbalsta apjoms 
(LVL) 

Atb.apj. (EUR) 

6. 
Veicināt tirgus pieejamību 
vietējo mājražotāju produkcijai 

10 " 25076,75 

1. 
Pakalpojumu pieejamība un 

kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem 
83703,63 106670,18 48428,15 48428,15 68907,05 68881,81 

3. 
Informācijas pieejas 
nodrošināšana 

10 " 25076,75 

1.* 
Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides sakoptības 
nodrošināšana 

20 " 50153,49 

4. 
Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 

20 " 50153,49 

2. 
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

vietējiem iedzīvotājiem 
167063,9 220652,55 281894,58 304389,33 433106,99 440963,12 

5. 

Mūžizglītības iespēju, interešu 
klubu un centru, radošo darbnīcu 
un studiju izveide un darbības 
atbalsts 

20 " 50153,50 

2. 
Iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centru izveide un 
labiekārtošana 

20 " 50153,49 

1.* 
Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides sakoptības 
nodrošināšana 

20 " 50153,49 

1.* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek 
pievienota 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta uz 2. jauno 
rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek 
precizēts, ka šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka. 
3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 

3. 

Lauksaimniecī
bas produktu 

ražošana, 
pirmapstrāde 
un pārstrāde 

mājas 
apstākļos 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

28244,52 28244,52 28244,52 28244,52 40188,33 32357,45 3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstr.mājas 
apstākļos 
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Plānošanas perioda laikā ir mainījušās maksimālās attiecināmās izmaksu summas vienam 

projektam (pielikums 4.1.). Posmā no 2008. – 2011. gadam ieskaitot projektus varēja iesniegt 

VRG ar maksimālajām attiecināmo izmaksu summām LVL 7 000,00 uz rīcību «Informācijas 

pieejas nodrošināšana» un LVL 14 000,00 uz pārējām rīcībām.  

Mainoties MK noteikumiem no Nr. 33 uz Nr. 764 ar 2012. gada rīcības plāna 

grozījumiem un pāriešanu uz jaunajām rīcībām maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam 

projektam 1. un 2. rīcībā pieaug līdz LVL 20 000,00. Klāt nākušajai 3. rīcībai «Lauksaimniecības 

produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» sākotnēji 2012. gadā šī summa ir 

LVL 10 000,00, bet ar 10.06.2013. gada grozījumiem pieaug līdz LVL 20 000,00. Tas saistīts ar 

sākotnēji nelielo aktivitāti uz projektu iesniegšanu mājražošanas rīcībā. Mājražotāju projektiem 

attiecināma ir vidēji puse no projekta kopējo izmaksu summas un vietējo lauksaimniecības 

produktu ražotājiem. VRG valde pieņēma lēmumu palielināt atbalsta apjomu, jo secināja, ka 

lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem varētu būt interese īstenot projektus ar lielāku kopējo 

finansiālo vērtību. Apkopojot visu mājražotāju projektu statistiku, tikai viena projekta kopējā 

summa pārsniedza 10 000 LVL. Ar 2014. gada grozījumiem maksimālā attiecināmo izmaksu 

summa vienam projektam visās trīs rīcībās samazinās uz EUR 20 000,00. 

Saistībā ar sākotnēji nelielo aktivitāti uz projektu iesniegšanu pirmajās izsludinātajās 

projektu pieteikumu kārtās uz 3. rīcību, plānošanas perioda beigās bija nepieciešams izsludināt 

vēl papildus kārtas un veikt daudzas individuālas konsultācijas ar potenciāliem projektu 

pieteicējiem, lai varētu apgūt visu piešķirto finansējumu, kas paredzēts VRG darbības teritorijai. 

8. izsludinātajā projektu konkursu kārtā, pieaugot mājražotāju aktivitātei, radās pat konkurss uz 

piešķirto finansējuma apjomu. 

Kopā ELFLA pavisam izsludinātas 9 projektu konkursu kārtas. No tām uz 1.rīcību 

«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem» izsludinātas 5 pirmās kārtas, uz 

2. rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem» izsludinātas 5 pirmās 

kārtas un 9. jaunā izsludinātā projektu konkursa kārta (projektu iesniegšana paredzēta periodā no 

2014.gada 10.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim), bet uz 3.rīcību «Lauksaimniecības 

produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» 5 pēdējās notikušās kārtas. 

Plānošanas perioda laikā līdztekus MK noteikumiem un to grozījumiem ir mainījušās maksimālā 

atbalsta intensitāte (pielikums 4.2.). 2008. gadā projektus uz izsludinātajām projektu konkursu 

kārtām un visās rīcībās varēja sniegt biedrības un nodibinājumi ar maksimālo atbalsta intensitāti 

90% no attiecināmajām izmaksām, vietējās pašvaldības ar 75 % atbalstu un citas juridiskas, 

fiziskas personas ar 50% atbalstu. 
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Ar 04.02.2011. gada grozījumiem, pie iespējamajiem projektu iesniedzējiem klāt nāk 

sabiedriskā labuma organizācijas ar maksimālo atbalsta intensitāti 100% no attiecināmajām 

izmaksām. Vietējo pašvaldību maksimālā atbalsta intensitāte pieaug līdz 90%, bet citām 

juridiskām, fiziskām personām līdz 60%. 

Ar MK noteikumu Nr.33 maiņu uz MK noteikumiem Nr.764, 04.10.2011. un 2012. gada 

rīcības plāna grozījumiem, 1. jaunajai rīcībai un 2. jaunajai rīcībai, kuras ietver iepriekšējo rīcību 

risinājuma iespējas, saglabājas iepriekšējais projekta iesniedzēju un to maksimālo atbalsta 

intensitāšu nosacījumi. Savukārt uz klāt nākušo 3. jauno rīcību «Lauksaimniecības produktu 

ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» var pretendēt juridiskas, fiziskas personas, 

atkarībā no MK noteikumu Nr.764 apakšpunktiem 3.1. 40% ar iespējām palielināt līdz 60% 

atbalstu, bet 3.2. 60% maksimālo atbalsta intensitāti, kas ar 10.06.2013. gada grozījumiem tiek 

precizēta uz 50% atbalsta intensitāti. 

Sākotnēji 2008. gadā uz attiecīgām rīcībām nevarēja pretendēt (pielikums 4.3.), ja 

atbalsta pretendents un projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes atbilda LAP 312.(6.rīcība), 

313.(1. un 3. rīcība) vai 323.(4.rīcība) pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem, vai 

(5.rīcība) gadījumā, ja atbalsta pretendents uz pieteikto projektu bija saņēmis vai pretendēja uz 

atbalstu ERAF 3.1.4.4. aktivitātē: “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstībai”. 

Ar MK noteikumu Nr.33 maiņu uz MK noteikumiem Nr.764, 04.10.2011. un 2012. gada 

rīcības plāna grozījumiem, mainījās arī ELFLA jauno rīcību nošķirtība. Attiecīgi uz 1. un 2. 

jauno rīcību nevarēja pretendēt, ja projektā paredzētās aktivitātes atrodas 15,5 km piekrastes 

joslā (EZF, 4.ass, atbilstoši MK 27.01.2009. Nr.78 noteikumu 5.1. punktam), bet 3. rīcības MK 

noteikumu Nr.764 3.1. punktu «Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde», ja 

atbalsta pretendents ir saņēmis atbalstu LAP 121.pasākumā Lauku saimniecību modernizācija, 

bet MK noteikumu Nr.764 3.2. punktu «Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde 

mājas apstākļos», ja atbalsta pretendents ir saņēmis atbalstu LAP 123.pasākumā 

Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

2013. gada grozījumos tika precizēta 1. un 2. jauno rīcību nošķirtība - atbalstu nevarēja 

saņemt, ja projektā paredzētās aktivitātes atrodas 15,5 km piekrastes joslā un tās visas var īstenot 

no EZF. 
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4.2. PROJEKTU KONKURSU ANAL ĪZE 
 

Projektu konkursu izsludināšanas kārtība mainījusies līdz ar MK noteikumu (Nr.33 un 

Nr.764) izmaiņām. Projektus vērtējot tiek ņemti vērā: administratīvie kritēriji un atbilstības 

kritēriji - vispārējie vērtēšanas kritēriji un projektu kvalitātes kritēriji. Administratīvie kritēriji 

tiek skatīti projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī, kad projekta iesniedzējam tiek sniegts mutisks 

atzinums, tos nepielieto projektu atbilstības stratēģijai vērtēšanā. Plānošanas perioda laikā tie 

būtiski nav mainījušies un grozīti, vienīgi sākotnēji noteiktais nosacījums par projekta 

iesniegumam pievienojamo elektronisko versiju, kas vēlāk tiek izņemts no kritērijiem (MK 

noteikumu izmaiņas). 

Atbilstības kritēriju nosacījumi mainījušies atbilstoši MK noteikumiem mainoties no MK 

noteikumiem Nr.33 uz Nr.764 (ELFLA) un Nr.78 (EZF), kas minēts 2012. gada Stratēģijas 

grozījumos. Ar 2013. gada grozījumiem mainās šo papildus iegūstamo punktu kritērijs no 

«Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas ietvaros» uz atbilstošāk 

precizētu situācijai, kad visās teritorijās jau ir īstenots pa kādam projektam «Atbalstīto projektu 

skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas 

pagastā iepriekšējās kārtās». 

Kvalitātes kritērijiem mainījusies vērtēšanas ballu sistēma no 2008. gada Stratēģijā 5 

ballu uz, sākot ar 2012. gada stratēģijas grozījumiem, 2 ballu sistēmu. Šeit atšķirības arī uz 

attiecīgajām ELFLA rīcībām, kas mainījušās līdz ar Rīcības plāna grozījumiem no 6 rīcībām 

(Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana; Iniciatīvas un 

veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana; Informācijas pieejas nodrošināšana; 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; Mūžizglītības iespēju, interešu 

klubu un centru, radošo darbnīcu un studiju izveide un darbības atbalsts; Veicināt tirgus 

pieejamību vietējo mājražotāju produkcijai) uz 3 jaunām rīcībām (Pakalpojumu pieejamība un 

kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem; Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem; 

Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos) (4.3. tabula).   

Projektu vērtēšanas kārtība arīdzan mainījusies līdz ar likumdošanas maiņu no MK noteikumu 

Nr. 298 (21.04.2008.) uz MK noteikumiem Nr.764 (4.10.2011.). 
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 Aktuālie ELFLA Kvalit ātes kritēriji       4.3. tabula 
1.,2. - Rīcības 
3.1.*,3.2.* - Rīcības 
daļas 

1. Pakalpojumu 
pieejamība un 
kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

2. Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana un 
pirmapstrāde 

3.2.* Lauksaimn. 
produktu pārstrāde un 
pirmapstrāde mājas 
apstākļos  

Nr
. 

Kritērijs Vērtēšanai 
Maks. p. 

skaits 

1. 

Projekta 
kvantitatīvo 
rezultātu 
novērtējums 

Cik liels iedzīvotāju 
skaits vienlaicīgi vai 
noteiktā laika posmā 
varēs izmantot 
jaunizveidoto vai 
labiekārtoto 
sabiedrisko 
pakalpojumu? Cik 
sociālās grupas tiks 
iesaistītas sabiedriskā 
aktivitātē? 

Cik sabiedriskie objekti 
un/vai pakalpojumi tiks 
sakopti/atjaunoti? Cik 
sociālās grupas tiks 
iesaistīti sabiedriskā 
aktivitātē? Cik liels 
iedzīvotāju skaits 
vienlaicīgi vai noteiktā 
laika posmā varēs 
izmantot jaunizveidoto 
vai labiekārtoto 
sabiedrisko objektu 
un/vai pakalpojumu? 

Cik liels iedzīvotāju 
skaits vienlaicīgi, vai 
noteiktā laika posmā 
varēs izmantot 
saražotos un 
pirmapstrādē iegūtos 
lauksaimniecības 
produktus. 

Cik liels iedzīvotāju 
skaits vienlaicīgi, vai 
noteiktā laika posmā 
varēs izmantot 
pārstrādātos 
lauksaimniecības 
produktus. 

2 

2. 

Projekta 
kvalitatīvo 
rezultātu 
novērtējums 

Vai sabiedriskā 
pakalpojuma 
izveidošana/ 
labiekārtošana sekmēs 
iedzīvotāju vēlmi to 
izmantot? Vides 
sakoptības 
uzlabošanās pakāpe. 

Vai iecerētās 
sabiedriskās aktivitātes 
un/vai pakalpojums 
sekmēs to 
pārmantojamību vai 
pieejamību nākamajām 
paaudzēm? Vai 
iedzīvotājiem tiks radīta 
vēlme vairāk iesaistīties 
sabiedriskajās 
aktivitātēs? 

Vai saražotie un 
pirmapstrādē iegūtie 
lauksaimniecības 
produkti sekmēs 
iedzīvotāju vēlmi tos 
iegādāties? Saražotās 
produkcijas 
pieejamība 
potenciālajiem 
pircējiem? 

Vai pārstrādātie 
lauksaimniecības 
produkti sekmēs 
iedzīvotāju vēlmi tos 
iegādāties? Saražotās 
produkcijas 
pieejamība 
potenciālajiem 
pircējiem? 

2 

3. 
Sasniegumu 
novērtējums 
pret mērķi 

Vai īstenojot projektu 
tiks sasniegts 
uzstādītais mērķis? 

Vai īstenojot projektu 
tiks sasniegts uzstādītais 
mērķis? 

Vai īstenojot projektu 
tiks sasniegts 
uzstādītais mērķis? 

Vai īstenojot projektu 
tiks sasniegts 
uzstādītais mērķis? 

2 

4. 

Sasniegumu 
novērtējums 
pret 
uzdevumiem 

Vai īstenojot projektu 
tiks izpildīti visi 
noteiktie uzdevumi? 

Vai īstenojot projektu 
tiks izpildīti visi 
noteiktie uzdevumi? 

Vai īstenojot projektu 
tiks izpildīti visi 
noteiktie uzdevumi? 

Vai īstenojot projektu 
tiks izpildīti visi 
noteiktie uzdevumi? 

2 

5. 
Projekta 
dzīvotspējas 
novērtējums 

Vai 
izveidotais/pilnveidot
ais sabiedriskais 
pakalpojums tiks 
atbilstoši uzturēts un 
izmantots 
paredzētajam 
mērķim? Vai 
aprakstīta tālākā 
attīstības gaita? 

Vai sakoptie/atjaunotās 
sabiedriskās aktivitātes 
un/ vai pakalpojums tiks 
atbilstoši uzturēti un 
izmantoti paredzētajam 
mērķim? Vai aprakstīta 
tālāko aktivitāšu 
attīstības iecere? 

Plānotās finanšu 
informācijas un 
aprēķinu kvalitāte un 
ticamība. Vai 
aprakstīta tālākā 
attīstības gaita? 

Plānotās finanšu 
informācijas un 
aprēķinu kvalitāte un 
ticamība. Vai 
aprakstīta tālākā 
attīstības gaita? 

2 

6. 

Projekta 
realizācijas 
gaitas un 
vadības 
novērtējums 

Vai ir skaidrs un reāls 
projekta aktivitāšu un 
laika grafiks? Vai 
rezultāts būs praktisks 
un pārbaudāms? Vai 
projekta īstenotāja 
kvalifikācija un 
pieredze ir atbilstoša 
projekta specifikai? 

Vai ir skaidrs un reāls 
projekta aktivitāšu un 
laika grafiks? Vai 
rezultāts būs praktisks 
un pārbaudāms? Vai 
projekta īstenotāja 
kvalifikācija un 
pieredze ir atbilstoša 
projekta specifikai? 

Vai ir skaidrs un reāls 
projekta aktivitāšu un 
laika grafiks? Vai 
rezultāts būs praktisks 
un pārbaudāms? Vai 
projekta īstenotāja 
kvalifikācija un 
pieredze ir atbilstoša 
projekta specifikai? 

Vai ir skaidrs un reāls 
projekta aktivitāšu un 
laika grafiks? Vai 
rezultāts būs praktisks 
un pārbaudāms? Vai 
projekta īstenotāja 
kvalifikācija un 
pieredze ir atbilstoša 
projekta specifikai? 

2 

     KOPĀ (max) 12 
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 ELFLA sasniedzamo kvantitatīvo rādītāju un to apjomu realizējums  4.4. tabula 
N.p.k.  Jaunā Rīcība Kvantitatīvais kritērijs Plānotais 

apjoms 
Realizētie 
apjomi! 

1. Pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte vietējiem 

iedzīvotājiem 

Izveidoti un labiekārtoti sociālo 
pakalpojumu un veselības 
veicināšanas centri 

4  19 

Iedzīvotāju skaits, kuri varēs 
izmantot jaunizveidotos vai 
labiekārtotos iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centrus 

3000  13115 

Izveidoti un labiekārtoti informācijas 
centri, stendi un norādes. Nodrošināti 
informācijas tīkli un izveidotas mājas 
lapas. 

6  6 

2. Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem 

Sakopti un atjaunoti vēsturiskie un 
mākslas objekti, pieminekļi, 
piemiņas zīmes, svētvietas. 
Eksponētas un popularizētas 
novadnieku ekspozīcijas, un 
publiskās kolekcijas 

6  5 

Nodrošināta pašdarbības kolektīvu 
darbība 

10  11 

Iedzīvotāji, kas iesaistīti 
jaunizveidotajās, pilnveidotajās  
pašdarbības kolektīvu aktivitātēs 

300  8063 

Izveidoti un labiekārtoti sabiedrības 
iniciatīvu centri, apmācību un 
pulcēšanās telpas. 

7  8 

Iedzīvotāju skaits, kas varēs izmantot 
izveidotos centrus un telpas 

10000  11732 

Izveidotas un labiekārtotas atpūtas 
vietas 

7  13 

Iedzīvotāju skaits, kuri varēs 
izmantot jaunizveidotās vai 
labiekārtotās atpūtas vietas 

8000  14232 

3. 3.1.* Lauksaimniecības 
produktu ražošana un 

pirmapstrāde 

Izveidotas un rekonstruētas 
darbnīcas un darba telpas 

7  5** 

Iegādātas iekārtas 10  8** 

3.2.* Lauksaimniecības 
produktu pārstrāde 
un pirmapstrāde 
mājas apstākļos 

Iedzīvotājiem pieejams pakalpojums 5000  12071 

3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 
** - v ēl nav LADā apstiprināti un īstenoti visi iesniegtie projekti 

 
Kā redzams pārskatā (4.4. tabula) par kvantitatīvo rādītāju sasniegumiem, tad tie 

neizpildīsies tikai vienā sadaļā – vēsturisko un mākslas objektu atjaunošana, piemiņas zīmju, 

novadnieku ekspozīciju un publisko kolekciju atbalstā. Šeit līdz uzstādītam kritērijam pietrūkst 

viens projekts. VRG ir izsludinājusi 9.projektu konkursu uz rīcību “Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” l īdz ar to ir iespējams sasniegt arī šo kritēriju. Uz pētījuma 

sagatavošanas brīdi vēl nav izvērtēti visi projekti reģionālajā Lauksaimniecības pārvaldē, bet, 
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pieskaitot jau iesniegtos un VRG apstiprinātos projektus arī 3.rīcības visi noteiktie rādītāji tiek 

sasniegti.  

 
4.3. FINANSĒJUMA APGUVES ANAL ĪZE 
 

Kopumā ELFLA fondā no 2009. Līdz 2014. gadam ir tikušas izsludinātas 9 projektu 

kārtas, kopā apstiprināti 81 projekts. Izsludinātā 9. projektu konkursa kārta vēl nav noslēgusies - 

projektu iesniegšana paredzēta periodā no 2014.gada 10.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim, 

izsludināts finansējums EUR 8016,15 uz 2. rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem». 

Kopā uz visām projektu kārtām lielākais projektu skaits – 76, iesniegti 2. jaunajā rīcībā 

«Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem» (att.4.1.), no kuriem tālāk 

apstiprināti 52 projekti, 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 

iedzīvotājiem» un 3. «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas 

apstākļos» abām salīdzinoši līdzīgi rādītāji. 

 
   4.1. attēls. Iesniegtie projekti, apstiprinātie projekti iedalījumā pa rīcībām 

Šobrīd zināmā kopējā piesaistītā finansējuma summa ir EUR 534186,17. Analizējot pa 

rīcībām (att.4.2 un att.4.3) rezultāti ir l īdzīgi ar iesniegto apstiprināto projektu skaita attiecību pa 

rīcībām. Vienīgi 3. rīcībā «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde 

mājas apstākļos» piesaistīts mazāks finansējums salīdzinājumā ar 1. rīcību «Pakalpojumu 

pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem». Projektu skaits abām rīcībām ir līdzīgs, bet 
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projektu izmaksu summa 1. rīcībai aptuveni divas reizes lielāks. Tas izskaidrojams ar publiskā 

finansējuma atbalsta atšķirībām abām rīcībām. Ja 1.rīcībā, projektus var sniegt arī biedrības un 

pašvaldības ar atbalsta intensitāti 90 %, tad 3. rīcībā var pretendēt tikai juridiskas, fiziskas 

personas ar atbalstu 40 – 60 %.  

  
4.2. attēls  Piesaistītais finansējums  jaunajās 
rīcībās 
 

4.3. attēls  Piesaistītais finansējums % jaunajās 
rīcībās 

Pirmās trīs projektu kārtas tika izsludinātas uz 6 sākuma rīcībām (4.5.tabula), kas, 

saistībā ar 2012. gada stratēģijas grozījumiem, sākot ar 4. izsludināto projektu kārtu apvienotas 2 

jaunās rīcībās (1. jaunā rīcība «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem» un 

2. jaunā rīcība «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem»), kurām klāt nāk 3. 

jaunā rīcība «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos», 

kas iedalās divās rīcības daļās (3.1. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un 3.2. 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos). Sākuma rīcības  

atsevišķi un apvienojumā 2 jaunās rīcībās kopā izsludinātas pirmajās piecās projektu konkursu 

kārtās, bet 3. jaunā rīcība izsludināta pēdējās notikušajās piecās projektu konkursu kārtās.  

2. jaunā rīcība «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem» ir pašlaik izsludināta 

jaunajā 9. projektu konkursa kārtā (projektu iesniegšana paredzēta periodā no 2014.gada 

10.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim).  

Mazākā projektu aktivitāte bijusi 6. izsludinātajā projektu kārtā, kur kopumā iesniegti 3 

projekti, apstiprināti 2 (att.4.5.) un piesaistīts kopējais finansējums EUR 4825,98 (att.4.4.). 

Kopumā mazākā aktivitāte vērojama pēdējās trīs izsludinātajās projektu konkursu kārtās, 

kas saistīts ar to, ka šais reizēs izsludināta tikai 3. jaunā rīcība, kas sākotnēji projektu 

iesniedzējiem bija mazāk pazīstama ar mazāku atbalsta intensitāti, kur pretendēt varēja tikai 

juridiskas un fiziskas personas. Projektu iesniedzēju nelielās aktivitātes dēļ šajā rīcībā sludinātas 

papildus projektu kārtas. 
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Lielākā projektu iesniedzēju aktivitāte iesniegto un apstiprināto projektu ziņā, kā arī 

kopumā piesaistītā finansējuma ziņā ir 5. projektu konkursa kārtā, kur kopumā iesniegti 28 

projekti, no kuriem apstiprināti 22 un piesaistīts finansējums VRG teritorijai EUR 162823,90. 

 

4.4.attēls Piesaistītais finansējums pa kārtām 4.5. attēls Apstiprināto projektu skaits pa 
kārtām 

 
* 9. kārtā projektu iesniegšana vēl tikai notiks - periodā no 2014.gada 10.septembra līdz 
2014.gada 10.oktobrim. 
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ELFLA R īcības plāna izmaiņu kopsavilkums 2008 – 2014.g            4.5. tabula 
2008 2012-2014 1.k 2.k 3.k 4.k 

  iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

Veicināt tirgus pieejamību 
vietējo mājražotāju 
produkcijai Pakalpojumu 

pieejamība un 
kvalitāte 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

   0 0 0,00 2 0 0,00 

6 5 36421,42 
Informācijas pieejas 
nodrošināšana    2 1 1216,56 2 1 3114,21 

*Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

4 2 30691,29 2 0 0,00 5 3 28994,69 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

5 4 27198,14 3 3 17151,13 6 2 7852,56 

14 11 91406,84 

Mūžizglītības iespēju, interešu 
klubu un centru, radošo 
darbnīcu un studiju izveide un 
darbības atbalsts 

   3 3 19679,37 4 2 9342,46 

Iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centru izveide un 
labiekārtošana 

3 3 10202,74 6 5 44547,04 4 2 17451,66 

*Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

4 2 30691,29 2 0 0,00 5 3 28994,69 

3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu 
ražošana un 
pirmapstrāde 

         0 0 0,00 

3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstr.mājas 
apstākļos 

         2 2 4292,97 

KOPĀ: 12 9 68092,17 16 12 82594,10 23 10 66755,58 22 18 132121,23 

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, 
tiek pārcelta uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka. 
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4.5. tabula turpinājums 
2008 2012-2014 5.k 6.k 7.k 8.k 

  iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

iesn,proj. 
skaits 

īsten., 
apstipr. 

publ.fin., 
EUR 

Veicināt tirgus pieejamību 
vietējo mājražotāju 
produkcijai Pakalpojumu 

pieejamība un 
kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

9 8 28129,64    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Informācijas pieejas 
nodrošināšana 
*Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 
Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

17 12 128428,97    

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mūžizglītības iespēju, interešu 
klubu un centru, radošo 
darbnīcu un studiju izveide un 
darbības atbalsts 

Iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centru izveide un 
labiekārtošana 

*Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

2 2 6265,29 2 2 4825,98 6 5 9616,82 6 3 7356,39 

3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstr.mājas 
apstākļos 

0 0 0,00 1 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

KOPĀ: 28 22 162823,90 3 2 4825,98 6 5 9616,82 6 3 7356,39 

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, 
tiek pārcelta uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka.
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Pirmajā projektu kārtā apgūti 94,0 % no kopējā izsludinātā finansējuma (pielikums 4.4.), 

kur izsludinātas tikai 3 no 6 sākotnējām rīcībām. Mazāk apgūtais finansējums ir  2.2. rīcībā 

«Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana», kur apgūti 42,2 % no 

paredzētā. Vairāk kā sākotnēji paredzēts izsludinātajā finansējumā apgūts no abām pārējām 

rīcībām: 113,0 % no 2.3. rīcības «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana» 

un 126,9 % no 2.1. rīcības «Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības 

nodrošināšana». 

Kopā iesniegti 12 projekti, no kuriem apstiprināti 9 (4.5. tabula). Lielākā apstiprināto 

projektu aktivitāte bijusi uz 2.3. rīcību «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana» (att.4.6.), kur apstiprināti 4 projekti – pa vienam Ances, Dundagas, Ugāles un 

Usmas pagastos. 3 projekti apstiprināti 2.2. rīcībā «Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru 

izveide un labiekārtošana» un 2 projekti 2.1. rīcībā «Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, 

vides sakoptības nodrošināšana».  

Lielākais finansējums piesaistīs uz 2.1. rīcības «Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, 

vides sakoptības nodrošināšana» projektiem Puzes un Tārgales teritorijā (att.4.7). No pirmās 

kārtas apstiprinātajiem projektiem un piesaistīto finansējuma nav pārstāvēti Īves, Lubes, 

Valdgales un Popes pagasti. 

  
4.6. attēls Apstiprinātie projekti 1.projektu kārtā 4.7. attēls Piesaistītais finansējums 1.projektu kārtā 

 
Otrajā projektu kārtā kopā iesniegti 16 projekti, no kuriem apstiprināti 12 (4.5. tabula). 

Neviens no projektiem netika iesniegts uz 1.2. sākotnējo rīcību «Veicināt tirgus pieejamību 

vietējo mājražotāju produkcijai», savukārt divi projekti tikuši sniegti 2.1. rīcībā «Atpūtas vietu 

izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana», no kuriem viens ticis noraidīts bet ar 

otru vēlāk lauzts līgums. Šajā projektu kārtā VRG teritorijā nav apstiprināts neviens projekts 

Dundagas, Kolkas, Lubes, Popes un Usmas pagastos, kas ir par vienu pagasta teritoriju mazāk kā 

pirmajā projektu kārtā (att.4.8.). Atšķirībā no iepriekšējās projektu kārtas, visvairāk projektu 

apstiprināts uz rīcību 2.2. «Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un 

labiekārtošana», pa trim projektiem 2.3. rīcībā «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

 
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

39 

popularizēšana» un 2.4. rīcībā «Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās 

darbnīcas un studijas». Salīdzinoši mazāk - 1 projekts uz 1.1.  rīcību «Informācijas pieejas 

nodrošināšana». Projektu kārtā apgūti 91,3 % no kopējā izsludinātā finansējuma (pielikums 4.5.), 

kur izsludinātas visas sākotnējās rīcības. Abās iepriekš minētajās rīcībās 1.2. un 2.1. , kur netika 

iesniegti projekti attiecīgi nav apgūts plānotais izsludinātais finansējums. 21,4 % apgūts no 

plānotā 1.1.  rīcībā «Informācijas pieejas nodrošināšana» un 86,1 % 2.3. rīcībā «Kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un popularizēšana». Vairāk par plānoto apgūts rīcībās: 2.4. 

«Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās darbnīcas un studijas» 110,2 % un 2.2. 

rīcībā «Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana» 223,6 %. 

Lielākais finansējums piesaistīts Ugāles pagasta teritorijai (att.4.9.). Pirmais finansējums 

piesaistīts Īves (pirmie 3 projekti) un Valdgales (pirmie 3 projekti) pagastos. Vēl aizvien bez 

piesaistītā finansējuma un projektiem ir Lubes un Popes pagasti.  

  
4.8. attēls Apstiprinātie projekti 2.projektu kārtā  4.9. attēls Piesaistītais finansējums 2.projektu kārtā 

 

Trešajā projektu kārtā kopā iesniegti 23 projekti, no kuriem apstiprināti 10 (4.5 tabula.). 

Divi projekti tikuši sniegti uz 1.2. sākotnējo rīcību «Veicināt tirgus pieejamību vietējo 

mājražotāju produkcijai», bet abi tikuši noraidīti – tādējādi rīcībā pa pirmajām trim projektu 

kārtām nav apstiprināts neviens projekts.  

Šajā projektu kārtā VRG teritorijā apstiprināts pa kādam projektam katrā no novadu 

teritorijām, bet kopumā tie ir tikai 5 pagasti no visiem 11 (att.4.10.). Vairāk projektu (4 gab.) 

apstiprināts Ugāles pagastam, pa 2 projektiem Ances un Dundagas pagastu teritorijām, bet pa 1 

Puzes un Valdgales pagastiem. 3 projekti apstiprināti 2.1. rīcībā «Atpūtas vietu izveide un 

labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana», pa 2 projektiem uz rīcībām: 2.2. «Iniciatīvas un 

veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana», 2.3. «Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana» un 2.4. «Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās 

darbnīcas un studijas», bet viens uz 1.1. rīcību «Informācijas pieejas nodrošināšana». 
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Projektu kārtā apgūti salīdzinoši mazāk par pirmajām divām kārtām - 66,3 % no kopējā 

izsludinātā finansējuma (pielikums 4.6.). Mazāk kā izsludinot paredzēts apgūts uz trim rīcībām:  

35,4 % 2.4. «Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās darbnīcas un studijas», 39,4 

% 2.3. «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana» un 54,7 % 1.1. 

«Informācijas pieejas nodrošināšana». Savukārt no paredzētā finansējuma vairāk kā plānots 

apgūts divās rīcībās: 105,6 %  2.2. «Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un 

labiekārtošana» un 145,6 % 2.1 «Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības 

nodrošināšana», kur arī iesniegts lielākais projektu skaits. 

Izteikti lielākais finansējums, tāpat kā 2. projektu kārtā arī trešajā, piesaistīts Ugāles 

pagasta teritorijai (att.4.11.). Salīdzinoši mazāk uz teritorijas piesaistīts Ances, Dundagas, 

Valdgales un Puzes pagastu teritorijām. 

 

  
4.10. attēls Apstiprinātie projekti 3.projektu kārtā 4.11. attēls . Piesaistītais finansējums 3.projektu 

kārtā 
 

Ceturtajā projektu kārtā sākotnējās rīcības apvienotas zem divām jaunām, un klāt nākusi 

trešā ar mājražošanu un savu nošķirto finansējumu saistītā rīcība. Kopā iesniegti 22 projekti, no 

kuriem apstiprināti 18 (4.5.tabula), no kuriem 2 uz 3. jaunajās rīcības daļu 3.2. 

«Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos». Neviens projekts nav 

iesniegts uz 3. jaunās rīcības daļu 3.1. «Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde».  

Šajā projektu kārtā pa kādam projektam apstiprināts gandrīz visos VRG teritorijā 

ietilpstošajos pagastos, izņemot Īves un Kolkas pagastus (att.4.12.). Šoreiz izteikti lielākā 

aktivitāte un projektu skaits (8 gab.) apstiprināts Dundagas pagastā. Pārējos pārsvarā apstiprināts 

pa vienam projektam izņemot Ugāles pagastu - tur 3 projekti. Visvairāk projektu (11 gab.) 

apstiprināts 2. jaunajai rīcībai «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem». 

Salīdzinoši mazāka aktivitāte un 5 apstiprināti projekti 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu 

pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem» un 2 uz 3. rīcības  3.2. daļu «Lauksaimniecības 

produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos». 
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Projektu kārtā kopā apgūti 73,8 % no kopējā izsludinātā finansējuma (pielikums 4.7.). 

Krietni mazāk kā izsludinot paredzēts apgūts 3. rīcībā «Lauksaimniecības produktu ražošana, 

pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» 10,7 %. 66,5 % no paredzētā finansējuma apgūti 1. 

rīcībā «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem». Vairāk kā rīcībā plānots 

izsludinot, kopā 108,9 % ir apgūts 2. rīcībā «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem». 

Izteikti lielākais finansējums, tāpat kā apstiprināto projektu skits, piesaistīts Dundagas 

pagasta teritorijai (att.4.13.). Zem EUR 10000,00 piesaistīts Ances, Lubes Popes, Puzes, 

Tārgales un Valdgales pagastu teritorijām, bet, zem EUR 20000,00 Ugāles un Usmas pagastiem. 

  
4.12. attēls Apstiprinātie projekti 4.projektu kārtā 4.13. attēls Piesaistītais finansējums 4.projektu 

kārtā 
 

Piektā projektu kārta ir pēdējā kārta, kas noslēgusies, kad  izsludinātas 1. un 2. jaunās 

rīcības, kurās ietilpa arī 6 sākuma rīcības. Šajā kārtā vērojama vislielākā projektu aktivitāte, kopā 

iesniegti 28 projekti, no kuriem apstiprināti 22 (4.5. tabula), no kuriem 2 pirmie uz 3. jaunajās 

rīcības daļu 3.1. «Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde». Savukārt atšķirībā no 

pagājušās 4. projektu kārtas, neviens projekts nav iesniegts uz 3. jaunās rīcības daļu 3.2. 

«Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos».  

Šajā projektu kārtā bez apstiprinātiem projektiem paliek 3 pagastu teritorijās: Īves, 

Tārgales un Usmas (att.4.14.). Lielākā aktivitāte  un apstiprināto projektu skaits šajā kārtā bijis 

Dundagas pagasta (7 gab.) un Ugāles pagasta (6 gab.) teritorijām. Pa 2 projektiem Ances, Popes 

un Valdgales pagastos un pa 1 projektam Kolkas, Lubes un Puzes pagastu teritorijām. Tāpat kā 

iepriekšējā kārtā, lielākā projektu aktivitāte un apstiprinātie (12 gab.) ir 2. rīcībā «Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem». Jau vairāk - 8 projekti apstiprināti 1. rīcībā 

«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet 3. Rīcībā, tāpat kā 4. kārtā 2 

projekti un Dundagas pagasta teritorijā, tikai šoreiz 3.1. rīcības daļā «Lauksaimniecības produktu 

ražošana un pirmapstrāde». 
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Projektu kārtā kopā apgūti 117,5 % no kopējā izsludinātā finansējuma (pielikums 4.8.). 

Šāds gadījums, ka apgūts vairāk, kā sākotnēji izsludināts, saistīts ar vēlāk pievienotiem finanšu 

līdzekļiem, kas papildus piešķirti, kā arī atbrīvojušies no neizlietotiem administratīvajiem 

izdevumiem paredzētiem naudas līdzekļiem, kā arī finansēm, kas atbrīvojušās, kad ar 

apstiprinātiem projektiem vēlāk tikuši lauzti līgumi, projektu iesniedzēju izvēles pēc, vai pēc 

LAD l ēmuma. Iegūtais finansējums tika novirzīts uz projektu kārtas rīcībām, kur sākotnēji tika 

noraidīti projekti, tieši finanšu nepietiekamības dēļ. No plānotā finansējuma 186,9 % apgūti 2. 

rīcībā «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», 82,8 %  1. rīcībā 

«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem». Salīdzinoši mazāk kā paredzēts 

- 17,5 % 3. rīcībā «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas 

apstākļos». Lielākais finansējums 5. projektu kārtā piesaistīts Dundagas, Ugāles, Valdgales un 

Puzes pagastu teritorijām (att.4.15.).  

  
4.14. attēls Apstiprinātie projekti 5.projektu kārtā
  

4.15. attēls Piesaistītais finansējums 5.projektu 
kārtā 

Sākot ar sesto projektu kārtu izsludināta tiek vairs tikai 3. jaunā rīcība «Lauksaimniecības 

produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos», saistībā ar to, ka šai rīcībai ir 

atsevišķi nošķirts finansējums, un 1. Rīcībā «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 

iedzīvotājiem» un 2. rīcībā «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem» 

pieejamais finansējums uz VRG teritoriju ir jau apgūts. Šajā projektu kārtā kopā iesniegti 3 

projekti, no kuriem apstiprināti 2 (4.5.tabula), kuri abi iesniegti rīcības daļā 3.1. 

«Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde». Noraidītais projekts sniegts otrā rīcības 

daļā 3.2. «Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos».  

Šajā projektu kārtā apstiprināti projekti Dundagas un Valdgales pagastos (att.4.16.), bet 

noraidīts projekts no Tārgales pagasta teritorijas. Salīdzinot ar iepriekšējām divām kārtām, kad 

tika iesniegti pa diviem projektiem un tie abi arī apstiprināti, šoreiz ir par vienu projekta 

iesniedzēju vairāk. Šajā kārtā ar mājražošanu saistītajā 3. jaunajā rīcībā aktīvāk iesaistās arī citas 

pagastu teritorijas, kad iepriekšējās kārtās  šai rīcībā pārstāvēts tikai Dundagas pagasts.  
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Projektu kārtā kopā apgūti 16,3% no kopējā izsludinātā finansējuma, kas ir līdzīgi 

iepriekšējām divām reizēm, kad tika izsludināta 3. rīcība (pielikums 4.9.). No abiem 

apstiprinātajiem projektiem, lielāko finansējumu teritorijai piesaistījis Dundagas pagastā 

iesniegtais, virs EUR 4000,00 (att.4.17.), savukārt otrs projekts sniegts par salīdzinoši nelielu 

līdzfinansējuma summu, nedaudz zem EUR 500,00.  

 

  
4.16. attēls Apstiprinātie projekti 6.projektu kārtā 4.17. attēls Piesaistītais finansējums 6.projektu 

kārtā 
 

Septītajā projektu kārtā kopā iesniegti 6 projekti, no kuriem apstiprināti 5 (4.5. tabula), 

kuri visi sniegti uz 3. jaunajās rīcības daļu 3.1. «Lauksaimniecības produktu ražošana un 

pirmapstrāde». Neviens projekts nav iesniegts uz 3. jaunās rīcības daļu 3.2. «Lauksaimniecības 

produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos».  

Šajā projektu kārtā nākušas klāt 3. Rīcībā iepriekš neaktīvas pagastu teritorijas (att.4.18.), 

un pa projektam šai rīcībā ir apstiprināts gan Ance, gan Puzes pagastos, vēl viens projekts 

iepriekš apstiprinātajiem 5 ir nācis klāt Dundagas pagastam, un lielākā aktivitāte šajā kārtā ar 

diviem apstiprinātiem projektiem ir Tārgales pagastam.  

Projektu kārtā kopā apgūti 59,1% no kopējā izsludinātā finansējuma (pielikums 4.10.), 

kas 3. rīcībai «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» 

pie līdzšinējām izsludināšanas reizēm ir aktīvākā kārta ar vairāk kā pusi apgūtu paredzēto 

finansējumu.  

Lielākais finansējums piesaistīts Tārgales pagasta teritorijai, nedaudz zem EUR 7000,00 

(att.4.19.). Pārējām teritorijām piesaistīts salīdzinoši mazāk, Dundagas un Ances pagastiem tās ir 

finansējuma summas zem EUR 1000,00, bet Puzei, zem EUR 2000,00. 
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4.18. attēls Apstiprinātie projekti 7.projektu kārtā 4.19. attēls Piesaistītais finansējums 7.projektu kārtā 
 
Pēdējā projektu kārtā, kas noslēgusies – astotajā, kopā iesniegti 6 projekti, no kuriem apstiprināti 

3 (4.5.tabula), kuri visi sniegti uz 3. jaunajās rīcības daļu 3.1. «Lauksaimniecības produktu 

ražošana un pirmapstrāde». Neviens projekts nav iesniegts uz 3. jaunās rīcības daļu 3.2. 

«Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos». 

Šajā projektu kārtā apstiprināti pa vienam projektam Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu 

teritorijām (att.4.20.). 

Projektu kārtā kopā apgūti 54,8 % no kopējā izsludinātā finansējuma (pielikums 4.11.). 

Lielākais finansējums piesaistīts Usmas pagasta teritorijai, nedaudz zem EUR 4500,00 

(att.4.21.). Pārējām teritorijām piesaistīts salīdzinoši mazāk, Tārgales un Ugāles pagastiem tās ir 

finansējuma summas nedaudz zem EUR 1500,00. 

Kopā par visām piecām uz 3. jauno rīcību izsludinātajām kārtām uz 3.1. rīcības daļu 

«Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde» iesniegti 16 projekti, no kuriem 12 

apstiprināti, bet uz 3.2. rīcības daļu «Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde 

mājas apstākļos» iesniegti 3 no kuriem apstiprināti 2 projekti. No 14 apstiprinātajiem projektiem 

6 ir Dundagas pagasta teritorijā, 3 Tārgales pagasta teritorijā, bet pa 1 projektam Ances, Puzes, 

Ugāles, Usmas un Valdgales pagastu teritorijām.  

  

4.20. attēls Apstiprinātie projekti 8.projektu kārtā 4.21. attēls Iesniegtie projekti 8.projektu kārtā 
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No ELFLA izsludinātajās projektu kārtās aktīvākajiem apstiprināto projektu iesniedzējiem (4.6. 

tabula) minamas novadu pašvaldības. Visvairāk projektu apstiprināti Ventspils novada 

pašvaldībai (13 gab.),  Dundagas novada pašvaldībai, kas sākotnēji piedalījusies kā Dundagas 

novada dome (10 gab.), bet Talsu novada pašvaldībai salīdzinoši mazāk (4 gab.). Ar trīs 

apstiprinātiem projektiem pārstāvētas biedrības «Pakāpiens», Īves pagasta attīstības biedrība 

«Tiņģernieks», «Ugāles attīstība» un Jātnieku sporta klubs «Demora». Pa diviem projektiem 

biedrībām: «Sabiedriskā organizācija Zigate», «Usmas jahtklubs», «Ugāles ābeles», Puzes 

attīstības veicināšanas biedrībai «Niedre», individuālajiem komersantiem: Agritai Bokumai un 

«DRT» I.Kibara individuālais uzņēmums, kā arī zemnieku saimniecībai Z/S «Jaunlīdumi». Ar 

apstiprinātu vienu projektu kopā ir 28 projektu iesniedzēji. Kopumā VRG teritorijā ar 32 

apstiprinātiem projektiem darbojušās biedrības, nodibinājumi, 27 apstiprinātiem projektiem -  

novadu pašvaldības, 15 apstiprinātiem projektiem – I/K. Salīdzinoši mazāk aktīvas ar kopā 

apstiprinātiem 5 projektiem darbojušās Z/S un  SIA ar apstiprinātiem 2 projektiem. 

4.6. tabula 

 Projekta iesniedzējas Apstiprināto projektu 

skaits 

Biedrības, 

nodibinājumi 

Biedrība «Dundagas aprūpes nams – Stacija» 1 

Biedrība «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»» 1 

Biedrība «Dundangas Sendienas» 1 

Biedrība «Jātnieku sporta klubs «Demora»  3 

Biedrība «Pakāpiens» 3 

Biedrība «Sabiedriskā organizācija «Zigate» 2 

Biedrība «SK KRAUĶI» 1 

Biedrība «Triāla klubs «Karters» 1 

Biedrība «Ugāles attīstība» 3 

Biedrība «Usmas jahtklubs» 2 

Biedrība «VASSA» 1 

Biedrība «Zaļais novads» 1 

Biedrība «Zaļā doma» 1 

Dzīvokļu īpašnieku biedrība «ZEMDEGAS» 1 

Invalīdu biedrība «Labas pārmaiņas» 1 

Īves pagasta attīstības biedrība «Tiņģernieks» 3 

«Latvijas Melioratoru biedrība» 1 

Nodibinājums «Rubeņa fonds» 1 

Puzes attīstības veicināšanas biedrība «Niedre» 2 

Ugāles pagasta sieviešu biedrība «Ugāles Ābeles» 2 

Pašvaldība Dundagas novada pašvaldība 10 

Talsu novada pašvaldība 4 

Ventspils novada pašvaldība 13 

I/K Agrita Bokuma 2 

Andris Krūziņš 1 
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Anete Paškova 1 

Dagnija Grieze 1 

«DRT» I. Kibara individuālais uzņēmums 2 

Elita Kuģeniece 1 

Elma Zadiņa 1 

IK «MK GRUPA» 1 

IK «Roderts» 1 

Iveta Ķēniņa 1 

Juris Semjonovs 1 

Ojārs Sālījums 1 

Zinta Eizenberga 1 

SIA SIA «Brūkļi DB» 1 

SIA Daba Laba 1 

Z/S Z/S «Jaunlīdumi» 2 

Z/S «Vairogi» 1 

Z/S Būdnieki 1 

Z/S Kļavnieki 1 
 

Kopumā visi VRG darbības teritorijā ietilpstošie pagasti ir pārstāvēti vismaz ar 2 apstiprinātiem 

projektiem (att.4.22.). Visvairāk - 22 projekti apstiprināti Dundagas pagasta teritorijā, tam seko 

Ugāles pagasts ar 18 projektiem, Ances un Valdgales pagasti, katrs ar 8 projektiem, Puze un 

Tārgale, katra ar 6 projektiem. Mazāk projektu apstiprināts Īves, Kolkas, Lubes, Popes un Usmas 

pagastu teritorijās. Nelielais projektu skaits Kolkas pagasta teritorijai skaidrojams ar 15,5 km 

piekrastes joslu EZF īstenošanas teritoriju. 

 
4.22. attēls Apstiprināto projektu skaits pa pagastiem 
 

Aplūkojot datus pēc piesaistītā finansējuma uz vienu iedzīvotāju (att.4.23.), lielākā summa 

piesaistīta Puzes pagasta iedzīvotājam (nedaudz zem 70 EUR uz iedzīvotāju). Tam seko Usmas, 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

 
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

47 

Ances un Ugāles pagasti (starp 60 un 50 EUR uz iedzīvotāju). Valdgales, Dundagas un Īves 

pagastu teritorijās piesaistīts finansējums starp 30 un 40 EUR uz iedzīvotāju, bet vismazāk uz šai 

kontekstā piesaistīts finansējums Kolkas, Lubes, Popes un Tārgales pagastos. Salīdzinot šos 

datus ar iepriekšējiem (att.4.22.), kur atspoguļots apstiprinātais projektu skaits pa pagastiem, var 

secināt, ka plašāka mēroga projekti ar lielākām summām sniegti Puzes, Usmas Ances un Īves 

pagastu teritorijās, bet nelielāki projekti ar mazākām summām Dundagas, Ugāles, Valdgales, 

Kolkas, Lubes, Popes un Tārgales pagastos. Tomēr vērā jāņem arī iedzīvotāju skaits uz pagasta 

teritorijas – mazāk apdzīvotiem pagastiem, finansējuma summa uz iedzīvotāju nešaubīgi ir 

lielāka nekā vairāk apdzīvotos pagastos. Savs faktors arī pašu iedzīvotāju aktivitātei projektu 

sniegšanā.  

 
4.23. attēls Piesaistītais finansējums uz vienu pagasta iedzīvotāju 

 
 

Lielākā daļa apstiprināto projektu ir biedrībām (32 proj.) un pašvaldībām (27 proj.) 

(att.4.24.). Aktivitāte starp šiem projektu iesniedzējiem izskaidrojama ar lielāko līdzfinansējuma 

atbalstu, kas ir 90 % biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldībām, kā arī uz sabiedrību un 

pieejamību vērstā LEADRE un ELFLA sludināto rīcību ideja. Salīdzinoši aktīvi ar 15 

apstiprinātiem projektiem bijuši individuālie komersanti, kam līdzfinansējums iespējams 40 – 60 

% robežās. Mazāka aktivitāte no zemnieku saimniecībām (5 projekti), kas saistīta ar 3. jauno 

rīcību «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» un SIA 

(2 projekti).  
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Salīdzinājumam gandrīz puse no visa procentuālā finansējuma 49 % piesaistīta biedrību 

sniegtajiem projektiem, kam ar  38 % piesaistītā finansējuma seko pašvaldību projekti (att.4.25.). 

Mazākā daļa piesaistītā finansējuma – 13 % tiek I/K, SIA un Z/S apstiprinātajiem projektiem.   

  
4.24 attēls Apstiprināto projektu iedalījums 
pēc projektu iesniedzēju juridiskās formas 
sadalījuma 

4.25. attēls Piesaistītā finansējuma 
iedalījums pēc projektu iesniedzēju 
juridiskās formas 

 

Plašākā apstiprināto projektu iesniedzēju dažādība pēc projektu iesniedzēju sadalījuma 

(att.4.26.) ir Ances, Dundagas, Puzes, Ugāles un Valdgales pagastos, kur pārstāvētas praktiski 

visas iespējamās juridiskās formas. Ar divu pārstāvēto juridisko formu pārstāvniecību seko 

Tārgales un Usmas pagasti, bet ar vienu formas pārstāvniecību paliek Īves, Kolkas, Lubes un 

Popes pagasti. Pagastu kontekstā biežāk pārstāvētās juridiskās projektu iesniedzēju formas ir 

biedrība un pašvaldība, kam seko individuālais komersants. Retāk pārstāvētās juridiskās formas 

ir zemnieku saimniecībām un sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Gan Ugāles gan Dundagas 

pagastiem apstiprināto projektu skaita ziņā plaši ir pārstāvētas biedrības un pašvaldības. 

Dundagas pagastam arī salīdzinoši liels apstiprināto projektu skaits individuālajiem 

komersantiem. 

 
4.26. attēls Apstiprināto projektu iedalījums pa pagastiem pēc projektu iesniedzēju juridiskās 
formas sadalījuma  
 

Vērtējot apstiprināto projektu skaitu (att.4.27.) un piesaistīto finansējumu (att.4.28.) pa 

rīcībām pēc iesniedzēju juridiskās formas, izteikti nolasās pašvaldību aktivitāte 2. jaunajā rīcībā 
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«Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem». Biedrības salīdzinoši aktīvi ir 

sniegušas projektus gan 1 jaunajā rīcībā «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 

iedzīvotājiem», gan sākotnējās rīcībās, bet tāpat kā pašvaldības nav varējušas sniegt projektus 3. 

jaunajā rīcībā «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos» 

ar divām rīcības daļām 3.1. «Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde» un 3.2. 

«Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos», kurās aktīvāk 

darbojušās I/K un Z/S. 

Sākotnējās rīcībās 1.1. «Informācijas pieejas nodrošināšana»., 2.1. «Atpūtas vietu izveide 

un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana», 2.2. «Iniciatīvas un veselības veicināšanas 

centru izveide un labiekārtošana», 2.3. «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana», 2.4. «Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās darbnīcas un 

studijas», projekti apstiprināti un finanses piesaistītas gan biedrībām, gan pašvaldībām. 

 
4.27. attēls Apstiprināto projektu sadalījums pa 
 rīcībām pēc iesniedzēju juridiskās formas 

4.28. attēls Apgūtā finansējuma sadalījums pa 
              rīcībām pēc iesniedzēju juridiskās formas 
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5. PARTNERĪBAS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 
ZIVSAIMNIEC ĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ 

 
5.1. RĪCĪBU EFEKTIVIT ĀTES VĒRTĒJUMS UN STRATĒĢIJU IZMAI ŅU 

ANAL ĪZE 
 

EZF stratēģija apstiprināta 2010. gadā. Kopējais piešķirtais finansējums projektu 

īstenošanai 133088,54 LVL, kas ir sadalīta četrām sākotnējām rīcībām (5.1.tabula) pirmajām trīs 

rīcībām – 1. Publisko ēku un būvju atjaunošana un labiekārtošana, 2. pievadceļu, gājēju celiņu, 

apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana un 3. virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu izveide 

un to darbības uzlabošana kopumā tiek iedalīts 90 % no kopējā pieejamā finansējuma. 4.rīcībai 

Tūrisma attīstībai piešķirts 10% no kopējā finansējuma. 

Pēc saistošo normatīvo aktu izmaiņām MK noteikumiem nr.78, pirmās trīs rīcības tiek 

apvienotas zem viena nosaukuma Ciematu atjaunošana un attīstība. Otrai rīcībai nosaukums tiek 

precizēts atbilstoši normatīviem aktiem - Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība un EZF rīcības plāns tiek papildināts ar trešo rīcību: Zivsaimniecības 

uzņēmumu darbības dažādošana. Procentuālais sadalījums starp rīcībām tiek saglabāts. Jaunajai 

trešajai rīcībai finansējums tiek pārlikts no 1. rīcības  5 % apmērā no kopējā pieejamā 

finansējuma. 

2013. gadā tiek piešķirts papildus finansējums 71608,93 LVL, kurš tiek iedalīts 1. rīcībai. 

Papildus tiek veikta arī finansējuma pārdalīšana no 2. un 3. rīcības uz 1.rīcību, iemesls ir 

nepilnvērtīga pieejamā finansējuma apguve šajā rīcībās, savukārt 1. rīcībā trūkst finansējuma 

visiem iesniegtajiem projektiem, jo projektu iesniedzēju interese pārsniedz pieejamā finansējuma 

daudzumu. Tādejādi izmainās kopējais procentuālais sadalījums starp rīcībām, 1. rīcībai piešķirt 

96,1% no kopējā finansējuma, 2. rīcībai - 3,4 % un 3. rīcībai - 0,4%.  

EZF rīcības plāns 2013. gadā tiek grozīts divas reizes. Otrajā reizē no EZF rīcības plāna 

tiek izņemta 3.rīcība un samazināts finansējums 2.rīcībā, finansējums tiek pārdalīts no šīm 

rīcībām uz 1. rīcību. Trešā rīcība tiek izņemta, jo vienīgais apstiprinātais projekts šajā rīcībā 

netiek īstenots un biedrība nolemj turpmāk vairs neizsludināt projektu konkursus uz šo rīcību. 

2.rīcībā saglabājas finansējums, kurš ticis apgūts attiecīgajā rīcībā.  

Eiropas Savienības regulas nosaka EZF projektu iesniedzēju proporcionālo sadalījumu 

0,3:0,7 starp pašvaldību un biedrību, uzņēmēju apstiprinātajiem projektiem. Lai izlīdzinātu 

proporcijas biedrības teritorijā no EZF rīcības plāna tiek izņemta vietējā pašvaldība kā 

iespējamais projektu iesniedzējs. (PADOMES REGULA (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. 

jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu) 
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Plānošanas perioda sākumā 2010. gadā tika kopumā plānotas 3 projektu konkursa kārtas, tomēr 

lai iedalītais finansējums tiktu apgūts pilnībā kopumā plānošanas periodā tika organizētas 6. 

projektu konkursu kārtas. 

 Finansējuma izlietojumu rīcībās efektivitāti analizēta salīdzinot plānoto finansējuma 

apjomu rīcībām stratēģijas ieviešanas sākumā un tā faktisko izlietojumu rīcībām 2014. gadā.  

2010.gadā 1. līdz 3. rīcībai, kas vēlāk tika apvienota vienā rīcībā bija plānots izlietot 90% 

finansējuma, bet tūrisma infrastruktūras izveidei un pakalpojumu attīstībai 10%. 2014. gadā 

faktiski 1.rīcībai izlietots 97% no kopējā finansējuma, bet tūrisma attīstībai izlietots 3% no 

kopējā finansējuma, kas liecina, ka finansējums izlietots tuvu sākotnēji plānotajam. 

Plānošanas periodā no 2010. – 2014. gadam izmaiņas EZF rīcības plānā veiktas, lai 

efektīvi tiktu apgūts iedalītais finansējums. Galvenie iemesli izmaiņām rīcības plāna ir tā 

pielāgošana atbilstoši saistošajiem noteikumiem un reaģējot uz projektu iesniegšanas aktivitāti 

pa rīcībām pēc projektu iesniegšanas kārtām, attiecīgi finansējums ir ticis pārdalīts no rīcībām, 

kurās vērojama ļoti zema interese un finansējuma apgūšana uz rīcībām, kurās ir pietrūcis 

finansējums. 
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EZF Rīcības plāna izmaiņu kopsavilkums no 2010. – 2014. gadam  
5.1. tabula 

Nr.p.k. 

Rīcības nosaukums 

Procentuālais 
sadalījums no 
kopējā 
finansējuma 

Apstiprin āts 
2010.gads 

(LVL) 

Jauno Rīcību 
nosaukums 

Apstiprin āts 
2010.gads 

(LVL) 

Apstiprin āts 
10.06.2013 

(LVL) 

Apstiprin āts 
17.09.2013 

(LVL) 

Apstiprin āts 
10.03.2014 

(EUR) 

Apstiprin āts 
03.07.2014 

(EUR) 

1. 
Publisko ēku un būvju 
atjaunošana un 
labiekārtošana 

40 53235,41 

Ciematu 
atjaunošana un 
attīstība 

113125,26 196792,66 198918,9 282779,94 282 851,38 2. 

Pievadceļu, gājēju 
celiņu, apgaismojuma 
ierīkošana un 
labiekārtošana 

30 39926,56 

3. 

Virszemes ūdeņu 
novadīšanas sistēmu 
izveide un to darbības 
uzlabošana 

20 26617,71 

4. 

Tūrisma 
infrastruktūras izveide 
un pakalpojumu 
attīstība  

10 13308,86 

Zivsaimniecības un 
tūrisma 
infrastruktūras un 
pakalpojumu 
attīstība 

13308,85 7005,81 5778,57 8478,32 8 478,32 

  

  

Zivsaimniecības 
uzņēmumu 
darbības 
dažādošana 

6654,43 899 - -  

Kopsumma 133088,54   133088,54 204697,47 204697,47 291258,26 291 329,70 
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EZF stratēģija ir izveidota 2010. gadā balstoties uz ELFLA izstrādāto vietējās attīstības 

stratēģiju. Vairākas nodaļas abām stratēģijām ir vienādas, gan ELFLA, gan EZF ir vērsti uz 

kopēju vietējās teritorijas sabalansētu attīstību, uzņēmējdarbības attīstīšanu, dzīves kvalitātes 

nodrošināšanu. 2013. gadā abas stratēģijas ELFLA un EZF tiek apvienotas vienā kopējā Vietējās 

attīstības stratēģijā 2009. – 2013. Attiecīgi apvienojot abu fondu stratēģijas tiek precizētas 

vairākas stratēģijas nodaļas un to nosaukumi, piemēram, 1.4.3. Teritorijas attīstības prioritātes 

turpmāk tiek definēts kā teritorijas attīstības vīzija, precizēti kvalitātes vērtēšanas kritēriji. 

Stratēģija tiek ievietoti dati par jauno teritorijas administratīvo sadalījumu, aktuālo bezdarba 

līmeni un līdzšinējo stratēģijas īstenošanas gaitu.  

EZF teritorijas attīstības prioritātes sadaļa 2010. gadā tiek balstīta uz 2009. gada 13. 

janvāra MK noteikumiem Nr.33 un MK noteikumu Nr.78 prioritārām atbalstāmām aktivitātēm. 

Apvienojot abas stratēģijas teritorijas attīstības prioritātes vairāk netiek izdalītas konkrētas 

aktivitātes no saistošajiem MK noteikumiem katram fondam, bet dots vispārīga teritorijas 

attīstības ilgtermiņa vīzija. 

Projektu vērtēšanā izmantotie atbilstības kritēriji (4.1.2.nodaļa) arī izmainīti apvienojot 

ELFLA un EZF fondu stratēģijas vienā kopīgā stratēģijā (pielikums 5.1.). Izmaiņas veiktas 

balstoties uz iepriekšējo projektu vērtēšanas pieredzi, lai uzlabotu esošajā vērtēšanas sistēmā un 

novērstu nepilnības. Izmaiņu rezultātā tiek samazināts kritēriju skaits no 12 uz 10, ieviests ir 

jauns kritērijs par projekta atbilstību MK noteikumiem  Nr. 764 un Nr. 78 aktivitātēm un 

precizēti kritēriji par kuriem tiek piešķirti papildus punkti. 

2012. gadā ieviests EZF īpašais kritērijs, kurš tiek pielietots gadījumos, kad divi projekta 

iesniedzēji ir ieguvuši vienādu punktu skaitu. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš 

iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā, pielietojot apgrieztās proporcijas metodi, 

kā arī papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto 

projektu finansējuma summa plānošanas periodā. 

Jaunajā stratēģijas versijā iestrādāts noteikums no MK noteikumiem nr.515, ka EZF 

projektu īstenošanas teritorija ir piekrastes teritorija – 15,5 km no jūras krasta robežas, kas 

potenciāli ierobežo potenciāli iespējamo projektu īstenotāju skaitu. Daži no vietējās attīstības 

teritorijas pagastiem turpmāk vairs nevar piedalīties EZF fonda konkursos, jo neiekļaujas 

teritorijas kritērijos. 
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Stratēģijas īstenošanas gaitā apvienojot un pievienojot jaunas rīcības EZF un balstoties uz 

iegūto pieredzi stratēģijas īstenošanas gaitā ir tikuši izmainīti Zivju fonda rīcībām sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji un to apjomi, uzsvars likts uz īstenoto projektu skaitu vairāk nekā uz 

iedzīvotāju skaitu, kuri varēs izmanto uzlaboto/izveidoto pakalpojumu (Pielikums 5.2.). Jaunajos 

rezultatīvajos rādītājos vairs atsevišķi netiek norādīts virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu 

izveide un to darbības uzlabošanas sasniedzamie kritēriji. 2.rīcībai Zivsaimniecības un tūrisma 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai ir iestrādāti paplašināti kritēriji un sasniedzamie 

rezultatīvie apjomi.  

 Attīstības stratēģijas plānotie un faktiski sasniegtie kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji 

apkopoti tabulā 5.2., no 6 rādītājiem minimālais plānotais apjoms sasniegts diviem rādītājiem 

pašvaldību autoceļu segumam un infrastruktūras uzlabošanai un labiekārtotām ciematu 

sabiedriskām un aktīvā atpūtas teritorijām, pārējiem rādītājiem tikai daļēji izdevies īstenot 

plānotos apjomus.  

5.2. tabula 

Nr.p.k. Rīcība kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji  Plānots Sasniegts Rezultāts 

1 Pašvaldības autoceļu segumu un 
infrastruktūras uzlabošana 

5 6 + 

2 
Labiekārtotas ciematu sabiedriskās un 
aktīvās atpūtas teritorijas 

5 7 + 

3 Izveidotas vai labiekārtotas kultūras, sporta 
un citas sabiedriskās telpas 

5 4 - 

 4 
Iedzīvotāju skaits, kuri varēs izmantot 
jaunizveidotos vai labiekārtotos iniciatīvas 
un veselības veicināšanas centrus 

3 000 0 - 

5 Izveidoti jauni vai uzlaboti tūrisma 
pakalpojuma piedāvājumi 

5 3 - 

6 Uzlabota tūrisma infrastruktūra 3 1 - 

 7 Iedzīvotāju skaits, kuriem būs pieejami 
jaunizveidotie vai uzlabotie pakalpojumi 

10 000 1500 _ 

8 Izveidots zivsaimniecības uzņēmuma jauns 
pakalpojums 

1 0 _ 

 

 

 
 
 



 

 

5.2. EZF PROJEKTU KONKURSU ANAL ĪZE 
 

Kopumā EZF fondā no 2010. līdz 2013. gadam ir tikušas izsludinātas kopumā 6.kārtas. 
5.3. tabula 

Nr. Datums Rīcības Izsludinātais 
finansējums 
 

Apgūtais 
finansējums  

Cik % 
apgūts 
no kārtā 
pieejamā 
finansē-
juma  

1. 2010. gada  
10. 
novembris 

1.1. Publisko ēku un būvju atjaunošana un 
labiekārtošana,  17 745,14 Ls. 
1.2. Pievadceļu, gājēju celiņu, 
apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana, 
13 308,86 Ls. 
1.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide un to darbības uzlabošana,  
 8 872,57 Ls. 
2.1. Tūrisma infrastruktūras izveide un 
pakalpojumu attīstība,  7 000 Ls. 

46 926,57 
LVL 
66 770,49 
EUR 
 

2 301,30 
LVL 
3 274,45 
EUR 
 

5 % 

2. 2011. gada  
27. 
novembris 

1.1. Publisko ēku un būvju atjaunošana un 
labiekārtošana, 53 235,41 Ls.  
1.2. Pievadceļu, gājēju celiņu, 
apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana, 
39 926,56 Ls.  
1.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu 
izveide un to darbības uzlabošana,  
26 617,71 Ls.  
2.1. Tūrisma infrastruktūras izveide un 
pakalpojumu attīstība,  4 492,36 Ls. 

124 272,04 
LVL 
176 823,18 
EUR 
 

56 287,90 
LVL 
80 090,46 
EUR 
 

45 % 

3. 2012.gada  
7. maijs  

1.1. Rīcība. Ciematu atjaunošana un 
attīstība,  54918,06 Ls. 
2.1. Rīcība. Zivsaimniecības un tūrisma 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, 
7530,05 Ls. 

69 102,54 
LVL 
98 324,05 
EUR 
 

21 483,35 
LVL 
30 568,05 
EUR 
 

31 % 

4. 2013. gada 
3. aprīlis  

1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un 
attīstība,  
99 704,95 Ls. 
2.1. Rīcība: Zivsaimniecības un tūrisma 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, 
24 018,07 Ls 
 
 

123 723,02 
LVL 
177 464,87 
EUR 
 

100 757,27 
LVL 
143 364,67 
EUR 
 

81 % 

5. 2013. gada  
22. oktobris 

1.1. rīcība Ciematu atjaunošana un attīstība 
 

23 920,31 
LVL 
34 035,53 
EUR 
 

19 948,81 
LVL 
28 384,60 
EUR 
 

83 % 

6. 2014. gada 
16.aprīlis  

1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un 
attīstība 

3924,14 
LVL 
5583,56 
EUR 

 
 
5655,85 
*EUR 

 
100% 

* Grozīts rīcības plānā 03.07.2014,nodrošinot papildus finansējumu projektu īstenošanai 



 

 

Kopumā EZF fonda ietvaros rīkotas 6 projektu konkursu kārtas no 2012. – 2014. gadam, 

apgūstot visu piešķirto finansējumu VRG teritorijā (5.3.tabula). Finansējuma apguves apjoms no 

izsludinātā pieejamā finansējuma konkursa kārtā ir augusi ar katru  nākamo konkursa kārtu. 

Salīdzinoši kritums apgūtā finansējuma rādītājos ir trešajā kārtā, jo tika ieviesta proporcija starp 

uzņēmējiem un biedrībām kā dēļ daudzus projektus nācās noraidīt, jo netika izpildīta šī prasība. 

Turpmākās kārtās tika aktivizētas biedrības un uzņēmēji, lai izlīdzinātu proporciju un apgūtu 

pieejamo finansējumu. 

Pirmajā projektu kārtā apstiprināts viens projekts 2.rīcībā „Zivsaimniecības un tūrisma 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” Kolkas pagastā. Otrajā projektu kārtā apstiprināti 8 

projekti visi no 1.rīcības „Ciematu atjaunošana un attīstība” (att.5.1). Uz otro projektu 

iesniegšanas kārtu vēl neattiecās zivsaimniecības teritorijas ierobežojošais kritērijs 15,5 km no 

jūras robežas, tāpēc vairāki ciematu atjaunošanas darbi varēja tikt veikti visā rīcības grupas 

teritorijā. Trešajā projektu izsludināšanas kārtā kopumā apstiprināti 3 projekti (att.5.2), visi 

apstiprinātie projekti tiek īstenoti Kolkas pagastā, divi no otrās rīcības un viens no pirmās 

rīcības. 

         
5.1. attēls. Apstiprinātie projekti 2. projektu kārtā 5.2. attēls. Apstiprinātie projekti 3. projektu 
kārtā 
 

Ceturtajā projektu kārtā tika apstiprināti kopumā 5 projekti, kuri tiek īstenoti Kolkas 

pagastā no kuriem viens tiek īstenots 2.rīcībā un viens projekts īstenots Ances pagastā (att.3). 

Savukārt piektajā konkursa kārtā (att.4) tiek apstiprināti divi projekti abi no 1.rīcības. Sestajā 

kārtā apstiprināti divi projekti 1.rīcībā, kad arī tiek apgūta visa EZF fonda līdzekļi.  



 

 

 
5.3.attēls. Apstiprinātie projekti 4. projektu 
             kārtā 

5.4. attēls. Apstiprinātie projekti 5. projektu 
              kārtā 

 
Kopumā EZF projektu konkursos piedalījās 21 projektu iesniedzējs, bet projekti 

apstiprināti kopumā 13 iesniedzējiem (5.4. tabula). Vairāk kā vienu projektu realizējuši 4 

projektu īstenotāji, visaktīvākā bijusi Dundagas pašvaldība kopumā īstenojot 4 projektus, pa trīs 

projektiem realizējuši Talsu novadu pašvaldība, biedrība „Randalist” un SIA „Ūši”. Daļa no 

projektu iesniedzējiem ir īstenojoši arī vairākus ELFLA projektus.  

 

5.4. tabula 

Projekta iesniedzējs  Apstiprināto projektu skaits  

Biedrība „Bērnu radošās darbības centrs 

"ZĪTARS"" 1 

Biedrība "Kolkas makšķernieku klubs" 1 

Biedrība "Kolkas radošā grupa" 1 

Biedrība "Randalist" 3 

Biedrība "Usmas jahtklubs" 1 

Biedrība "Zaļais novads" 1 

Dundagas novada pašvaldība 4 

Biedrība „Kolkas sporta klubs” 1 

SIA "Ūši" 3 

SIA „KOLKASRAGS” 1 

Talsu novada pašvaldība 3 

Ventspils novada pašvaldība 2 
 
Analizēti arī neīstenotie un neapstiprinātie projektu statistika un to neatbilstību cēloņi. Ar 

diviem projektu iesniedzējiem biedrību „Kurzemes atauga” un IK E.J.P ir ticis lauzts projekta 

īstenošanas līgums. Divi projekta iesniedzēji: biedrība „Randalist” un “Demora” ir atsaukuši 

savus projekta iesniegumus pirms vērtēšanas, jo nebija pieļaujams vienā kārtā iesniegt divus 

projektus uz vienu uz to pašu aktivitāti. Kopumā 11 projektu iesniedzējiem ir tikuši noraidīti 

kopā 16 projektu iesniegumi. Visvairāk projektu iesniegumu tikuši noraidīti Dundagas un Talsu 



 

 

pašvaldībām, katrai pa 3 projektiem, pēc tam seko Ventspils novada pašvaldība ar 2 noraidītiem 

projektiem un pārējiem projektu iesniedzējiem pa vienam noraidītam projektam.  

Analizējot noraidītos projekta iesniegumus, kopumā ir 6 projektu iesniedzēji, kuri 

snieguši projektu tikai vienu reizi un tas ir ticis noraidīts. Diviem projektu iesniedzējiem 

biedrībām „Zaļais novads” un „Usmas jahtklubs” ir pa vienam noraidītam un pa vienam 

apstiprinātam projektam. Arī visām pašvaldībām ir pa vairākiem gan noraidītiem, gan 

apstiprinātiem projektiem. Projektu noraidīšanas galvenie iemesli pašvaldībām ir bijuši 

neatbilstība projektu iesniedzēju sadalījuma proporcijai pēc iesniedzēja juridiskā statusa. 

Biedrībām noraidīšanas iemesli ir neatbilstība MK noteikumiem, piemēram, atrašanās lielu 

pilsētu “ēnās” (15,5 km zonas korekcija Ventspils tuvumā), plānotā projekta neatbilstība 

atbalstāmajām aktivitātēm.  

 

 
5.3. FINANSĒJUMA APGUVES ANAL ĪZE 
 

Analizējot īstenoto projektu sadalījumu pa pagastiem (att.5.5.) redzams, ka visvairāk 

vairāk EZF projektu īstenots Kolkas pagastā, kur kopumā īstenoti 13 projekti, pēc tam seko 

Dundagas pagasts ar 3 apstiprinātiem projektiem. Tārgales, Popes un Puzes pagastos nav īstenots 

neviens projekts, pārējos pagastos (Īve, Ance, Lube, Ugāle, Usma, Valdgale) īstenots vismaz 

viens projekts. 2011. gadā stājās spēkā papildus zivsaimniecības teritoriju definējošs kritērijs, 

kurš noteica, ka zivsaimniecības teritorija ir 15,5 km attālumā  no jūras robežas, kā rezultātā 

vairāki pagasti, kuri atrodas dziļāk iekšzemē VRG teritorijā vairs neatbilda atbilstības kritērijiem. 

Izvirzītie papildus administratīvie kritēriji saistošajos noteikumos ir lieguši vairāku projektu 

īstenošanu dziļāk iekšzemē esošajos pagastos, kas nosaka, ka ne intereses trūkums, ne zema 

aktivitāte nav bijusi galvenais iemesls projektu neesamībai.  

 



 

 

 
5.5. attēls. Apstiprināto projektu skaits pa pagastiem  
 

Visvairāk projektu kopumā 18 ir īstenoti 1.rīcībā „Ciematu atjaunošana un attīstība”  un 

četri projekti 2. rīcībā „Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 

(att.5.6.). Visi 2.rīcības projekti īstenoti Kolkas pagastā, kas skaidrojams ar pagasta ģeogrāfisko 

novietojumu tā  garo piekrastes līniju, kur ir iespēja attīstīt ar zivsaimniecību saistītus tūrisma 

pakalpojumus.  

 

 
 

5.6. attēls. Apstiprināto projektu sadalījums pa rīcībām. 
 
Aprēķinot piesaistīto finansējumu uz vienu pagasta iedzīvotāju (att.5.7.) iegūts, ka 

visvairāk izdevies finansējuma piesaistīt Kolkas pagastā 120,00 EUR pēc tam seko Ances 

pagasts 86,31 EUR un Usmas pagasts 45,25 EUR.  



 

 

 
5.7. attēls. Piesaistītais finansējums uz vienu pagasta iedzīvotāju.  

 
Analizējot aktīvākos pagastus finansējuma piesaistē un tur dzīvojošo iedzīvotāju skaitu 

(att.5.8.) redzams, ka pagastos ar lielāko iedzīvotāju skaitu nav proporcionāli vairāk piesaistīts 

EZF finansējums. Galvenokārt, jo būtisks nosacījums finansējuma piesaistei ir ne tikai vietējo 

iedzīvotāju aktivitāte, bet arī teritorijas novietojums pie jūras piekrastes. 

 
 
5.8. attēls. Apstiprināto projektu proporcija pret novados iedzīvotāju skaita proporciju 
 
Analizēts projektu iesniedzēju juridiskā statusa procentuālais sadalījums, kurš ir īpaši 

nozīmīgs kritērijs EZF fondā, kurā jānodrošina proporcija starp pašvaldības un biedrību, 

uzņēmēju apstiprinātiem projektiem 30:70. Tā kā šis nosacījums par proporciju nebija zināms 

izsludinot un izvērtējot projektus pirmajās projektu konkursu kārtās, tad vēlākajās kārtās, lai 

izlīdzinātu nevienlīdzīgo situāciju, pašvaldības vairs nevarēja piedalīties EZF projektu 



 

 

konkursos. Kā redzams pēc apstiprināto projektu skaita, proporcija starp pašvaldību un biedrību, 

uzņēmēju projektiem ir 41:59 (att.5.9.).  

 

 

 

5.9. Apstiprināto projektu skaita procentuālais sadalījums pēc projektu iesniedzēja 
juridiskā statusa  

 

Piesaistītais finansējuma apjoms pēc projektu iesniedzēju juridiskā statusa  (att.5.10.)  

liecina, ka aptuveni vienādu finansējumu piesaisti veikušas biedrības un pašvaldības tuvu 50%  

katra no tām no kopējā pieejamā finansējuma. Uzņēmējiem izvedies piesaistīt tikai 2 % no 

kopējā pieejamā finansējuma. Tādejādi lielākā daļa finansējuma ir piesaistīta vietējās sabiedrības 

dzīves kvalitātes uzlabošanas projektiem un būtiski mazāk izdevies piesaistīt uzņēmējdarbības 

veicināšanai. 

 

5.10. Piesaistītais finansējums (%) pēc projektu iesniedzēju juridiskā statusa  



 

 

Kā apgrūtinošs apstāklis uzņēmējiem salīdzinoši ar pašvaldībām un biedrībām ir 

finansējuma maksimālā intensitāte, kas uzņēmējiem ir 60 % no kopējām projekta izmaksām, kā 

arī atšķirībā no pašvaldībām un biedrībām uzņēmējiem ir jāīsteno projekts pa saviem līdzekļiem 

un tikai pēc projekta īstenošanas tiek viņiem atmaksāta līdzfinansējuma daļa, kas liedz daļai 

uzņēmēju startēt, kuriem nav pieejami tik lieli brīvie finanšu līdzekļi, kā arī tas ietekmē to, ka 

īstenoto projektu apjoms ir mazāks.  

Analizēts īstenoto projektu mērķi un to rezultāts (att.5.11), kas liecina par projektu 

kopējo pienesumu VRG teritorijā. No biedrību īstenotajiem projektiem visvairāk par citām 

aktivitātēm ir veiktas teritorijas labiekārtošanas darbi (3 projekti) un veicināta tūrisma attīstība (2 

projekti). Pārējo projektu mērķis ir dažādu telpu, konstrukciju rekonstrukcija. Pašvaldības 

visvairāk veikušas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbus 

kopumā katrā no kategorijām īstenojot pa trīs projektiem. Bez šāda veida projektiem veikti ceļa 

un gājēju ietves rekonstrukcijas darbi. Uzņēmēji realizētie projekti ir veikti tūrisma attīstībai. 

Īstenotie EZF VRG teritorijā galvenokārt kopumā vērsti uz teritoriju labiekārtošanu un kultūras, 

sporta un citu sabiedrisko ēku rekonstrukciju. 

 

 
5.11. attēls. Pēc projektu īstenotāja juridiskā statusa apstiprināto projektu mērķi  
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6. PROJEKTU SAGATAVOŠANAS UN NORISES VĒRTĒJUMS, 
PROBLĒMJAUT ĀJUMU ANAL ĪZE ĪSTENOTĀJU 
VĒRTĒJUMĀ 

 
Projektu īstenotāju aptauja veikta, lai noskaidrotu projektu realizētāju viedokli par iegūtām 

pievienotām vērtībām projektu realizācijas rezultātā, to devumu vietējās attīstības stratēģijas 

izvirzīto prioritāšu mērķu sasniegšanā, kā arī sniegtu vērtējumu par biedrības darbību, 

iespējamiem uzlabojumiem nākamajā plānošanas periodā. 

Viedokļu noskaidrošanai tika izveidota anketa interneta vidē ar 22 jautājumiem. Anketā tika 

ietverti atvērta, slēgta daudzpusīgi, dihotomisku un skalveida jautājumu formas un ar e-pasta 

starpniecību izsūtīta visiem projektu īstenotājiem.  

Kopumā anketu aizpildījuši 19 respondenti (6.1.att), visvairāk atbildes sniegušas biedrības 

kopumā 10 (1.tabula), 4 pašvaldības, 2 SIA un 2 individuālie komersanti un viena zemnieku 

saimniecības.  

 

 
 
6.1. attēls. Pārstāvētās organizācijas juridiskā forma 
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Respondenti  
6.1.tabula 

Nosaukums Juridiskā forma 

Karters Biedrība 

Biedrība "Dundagas bērnu dienas centrs 
"Mājas" Biedrība 

Latvijas melioratoru biedrība Biedrība 

IK Roderts Individuālais komersants 

Zaļā doma Biedrība 

Ugāles attīstība Biedrība 

Ugāles pagasta pārvalde Pašvaldība 

Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre Biedrība 

Kolkasrags SIA 

Daba Laba SIA 

Ventspils aktīvo sieviešu biedrība "VASSA" Biedrība 

Vairogi Zemnieku saimniecība 

Usmas jahtklubs Biedrība 

Dundagas novada pašvaldība Pašvaldība 

Popes pagasta pārvalde Pašvaldība 

"Jātnieku sporta klubs Demora" Biedrība 

„Zigate” Biedrība 

Ances pagasta pārvalde Pašvaldība 

Elma Zadiņa Individuālais komersants 

 
Respondenti kopumā īstenojuši 40 projektus, seši no EZF fonda un 34  projekti no 

ELFLA (6.2.att). Visvairāk no visiem respondentiem biedrības ir īstenojuši projektus no ELFLA 

fonda kopumā 19 un 2 no EZF fonda. Pēc tam seko pašvaldības ar 10 īstenotiem projektiem no 

ELFLA un 3 no EZF. Juridiskās formas IK un Z/S īstenojuši projektus ELFLA fonda startējot 

galvenokārt mājražotāju programmā. 
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6.2. attēls. Respondentu apstiprināto projekti no ELFLA un EZF fondiem. 

Kopumā no visiem respondentiem septiņiem projektu iesniedzējiem kāds no projektiem 

ir ticis noraidīts (6.3.att), biedrībām ir noraidīti četri projekti, bet pašvaldībām 3, pārējām 

juridiskām formas organizācijām (SIA, I/K, Z/S) nav noraidītu projektu. Galvenie iemesli 

projektu noraidīšanai biedrības min nepietiekamu finansējums kopumā 2 gadījumos, neatbilstība 

rīcībām un pilsētas ēnas teritorija. Pašvaldībām projektu noraidīšanas iemesli ir nepietiekams 

finansējums, atbalsta nepieejamība pašvaldībām un neatbilstība rīcībām.  

 
6.3. attēls. Projektu noraidīšanas iemesli. 

Aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi par projektu sagatavošanas, iesniegšanas periodu, 

lai noskaidrotu respondentu atsauksmes un iespējām uzlabot projektu sagatavošanu nākamajā 

plānošanas periodā. Tikai nedaudz vairāk kā puse  65% no respondentiem (6.4.att) ir 

iepazinušies ar „Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas stratēģiju” pirms projektu rakstīšanas,  kur 

ir definētas galvenās partnerības atbalstāmās aktivitātes un rīcības. Salīdzinoši lielais 

respondentu skaits, kas nebija iepazinušies ar partnerības stratēģiju varētu izskaidrot projektu 

noraidīšanas iemeslus neatbilstošās rīcības dēļ, jo projektu iesniedzēji pirms tam nav 

iepazinušies ar pamatinformāciju par atbalstāmajām aktivitātēm un rīcībām. 
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6.4. attēls. Procentuālais sadalījums cik respondenti ir iepazinušies ar biedrības teritorijas 

attīstības stratēģiju. 
 
Kā galvenie informācijas iegūšanas avoti par izsludinātajām projekta konkursa kārtām 

respondenti vienlīdz bieži min vietējo laikrakstu 27%, interneta vietnes 31% un informatīvos 

seminārus 34% (6.5.att). Kā citi informācijas iegūšanas avoti minēti biedrības ZBA koordinatori 

un vietējās pārvaldes vadītājs. Neviens no informācijas iegūšanas veidiem nav pārliecinoši 

dominējošs, tāpēc arī būtiski nākamajā plānošanas periodā saglabāt visus informācijas 

izplatīšanas veidu, lai aktivizētu un informētu vietējo sabiedrību.  

 
 
6.5. attēls. Informācijas iegūšanas avoti par izsludinātajām projektu kārtām. 
 

Lielākā daļa respondentu 90% (6.6.att) uzskata, ka projektu kārtu informācija ir bijusi 

viegli uztverama, kas liecina, ka līdzšinējais sabiedrības informēšnas veids ir bijusis veiksmīgs. 

 
6.6. attēls. Vai projektu konkursu kārtu informācija bija viegli uztverama? 
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Lielākā daļa respondentu 95 % uzskata, ka pieejamais atbalsts projekta īstenošanas laikā 

ir bijis pietiekams (6.7.att). Tikai viens respondents uzskatījis, ka atbalsts ir bijis nepietiekams, jo 

darbiniekam nebija pietiekamas pieredzes. Respondenti nav norādījuši uz būtiskām nepilnībām 

biedrības komunikācijā ar projektu iesniedzējiem.  

Kopumā respondenti atsaukušies pozitīvi par biedrības līdzšinējo darbību, informēšanas 

un aktivizēšanas pasākumiem. Pie iespējamiem uzlabojumiem respondenti norādījuši, ka 

turpmākā darbībā biedrībai būtu jāizsver iespēja rīkot projektu konkursus izvērtējot gada 

sezonas, lai būvniecības-rekonstrukcijas darbus, ja tādi paredzēti projektā, nebūtu jāveic gada 

aukstajās sezonās. Projekta iesniedzēji ieteikuši vairāk informēt ar e-pasta starpniecību par 

jaunajām projekta konkursu kārtām jau esošos projektu iesniedzējus, kā arī ieteikts precizēt 

informāciju EZF fondā par pilsētu ēnas zonas teritoriju. Ieteiks uzlabot projektu pieteikumu 

veidlapu atrašanās vieta LAD mājas lapā, jo pašreizējā atrašanās vieta ir grūti atrodama. 

Ieteikums par veidlapu ievietošanu biedrības mājas lapā jau ir izpildīts  

 
 6.7. attēls. Vai bijis pieejams atbalsts projekta īstenošanas laikā?  
 
Projekta iesniedzēji kā būtiskākos projektu devumus dzīves kvalitātes laukos uzlabošanai 

min bērniem un jauniešiem izveidotās vai pilnveidotās iespējas kvalitatīvi apgūt dažādus sporta 

veidus kā riteņbraukšanu, burāšanu, jāšanas sportu, loka šaušanu vietējā pagastā uz vietas Usmā, 

Ugālē, Ancē un Tārgalē. Izveidotajos un/vai pilnveidotajos sporta kompleksos brīvo laiku aktīvi 

izmantot dodas arī bērni un jaunieši no apkārtējiem pagastiem. Kā papildus ieguvums ir vietēja, 

reģionāla un starptautiska mēroga sacensību rīkošana šajos sporta kompleksos, kas dod 

ienākumus vietējiem uzņēmējiem, piemēram, viesu māju īpašniekiem un tirgotājiem, tādejādi arī 

atbalstot plašākā mērogā vietējā pagasta ekonomiku. Vairāki projekta iesniedzēji kā būtiskāko 

ieguvumu min apkārtējās vides sakopšanu, kas tādā veidā kļūst pievilcīgāka, gan vietējiem 

iedzīvotājiem, gan viesiem. Citos projektos minēta tieši, ka jaunizveidotā infrastruktūra vai 

izremontētās telpas palīdz sasniegt ilgtermiņa mērķi nodrošināt vietējo mācību un brīvā laika 

pavadīšanas centru pilnveidošanu, uzlabošanu bērniem un citām sabiedrības grupām, kur ir 
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iespējams satikties, veidot kopīgus projektus, pavadīt kvalitatīvi brīvo laiku. Projektu realizācijas 

ieguvums pakalpojumu pieejamībai ir to pieejamība vietējā pagastā uz vietas. Projekti, kuri 

vērsti vairāk uz uzņēmējdarbību kā galvenos ieguvumus min tieši uzņēmējdarbības attīstību, kas 

uzlabotu ekonomisko situāciju vietējā pagastā.  

Organizācijas kā būtiskākos ieguvumus sev uzskata iespēju realizēt biedrības mērķus, 

attīstīties, dod ieguldījumu vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.  Projekta realizētāji norāda, ka 

daudzus projektus bez ES finansiālā atbalsta nebūtu iespējams realizēt.  Projektu realizācija ir 

ļāvusi papildināt organizāciju materiālo bāzi, rastas iespējas rīkot jaunus pasākumus, tādejādi 

popularizējot arī savu organizāciju. Organizācijām min, ka projektu realizācija ir ļāvusi arī celt 

pašapziņu, iegūt pieredzi projektu rakstīšanā, realizēšanā un aktivizējusi biedrības darbu.   

Projektu realizācijas rezultātā pagastos ir ieviestas vairākas inovācijas vai pakalpojumi, 

kuri pirms tam nebija pieejami vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, izveidota loka šaušanas trase, 

hipoterapijas piedāvājumi, veselības centra izveide. Daudzi projekti vērsti uz esošu pakalpojumu 

kvalitātes palielināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, galvenokārt, kultūrmantojuma 

saglabāšanu, vides sakopšanu, brīvā laika pavadīšanas kvalitātes palielināšanu, neformālās 

izglītības resursu papildināšana u.c., piemēram, rotaļlaukumu atjaunošana, piekļuves ūdenim 

uzlabošana cilvēkiem ar invaliditāti Usmā u.c. 

Daudzi respondentiem jau ir idejas par iespējamiem projektiem nākamajā plānošanas 

periodā. Vairāki respondenti plānot veidot jaunus projektus uz jau īstenoto projektu bāzes, tādā 

veidā veicot jau esošo projektu ilgtspēju un turpmāku aktīvu izmantošanu.  

Anketēšanas rezultātā tika noskaidrots arī projektu iesniedzēja viedoklis par projekta 

galveno mērķi (6.8.att). Visvairāk respondenti atbildējuši, ka projektu īstenošanas mērķi ir vērsti 

uz brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanu (13), uz vides sakopšanu (8) un ilgtspējīga 

tūrisma attīstību (7), savukārt vismazāk punktus ieguvuši mērķi, kas vērsti uz sociālo 

pakalpojumu attīstība (3), vietējās sabiedrības saliedēšanu (3) un vietējās uzņēmējdarbības/ 

mājražošanas attīstību (4). Lielākā daļa no respondentiem ir biedrības, kura darbība pamatā ir 

vērsta uz dažādu sabiedrības grupu vajadzību apmierināšanu, kas arī atspoguļojas īstenoto 

projektu mērķos, kas galvenokārt ir vērsti uz brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanu, 

vides sakopšanu.  
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6.8.attēls. Projekta galvenie mērķi. 
 
 Anketēšanas rezultātā tika noskaidrots arī projektu iesniedzēja viedoklis par 

projekta mērķa atbilstība dažādu sabiedrības mērķgrupu vajadzību apmierināšanai (6.9.att.).  

Visvairāk respondenti atbildējusi, ka projektu īstenošanas mērķi ir atbilst izsludinātās aktivitātes 

un rīcības mērķiem (19), vietējās sabiedrības (19), pašvaldības (12) un sociālo riska grupu 

vajadzību apmierināšanai (12), kas arī atbilst respondentu juridiskās formas un darbības 

profilam, kā arī galvenajam projekta īstenošanas mērķiem (6.8.att). Lielākā daļa respondentu 

uzskata, ka viņu īstenoto projekti maz vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību (10) un 

kultūrmantojuma saglabāšanu (10), kas attiecīgi liecina par salīdzinoši zemāku uzņēmējdarbības 

aktivitāti un maz projektiem īstenotiem, kas vērsti uz kultūrmantojuma saglabāšanu.  

 
6.9.attēls. Mērķu atbilstība dažādu sabiedrības grupu vajadzību apmierināšanai. 
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Veiktās aptaujas secinājumi:  

1. Projektu iesniedzēji pozitīvi vērtē pašreizējā plānošanas perioda biedrības ‘’Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” darbu saistībā ar sabiedrības informēšanu un konsultēšanu par 

izsludinātajām projektu konkursu kārtām.  

2. Galvenie projektu noraidīšanas iemesli ir neatbilstības rīcībām un nepietiekams finansējums. 

3. Galvenie projektu mērķi ir brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanās, vides sakopšana un 

veicināt ilgtspējīgu tūrismu ( piezīme: ilgtspējīgs tūrisms tiek veicināts netieši kā sekundārs 

projekta mērķis). 

4. Visvairāk izvirzītie projektu īstenošanas mērķi atbilst vietējās sabiedrības, pašvaldības un 

sociālo riska grupu vajadzību apmierināšanai.  

5. No VRG stratēģijas 2008. – 2013. gadam uzdevumiem visveiksmīgāk izdevies veicināt 

sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, to kvalitātes paaugstināšanos un sasniedzamību. 

Dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem īstenojot vides 

sakopšanas, uzlabošanas projektus, sakārtojot infrastruktūras objektus- apgaismojumu, ceļus. 

Veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sporta aktivitāšu atbalstīšanu īstenojot veselības 

centra izveidi un dažādu sporta kompleksu izbūvi. No izvirzītajiem mērķiem nav tik 

veiksmīgi izdevies veicināt dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzību un izmantošanas 

uzlabošanu, un vides kaitējumu mazināšanu. 
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7. AKTIVIT ĀTES UN IEGULDĪJUMU IZV ĒRTĒJUMS 
 
Lai novērtētu katra pagasta aktivitāti un ieguvumus ir jāveic salīdzinājums, ievērojot katra 

pagasta teritorijas lielumu un iedzīvotāju skaitu tajā. 

ELFLA projektu skaits uz vienu iedzīvotāju
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ES ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju
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Teritorijas vienība – viens kvadrātkilometrs. 

7.1.attēls. ES Lauku programmas (ELFLA) ietvaros uz 2014.gada 01.07.2014. apstiprināto 
projektu analīze pagastu griezumā 
 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās rīcības grupā iekļautās 

pašvaldības ir ar stipri atšķirīgu iedzīvotāju skaitu un teritorijas lielumu. Līdz ar to nevar 

salīdzināt vietējo iedzīvotāju aktivitāti pagastos, vērtējot tikai pēc īstenoto projektu skaita vai 

piesaistītā finansējuma.  

Lai iegūtu objektīvāku novērtējumu, pētījuma veicēji pielietoja koeficientus sasaistot projektu 

skaitu un piesaistīto finansējumu ar iedzīvotāju skaitu pagastos un pagastu teritorijas lielumu 

kvadrātkilometros. 
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Sagatavotās diagrammas par lauku un zivju fondu apguvi sniedz precīzāku vērtējumu pagastu 

vietējo iedzīvotāju un pašvaldību aktivitātei. Apkopojoša informācija sniegta sekojošās tabulās. 

 

ELFLA projektu skaits pagastos un to piesaistītais ES finansējums 

 7.1. tabula 

Nr Pagasts Biedrī-
bu 
projek-
tu skaits 

Piesaist. 
finansē-
jums 
EUR 

Uzņē-
mēju 
projektu 
skaits 

Piesaist. 
finansē-
jums 
EUR 

Pašvaldī-
bas 
projektu 
skaits 

Piesaist. 
finansē-
jums 
EUR 

Kopējais 
projektu 
skaits 

Finansē-
jums 
EUR 

1. Ance 4 25170,61 3 12722,28 1 4516,62 8 42409,51 

2. Dundaga 4 22964,78 10 31093,06 7 71690,24 21 125748,08 

3. Īve 3 18765,58     3 18765,58 

4. Kolka     2 9820,23 2 9820,23 

5. Lube     2 6849,24 2 6849,24 

6. Pope     3 15271,40 3 15271,40 

7. Puze 3 32824,44 1 1799,94 2 31289,82 6 65914,20 

8. Tārgale 3 23134,49 3 8302,02   6 31436,51 

9. Ugāle 8 73915,85 2 8633,90 7 26000,98 17 108550,13 

10. Usma 3 46858,39 1 4468,40   4 51326,79 

11. Valdgale 4 18472,11 2 935,50 2 35181,78 8 54589,39 

 KOPĀ 32 262106,25 22 62053,10 26 200620,31 80 530681,66 
 

EZF projektu skaits pagastos un to piesaistītais ES finansējums                                     

Tabula 7.2. 

Nr. Pagasts Biedrību 
projektu 
skaits 

Piesaist. 
finansē-
jums 

Uzņēmēju 
projektu 
skaits 

Piesaist. 
finansē-
jums 

Pašvaldības 
projektu 
skaits 

Piesaist. 
finansē-
jums 

Kopējais 
projektu 
skaits 

Finansē-
jums EUR 

1. Ance     1 62749,86 1 62749,86 

2. Dundaga     3 17214,47 3 17214,47 

3. Īve     1 17785,59 1 17785,59 

4. Kolka 6 86406,25 3 5203,87 2 28469,95 11 120080,07 

5. Lube     1 8964,10 1 8964,10 

6. Pope       0 0,00 

7. Puze       0 0,00 

8. Tārgale       0 0,00 

9. Ugāle     1 17928,19 1 17928,19 

10. Usma 1 25611,70     1 25611,70 

11. Valdgale     1 15339,87 1 15339,87 

 KOPĀ 7 112017,95 3 5203,87 10 168452,03 20 285673,85 
 

Ja atbalsts mazajiem lauksaimniekiem – mājražotājiem būtu bijis pieejams jau stratēģijas 

ieviešanas perioda sākumā, uzņēmēju aktivitāte noteikti būtu lielāka. VRG valde un 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

 
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

 73  

administratīvā vadība ieguldīja lielu informējošu un apmācību darbu projektu sagatavošanā tieši 

mājražotājiem. Pārsvarā tās bija individuālās konsultācijas, kas sekoja informatīviem 

semināriem. Vairāki mājražotāji, iepazinuši projektos iegūstamā atbalsta nosacījumus un 

izvērtējot savu gatavību projekta īstenošanai, tomēr nolēma vēl nepiedalīties projekta konkursā, 

bet gatavoties nākamām kārtām un vispirms veikt vairākus priekšdarbus un uzlabojumus savās 

saimniecībās, lai iegūtu lielāku atbalsta efektivitāti. 
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EZF projektu skaits uz vienu teritorijas vienību
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7.2. ES Zivju programmas (EZF) ietvaros uz 2014.gada 01.07.2014. apstiprināto projektu analīze 
pagastu griezumā 
 

Kopumā diagrammas parāda ne tikai sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību 

aktivitāti, bet arī atšķirīgās iespējas piesaistīt finansējumu no abiem ES fondiem ELFLA un EZF. 

Plānošanas perioda sākumā piesaistīt finansējumu no EZF varēja katrā pagasta centrā, jo visā 

VRG teritorijā dzīvo zivsaimniecībā nodarbinātie. Pirmajās kārtās bija vērojama maza 

pašvaldību aktivitāte, bet tieši pašvaldībām bija lielākas iespējas iegūt atbalstu infrastruktūras 

attīstībai, sīkāku informāciju skatīt 4. nodaļā. 
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Perioda vidū, nosakot Zivju fonda aktivitātes tikai 15,5 km zonā no jūras krasta un 

pašvaldību projektu skaita ierobežojumu, reāli finansējumu varēja iegūt tikai Kolkas, Tārgales, 

Ances, Īves un Lubes pagastu sabiedriskās organizācijas un zivsaimniecības uzņēmēji. 

Savukārt tām aktivitātēm, kurām šo pagastu teritorijās varēja iegūt atbalstu no 

Zivsaimniecības fonda, nevarēja iegūt no Lauku fonda. To uzskatāmi var redzēt Kolkas pagasta 

gadījumā, kurā lielākais projektu skaits un finansējums iegūts no EZF, bet no ELFLA ievērojami 

mazāks, sīkāku informāciju skatīt 5.nodaļā. 

Krietni mazāka sabiedriskā aktivitāte vērojama pagastos, kas atrodas pilsētu tuvumā 

(Ventspils, Valdemārpils). Popes un Lubes pagastos ir vērojama maza sabiedrisko organizāciju 

aktivitāte. Spēcīgākas un aktīvākas vietējās kopienas ir izveidojušās no pilsētām un maģistrāliem 

ceļiem attālākos pagastos: Ance, Puze, Kolka, Īve. Atsevišķi vērtējami lielciemi Dundaga un 

Ugāle, kuros darbojas vidusskolas un ir lielāks iedzīvotāju skaits, tai skaitā arī aktīvo jauniešu. 

Vietējās rīcības grupas valde kā būtisku uzdevumu stādīja vienmērīgu un sabalansētu visas 

teritorijas attīstību. Šo mērķi arī izdevās sasniegt, lai gan darāmā vēl daudz un ieceres nākotnē 

arī. Par to liecina iedzīvotāju diskusijās izteiktās vēlmes nākotnes projektiem. 
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8. METODES UN PAŅĒMIENI STRAT ĒĢIJAS IEVIEŠANAI 
 
8.1. TERITORIJAS AKTIVIZ ĒŠANAS PASĀKUMI 
 

Teritorijas aktivizēšanas pasākumu ietvaros vietējās rīcības grupas teritorijā ir notikuši 

informējošie un apmācību semināri, projektu pieteikumu sagatavošanas konsultācijas grupās un 

individuāli. Saskaņā ar MK noteikumu prasībās VRG vietējos reģionālajos laikrakstos “Talsu 

Vēstis” un “Ventas Balss” vismaz vienu mēnesi pirms katras konkursa kārtas projektu 

pieteikumu pieņemšanas uzsākšanas ievietoja sludinājumus ar detalizētu informāciju par 

izsludinātajām rīcībām, tajās atbalstāmajiem pasākumiem un vērtēšanas kritērijiem. 

Informējošos seminārus biedrība organizēja gan atsevišķi tikai par stratēģijā paredzēto 

rīcību īstenošanu, gan arī kopā ar vietējiem lauku konsultantiem. Sevišķi atsaucīga kopīgā 

pasākumu organizēšanā bija Dundagas novada lauku konsultante. Savukārt uz kopīgi 

organizētiem semināriem Dundagas pilī ieradās lauku uzņēmēji no visas VRG teritorijas. Jo 

sevišķi liela atsaucība bija izsludinot un uzsākot īstenot mājražotāju projektus. Mazie 

lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji šādos kopīgi organizētos semināros ieguva daudz vairāk 

vērtīgu informāciju no dažādām lauku attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta un kontrolējošām 

institūcijām. Stratēģijas īstenošanas periodā kopskaitā notikuši 8 semināri. 

Lielāka ieinteresētība potenciāliem projektu īstenotājiem radās pēc pirmajiem 

īstenotajiem projektiem, kas kalpoja kā pozitīvais piemērs. Par īstenotajiem projektiem tika 

ievietota informācija pašvaldību informatīvajos izdevumos – avīzēs, mājas lapās, kā arī norādīta 

informācija par konsultāciju un atbalsta kontaktiem projekta pieteikumu sagatavošanai. 

Lai potenciālie projektu iesniedzēji rastu saviem pagastiem inovatīvas ieceres, biedrība par 

saviem līdzekļiem stratēģijas īstenošanas sākumā noorganizēja divus pieredzes braucienus ārpus 

savas VRG teritorijas apciemojot Saldus un Balvu partnerības. Vienā braucienā piedalījās līdz 15 

dalībniekiem. Lai vairāk iepazītu viens otru un kaimiņu pagastos notiekošo, biedrības valde 

noorganizēja divus savstarpējās iepazīšanās braucienus par VRG teritoriju. Vienā apceļoja 

Kolkas, Īves, Lubes, Valdgales un Dundagas pagastus, otrā Ances, Popes, Tārgales, Puzes, 

Ugāles un Usmas pagastus. 

Liels darba apjoms tika paveikts konsultējot potenciālos projekta iesniedzējus. 

Konsultācijas notika klātienē uz vietas biedrības birojā Dundagas pilī, veicot izbraukumus uz 

pagastu centriem, telefoniski un ar e-pasta starpniecību. 

2013.gadā biedrība izveidoja savu mājas lapu, kurā ir ievietoti visi projektu sludinājumi, 

pieteikumu sagatavošanai noderīgā informācija, informācija par atbalstītiem un īstenotiem 

projektiem, apmācību un informējošo semināru materiāli. 
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Lai informētu sabiedrību par projektu ieguldījumiem un iespējām piesaistīt ES finansējumu 

dažādām sabiedrībai aktuālām nepieciešamībām un pakalpojumiem, biedrība noslēdza līgumu ar 

SIA “Kurzemes televīzija” par 12 piecu minūšu video sižetu uzņemšanu un translēšanu reģionālā 

televīzijā. Visi uzfilmētie video sižeti ir apskatāmi arī biedrības mājas lapā: 

www.ziemelkurzeme.lv. 

 
8.2. PARTNERĪBAS IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS KOMUNIK ĀCIJAS 

METODES 
 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” savu iekšējo komunikācijas sistēmu 

izveidoja jau iepriekšējā stratēģijas īstenošanas posmā, kad organizēja Leader projektu 

konkursus Dundagas, Ances, Tārgales, Puzes, Ugāles, Īves, Lubes un Valdgales pagastos. Katrā 

pagastā viena biedrība (arī biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” biedrs), apņēmās 

aktīvi informēt sava pagasta iedzīvotājus par VRG aktivitātēm. Šo, jau labi strādājošo iekšējās 

informācijas apmaiņas sistēmu, paplašināja arī klāt pievienotām teritorijām: Kolkas, Popes un 

Usmas pagastiem. Šajos pagastos informācijas izplatītāju lomu uzņēmās pagastu pārvaldnieki, jo 

pagastos biedrības bija mazaktīvas. Pamazām Usmas pagastā aktīvāk iesaistījās biedrība “Usmas 

jahtklubs”, kamēr Popes pagastā tā arī nav vēl izveidojusies neviena sabiedriski aktīva biedrība. 

Tomēr arī šeit uz perioda beigām ir kļuvusi manāmāka vietējo iedzīvotāju rosība un biedrības 

koordinatore konsultēja Popes pagasta iedzīvotāju grupu par biedrības izveidei nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanu un reģistrēšanu, kā arī par iespējām saskatīt un īstenot sabiedrībai 

aktuālas aktivitātes. 

Pamatā informācijas apmaiņa ar aktuāliem dokumentiem notiek izmantojot e-pastus. 

Aktuālāka informācija tiek nodota telefoniski, diskusijas – klātienē. Liels ieguvums iekšējai un 

ārējai komunikācijai bija biedrības mājas lapas izveide. Sākotnēji biedrība izmantoja Dundagas 

pašvaldības mājas lapas sadaļu, jo biedrības mājas lapa: www.ziemelkurzeme.lv tika izmantota 

biedrībā ietilpstošo pašvaldību kopīga tūrisma informācijas projekta ietvaros.  

Biedrība ir iestājusies par biedru “Latvijas Lauku Forumā” (LLF), kurā notiek Latvijas 

vietējo rīcības grupu aktuālo problēmu diskusijas, kopīgu interešu aizstāvībai un pārstāvībai. 

LLF organizē VRG aktuālas apmācības par kopienu veidošanas un ciemu attīstības jautājumiem. 

LLF valdes pārstāvji piedalās arī ELFLA un EZF uzraudzības padomēs un ir tiešie informācijas 

nesēji par VRG aktuāliem jautājumiem. 

Biedrībai ir laba komunikācija un sadarbība ar Ziemeļkurzemes reģionālo un centrālo 

Lauksaimniecības atbalsta dienestu un Latvijas Lauku tīklu. 
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9. VRG TERITORIJ Ā IDENTIFIC ĒTĀS IZMAI ŅAS 
 
9.1. SVID ATSPOGUĻOJUMS RĪCĪBAS PLĀNĀ UN IZMAI ŅU ANAL ĪZE 
 

Vietējās attīstības stratēģijā 2008. – 2013.gadam ietvertā SVID analīze attēlo vietējās 

rīcības grupas spēju sākotnēji novērtēt savas darbības teritorijas attīstības un pilnveides iespējas 

un vajadzības, kas atspoguļojas stratēģijā ietvertajās rīcībās. 

Izmantojot plānošanas pamatprincipus, vietējai rīcības grupai stratēģijā iekļautās SVID 

stiprās puses un iespējas bija jāizmanto, lai mazinātu teritorijas vājo pušu ietekmi uz teritorijas 

attīstību. Tomēr ne visu bija iespējams īstenot pēc šādas formulas. 

Analizējot sākotnēji identificētos draudus un uzskaitīto spēku, jāatzīst, ka lielākā daļai no 

uzskaitītiem faktoriem vairāk ir ārēja ietekme, kuru nav iespējams neitralizēt vai vājināt ar 

norādītiem iekšējiem resursiem. 

Piemēram, draudu uzskaitījumā ir minēta pašvaldību teritoriālā reforma, kuru valstī 

īstenoja neilgi pēc stratēģijas īstenošanas uzsākšanas. Stratēģijas īstenošanas periodā iepriekš 

minētie draudi reāli neizpaudās, to ietekme parādās tikai pārejā uz jauno ES plānošanas periodu. 

Lai mazinātu draudu pozīcijā fiksēto finanšu līdzekļu trūkumu kultūras mantojuma saglabāšanai, 

rīcībās tika iekļauts pasākums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. 

Lielāku ietekmi un sasaisti ar stratēģijā definētām rīcībām dod identificētās vājās puses un to 

mazināšana ar iespējām balstoties uz stiprām pusēm. 

Arī Vājo pušu uzskaitījumā ir virkne identificēto problēmu, kuras nebija iespējams 

mazināt ar vietējās iniciatīvas rīcībām. Piemēram: nepietiekamā telekomunikāciju kvalitāte, 

mazs skolēnu skaits lauku skolās, zems svešvalodu zināšanu līmenis, reta apdzīvotība, lieli 

attālumi līdz pakalpojumu centriem, liels pensionāru un invalīdu īpatsvars, liels skaits 

iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām. 

SVID izmaiņu analīze, kas veikta pētījuma laikā, ir sniegta 9.1.pielikumā. 
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Rīcībās iekļautās identificētās vājās puses ar iespēju sasaisti                                     Tabula 9.1.1. 

Vājums Iespējas rīcībai 

Mazattīstīta tūrisma infrastruktūra Tūrisma un aktīvās atpūtas maršrutu 
labiekārtošana, saglabājot  dabas resursus un to 
īpatnības. Jaunu tūrisma veidu attīstīšana. 

Nesakārtota ciemu infrastruktūra Sakārtot ciema infrastruktūru, gājēju celiņus, 
apgaismojumu. 

Piejūras ciemos problēmas ar virszemes 
ūdeņu novadīšanu 

Sakārtot virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas 
piejūras ciemos. 

Nepietiekama mūžizglītības iespēju bāze Veicināt mūžizglītības iespējas, piesaistot tās 
darba tirgus tendencēm. 

Trūkst labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu Bērnu rotaļu laukumu izveide vai 
labiekārtošana.  

Sporta zāļu un labiekārtotu sporta 
laukumu trūkums 

Aktīvo atpūtas un sporta laukumu izveide vai 
labiekārtošana. Izveidot un iekārtot jauniešu un 
bērnu aktīvās darbības centrus. 

Sadzīves pakalpojumu trūkums pagastos ES struktūrfondi 
Atkritumu savākšanas problēmas. Piesaistīt investorus infrastruktūras un vides 

sakopšanā. 
Trūkst kultūras un saieta namu, esošiem 
slikts labiekārtojums 

ES struktūrfondi 
Pašdarbības kolektīvu atbalsts. 

Nepietiekama informācija par kultūras 
pasākumiem 

Kultūras informācijas centru izveide 

Nav atbalsts vietējiem mājražotājiem Pašražotās produkcijas realizēšana 
 
Stiprās puses, kas devušas savu spēku rīcību īstenošanai:                              Tabula 9.1.2. 

Spēks Devums rīcību īstenošanā (projekti) 

Jūras piekraste, Usmas ezers 2 ELFLA 
4 EZF 

Kultūrvēsturiskie un dabas objekti, bijušie 
muižu centri, senie zvejnieku ciemi 

15 ELFLA 
5 EZF 

Ekoloģiski tīra un dabas vērtībām bagāta vide, 
vairāki Eiropas nozīmes dabas liegumi 

4 ELFLA 
2 EZF 

Skola – pagastu kultūras dzīves centrs 4 ELFLA 
Mūzikas skolas Ugālē un Kolkā, mākslas un 
mūzikas skola |Dundagā 

5 ELFLA 

Pagastu pašdarbības kolektīvi, līderi 
pašdarbības kolektīvos 

9 ELFLA 

Sporta kolektīvi 22 ELFLA 
 
Stratēģijas īstenošanas sākuma posmā, kad vēl pastāvēja pagasti kā administratīvi pastāvīgas 

vienības, notika lielāka vietējo pagastu un sabiedrisko organizāciju kooperācija, sadarbība 

kopīgu pasākumu un ideju apmaiņā. Diemžēl novadu izveide nedaudz apslāpēja mazo pagastu 

vietējo iniciatīvas grupu aktīvo darbību. Savu ietekmi atstāja arī ekonomiskās krīzes gadi. Līdz 

ar to pie stiprās puses jeb spēka minētā labā kooperācija laika gaitā ir mazinājusies. 
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9.2. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA PAGASTU ATTĪSTĪBAS KONTEKSTĀ 
 
Lai apzinātu VRG teritorijā īstenoto projektu ietekmi uz pagastu teritoriju attīstību, kā arī, lai 

novērtētu īstenotās stratēģijas atbilstību vietējo pašvaldību apstiprinātiem attīstības plāniem un 

stratēģijā noteikto uzdevumu izpildes līmeni, tika veikta novadu attīstības speciālistu un pagasta 

pārvalžu vadītāju aptauja. Aptaujas anketa pievienota 9.2.pielikumā. 

Savu vērtējumu un atbildes uz anketas jautājumiem sniedza visu novadu attīstības nodaļu 

vadītāji un 6 pagasta pārvalžu vadītāji (no 10 pagastu pārvaldēm). Jāatzīst, ka atbildes ir snieguši 

visi tie pagasta pārvalžu vadītāji, kuri paši aktīvi iesaistījās Lauku un Zivju fonda apguves 

projektu sagatavošanā un īstenošanā. 

Pirmais jautājums bija par VRG stratēģijas mērķa atbilstību pašvaldību attīstības plāniem. VRG 

stratēģijā definētais mērķis: 

„Veikt pasākumus pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai, 

sabiedrības labklājības celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kā arī uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai.” 

Sniegto atbilžu apkopojums:                Tabula 9.2.1. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads   x   3 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads    x  4 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads     x 5 
7. Ances pagasta pārvalde     x 5 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 4,56 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
 
Secinājums par stratēģijas atbilstību pašvaldību attīstības plāniem: stratēģija tika gatavota un 

apstiprināta 200.gadā, kad vēl pastāvēja pagastu administratīvās teritorijas. Līdz ar to arī 

izskaidrojams, ka pagastu pārvalžu vadītāju skatījums un vērtējums ir augstāks kā novadu 

attīstības nodaļu vadītājiem. Pagasta pārvalžu vadītāji ir tuvāk stāvoši pagasta iedzīvotāju 

vajadzībām un to īstenošanas novērtējumam. 

Otrais jautājums: Lauku (ELFLA) programmas ietvaros noteikto rīcību izpildes līmeņa 

novērtējums. Lauku rīcības programmas pēdējā versijā noteiktas četras rīcības un par katru 

atsevišķi sniegts novērtējums. 

1. Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem 

1.1. Sabiedrības iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana; 
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1.2. Veicināt tirgus pieejamību vietējo mājražotāju produkcijai; 

1.3. Informācijas pieejas nodrošināšana. 

Mērķis: Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot 

esošos. 

                  Tabula 9.2.2. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads   x   3 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads    x  4 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads   x   3 
7. Ances pagasta pārvalde    x  4 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 4,22 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
 

2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 

2.1. Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana; 

2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; 

2.3. Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās darbnīcas. 

Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot 

savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu. 

         Tabula 9.2.3. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads    x  4 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads     x 5 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads     x 5 
7. Ances pagasta pārvalde     x 5 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 4,78 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
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3. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde 

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un 

konkurētspēju. 

  Tabula 9.2.4. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads   x   3 
2. Lubes pagasta pārvalde    x  4 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads   x   3 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads   x   3 
7. Ances pagasta pārvalde  x    2 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 3,78 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
 

4. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos 

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto 

vērtību lauksaimniecības produktiem. 

        Tabula 9.2.5. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads   x   3 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads    x  4 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads  x    2 
7. Ances pagasta pārvalde  x    2 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 3,88 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
 

Secinājumi par Lauku programmas rīcību īstenošanas novērtējumu: lielāko novērtējumu ballēs 

saņēma sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas rīcība, kurā tika īstenots vislielākais projektu skaits 

un ieguldīts vislielākais finansējums. Viszemāko novērtējumu saņēma lauksaimniecības 

produktu pārstrāde mājas apstākļos – pēc statistikas vismazākais projektu skaits un vismazākais 

finansējuma ieguldījums. Arī lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde ieguva 

zemāku vērtējumu, jo arī šeit projektu skaits un apgūtais finansējums ir neliels. 
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Trešais jautājums: Zivju (EZF) programmas ietvaros noteikto rīcību izpildes līmeņa novērtējums. 

Zivju rīcības programmā noteiktas trīs rīcības un par katru atsevišķi sniegts novērtējums. 

1. Ciematu atjaunošana un attīstība: 

1.1. Publisko ēku, būvju un teritoriju atjaunošana un labiekārtošana; 

1.2. Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana; 

1.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas izveide un to darbības uzlabošana. 

Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un 

teritorijas pievilcību. 

         Tabula 9.2.6. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads   x   3 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads     x 5 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads  x    2 
7. Ances pagasta pārvalde     x 5 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 4,33 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
 

2. Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus. 

         Tabula 9.2.7. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads    x  4 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde    x  4 
4. Dundagas novads    x  4 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads  x    2 
7. Ances pagasta pārvalde  x    2 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 4 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
 

3. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana 

Mērķis: Zivsaimniecības uzņēmumu un zivsaimniecībā strādājošo ekonomiskās darbības 

stabilizācija un attīstība. 
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         Tabula 9.2.8. 

Nr. Novads, pagasta pārvalde N V A P L Kopā 
1. Talsu novads    x  4 
2. Lubes pagasta pārvalde     x 5 
3. Valdgales pagasta pārvalde x     1 
4. Dundagas novads   x   3 
5. Kolkas pagasta pārvalde     x 5 
6. Ventspils novads  x    2 
7. Ances pagasta pārvalde x     1 
8. Tārgales pagasta pārvalde     x 5 
9. Ugāles pagasta pārvalde     x 5 
 Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 3,44 
Vērtējumi: N – neatbilst, V- vāji, A – apmierinoši, P – pietiekami, L - labi 
  

Secinājumi par Zivju programmas rīcību īstenošanas novērtējumu: lielāko novērtējumu ballēs 

saņēma ciematu atjaunošanas rīcība, kurā tika īstenots vislielākais projektu skaits un ieguldīts 

vislielākais finansējums. Viszemāko novērtējumu saņēma zivsaimniecības uzņēmumu darbības 

dažādošana, uz kuru tika iesniegts tikai viens projekts un tas pats vēlāk atsaukts. Zemāku 

vērtējumu saņēma arī zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstības, kurā 

gan tika sniegti vairāki projekti, bet pretendentu neatbilstības dēļ reģistrācijai uzņēmumu vai 

komercreģistrā daļa tika noraidīta. Ja būtu bijusi iespēja projektus iesniegt VID reģistrētiem 

saimnieciskās darbības veicējiem, pieteikto un īstenoto projektu skaits būtu ievērojami lielāks, jo 

nepieciešamība pēc ieguldījumiem tūrisma pakalpojuma infrastruktūrā ir aktuāla. 

 
Ceturtais jautājums: Vietējās rīcības grupas stratēģijā noteikto uzdevumu izpildes novērtējums. 

T –   Talsu novads 
L –   Lubes pagasta pārvalde 
Va – Valdgales pagasta pārvalde 
D –   Dundagas novads 
K –   Kolkas pagasta pārvalde 

V – Ventspils novads 
A – Ances pagasta pārvalde 
Tā – Tārgales pagasta pārvalde 
U – Ugāles pagasta pārvalde 
 
                                                      Tabula 9.2.9. 

 

Npk VRG stratēģijas 2008. – 
2013.gadiem uzdevumi bija 
veicināt: 

T L Va D K V A Tā U Kopā 

(vid.) 

1. dzīves kvalitātes uzlabošanos 
vietējiem lauku un ciemu 
iedzīvotājiem 

3 5 4 4 5 5 5 5 5 4,56 

2. sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamību, to kvalitātes 
paaugstināšanos un 
sasniedzamību 

3 5 4 4 5 5 2 5 5 4,22 

3. dabas resursu un dabas 
mantojuma aizsardzības un 

3 4 4 5 5 3 1 5 5 3,89 
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izmantošanas uzlabošanu 

4. vides kaitējumu mazināšanos 3 5 4 3 5 3 1 5 5 3,78 

5. kultūras mantojuma 
saglabāšanu, kultūras 
infrastruktūras un kvalitatīva 
kultūras pakalpojuma 
pieejamību un izmantošanu kā 
attīstības faktoru, kā arī 
pašdarbības kolektīvu aktivitāšu 
atbalstīšana 

3 5 4 5 5 5 5 5 5 4,67 

6. informācijas un zināšanu 
pieejamības attīstību 

3 5 4 3 5 3 4 5 5 4,11 

7. ilgtspējīgu tūrisma attīstību 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4,44 

8. individuālās saimnieciskās 
darbības – mājražošanas un 
amatniecības aktivizēšanos 

3 4 4 4 5 3 2 5 5 3,88 

9. veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu un sporta 
aktivitāšu atbalstīšanu 

3 5 4 5 5 5 5 5 5 4,67 

Vērtējums 5 ballu sistēmā: 1 – neatbilst, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – pietiekami, 5 – labi 
 

 
9.1. attēls. Stratēgijas uzdevumu vērtējums salīdzinājumā ar īstenoto projektu skaitu 
 

Secinājums: Kopumā uzdevumu izpildes novērtējums ir saistīts ar īstenoto projektu skaitu 

konkrēto uzdevumu izpildē. To nevar attiecināt uz 8.uzdevumu: individuālās saimnieciskās 

darbības – mājražošanas un amatniecības aktivizēšanos. Lai gan kopējais projektu skaits, 

salīdzinājumā ar citiem uzdevumiem ir pietiekami liels, tomēr vērtējums ir zemāks. Tas ir 

skaidrojams ar nepietiekamo aktivitāti lauksaimniecības un zivju mājražotāju vidū. 
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9.3. STRATĒĢIJAS UZDEVUMU IZPILDE VIET ĒJĀS SABIEDRĪBAS 
VĒRTĒJUMĀ 

 

Lai izvērtētu stratēģijā noteikto deviņu uzdevumu izpildi, katrā vietējās rīcības grupas 

teritorijā ietilpstošā pagastā notika diskusija ar vietējiem iedzīvotājiem, kurā piedalījās vietējo 

biedrību pārstāvji, uzņēmēji, pagasta pārvaldes vadītāji un citi iedzīvotāji. Diskusiju plāns 

pievienots 9.3.pielikumā. 

Sarunu sākumā diskusiju dalībniekus VRG stratēģijas pētījuma veicēji iepazīstināja ar 

pētījumā veiktiem statistikas informācijas apkopojumiem par īstenoto projektu sadalījumu pēc 

stratēģijā noteiktiem uzdevumiem, apskatot katra atsevišķā pagasta teritoriju. Tāpat informācija 

tika sniegta par finanšu līdzekļu piesaisti katrai pagasta teritorijai, sniegts novērtējums kopējai 

vietējo pagastu kopienu aktivitātei: īstenoto projektu skaits pret pagasta iedzīvotāju skaitu un 

piesaistītā finansējuma apjoms un vienu teritorijas vienību (1 km²). Diskusijās sniegtā statistikas 

informācija jau apskatīta iepriekšējās nodaļās un pievienota 9.4.pielikumā. 

Kopīgās diskusijās analizēja paveikto un sākotnēji iecerēto, bet neīstenoto projektu 

aktualitātes. Detalizēti diskutēja par katra stratēģijas uzdevuma šī brīža aktualitāti un 

nepieciešamību nākamajā periodā. Īpašu uzmanību veltīja tiem pasākumiem, kuri tika iecerēti, 

bet dažādu apstākļu dēļ neīstenoti. Kā būtiskāko iemeslu, vajadzību neīstenošanā, vietējie 

iedzīvotāji minēja aktīvo iedzīvotāju lielo noslogotību un pārējo iedzīvotāju kūtrumu un 

neuzņēmību iesaistīties projektu sagatavošanā. Tas gan galvenokārt tika izteikts pagastos, kas 

atrodas tuvu pilsētām un būtībā ir “guļamvieta” pilsētā strādājošiem. Šajās teritorijās vērojama 

mazāka aktivitāte projektiem, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu un vietējo 

iedzīvotāju brīvā laika aktivitāšu dažādošanu. Tomēr saglabājas liela interese ir par veselīgu 

dzīvesveidu un iespējām izmantot aktīvos sporta laukumus un labiekārtotas trenažieru zāles. 

Ievērojami lielāka aktivitāte saturīga brīvā laika pavadīšanai, dažādu kultūras aktivitāšu 

nodrošināšanai un mūžizglītības pasākumu apmeklēšanā ir no pilsētām attālākos pagastos. 

Tūrisma aktivitāšu projektus varēja īstenot tikai no Zivju fonda, tāpēc to skaits ir neliels 

un pamatā aktivitāte ir bijusi tikai Kolkas pagastā. Pirmajā projektu konkursa kārtā uz tūrisma 

attīstības atbalstu saņēma arī viens projekts no Usmas pagasta. Diemžēl tālākā projekta 

īstenošanas gaitā VRG projektu vērtētājiem nācās šo projektu vērtēt atkārtoti, ar apsekojumu uz 

projekta īstenošanas vietu. Lai arī sākotnēji projekts saņēma pozitīvu vērtējumu, jo bija labi 

uzrakstīts, tomēr atkārtotā vērtējumā konstatēja apzinātu faktu falsificēšanu un projektu 

noraidīja. 
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Maza aktivitāte bija vides kaitējuma mazināšanas pasākumiem. Pašvaldības savas teritorijas jau 

aktīvi ir sakārtojušas, uzņēmēji un vietējās biedrības šajā virzienā ir mazaktīvas. Diskusijās 

netika norādīts par vides pasākumu aktualitāti. 

Lielāka aktivitāte bija dabas resursu un dabas mantojuma saglabāšanā. Projektu ieceres 

bija daudz lielākas kā pieteiktie un īstenotie projekti. Galvenokārt tas saistās ar īpašuma 

dokumentu nesakārtotību un prasību pēc labiekārtošanas projektiem. Tas būtiski sadārdzina un 

aizkavē pozitīvo procesu. Diskusiju dalībnieki visos pagastos norādīja, ka šis uzdevums joprojām 

ir aktuāls un nepieciešams. 

Joprojām aktuāla ir informācijas un zināšanu pieejamības attīstība, lai gan aizvadītajā 

periodā arī te varēja būt lielāks projektu skaits. 

Diskutējot par projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības atbalstu, lielākie iebildumi ir 

par nepietiekamo finansējumu (lai īstenotu projektu uzņēmējam vispirms visas projektā 

paredzētās aktivitātes ir jāīsteno par saviem līdzekļiem) kā arī par nepieciešamību jauniem 

cilvēkiem saņemt mentora atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, biznesa plāna sagatavošanai un 

grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai. Kā atzina diskusiju dalībnieki, lai arī jaunie cilvēki ir 

beiguši augstākās izglītības skolas, tomēr nav spējīgi pastāvīgi uzsākt savu biznesu un viņu 

vecākiem arī nav tādu prasmju, lai saviem bērniem palīdzētu. Par to ir vērts padomāt nākamajā 

stratēģijas periodā, lai iegūtu lielāku aktivitāti vietējo lauku un zivju uzņēmēju projektu 

īstenošanā. 

Diskusiju dalībniekiem tika jautāts par informēšanas pasākumu nodrošinājumu un 

pietiekamību par projektu īstenošanas un atbalsta saņemšanas iespējām. 

Kopumā tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Varbūt stratēģijas ieviešanas sākuma periodā bija 

lielāka neizpratne par projektu sniegtajām iespējām, bet pēc pirmo īstenoto projektu pozitīvām 

atsauksmēm interese un sapratne pieauga. Perioda sākumā VRG vēl nebija izveidota sava mājas 

lapa, kurā tiek publicētas visas VRG aktualitātes, kā arī informācija par atbalstītiem un 

īstenotiem projektiem, arī projektu sagatavošanai noderīga informācija. 

Informācijas izplatīšanā labi funkcionē VRG izveidotā informēšanas atbalsta sistēma, kurā ir 

iekļauta vismaz viena biedrība no katra pagasta, kas izplata VRG aktuālo informāciju pārējiem 

pagasta aktīviem iedzīvotājiem personiskā kontaktā mutiski vai pa telefonu. Lauku vidē vecāka 

gadagājuma iedzīvotājiem šāds informēšanas paņēmiens ir efektīvāks, ar lielāku atdevi. 

Diemžēl ne visos pagastos ir izveidojusies vietējā ciema kopiena. Šādu trūkumu vairāk izjūt 

pagasti, kuri atrodas pilsētu tiešā tuvumā. 
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SECINĀJUMI UN REKOMEND ĀCIJAS 
 

Pašas vietējās rīcības grupas organizētajā un īstenotajā pētījumā par 2009.-2013.gada 

vietējās stratēģijas īstenošanas izvērtējumu ir veikti visi sākotnēji uzstādītie darba uzdevumi.  

Precizējot un grozot stratēģijas rīcības plānošanas periodā ir panākta lielāka visu pagastu 

vietējo interešu pārstāvju grupu vajadzību apmierināšana. Pakāpeniski, īstenojot procesu, ir 

pilnvērtīgāk izzinātas un noformulētas vietējo kopienu darbības nodrošināšanas vajadzības. 

Apkopota un iegūta informācija par to cik sākotnēji sagatavotā vietējās attīstības 

stratēģija un tajā iekļautais SVID ir saskaņots ar sagatavoto un īstenoto rīcības plānu. Kā reāli 

tikuši īstenoti partnerības teritorijas problēmu jautājumi, kā arī kādas ir turpmākās darbības 

teritorijas attīstības veicināšanai. 

Iegūta informācija par īstenoto projektu ietekmi uz partnerības stratēģijā uzstādīto rīcības 

mērķu sasniegšanu un indikatoru izpildi, to atbilstība sākotnēji uzstādītiem mērķiem. 

Iegūts projektu īstenotāju un vietējās sabiedrības viedoklis par stratēģijas atbilstību 

reāliem attīstības mērķiem un vietējās sabiedrības vajadzībām, par VRG darbības efektivitāti un 

atbalsta darbību. 

Iegūts vietējo aktīvo pagastu iedzīvotāju vērtējums par vietējās teritorijas attīstības vīziju, 

prioritātēm un nākotnē veicamām aktualitātēm. 

 

Secinājumi 

1. Biedrības sagatavotā stratēģija ir uzskatāma par veiksmīgu, jo ir jau sasniegti praktiski 

visi uzstādītie mērķi Lauku  rīcībās un daļēji Zivju r īcībās. 

2. Stratēģijas īstenošanas procesā pārejot no sākotnējām 6 rīcībām uz 3, katrā definējot 

iespējamos risinājuma piemērus, ir panākts vienmērīgāks ieguldījums visas VRG 

teritorijas aktivitāšu un izvirzīto uzdevumu īstenošanā. 

3. Pozitīvi ir vērtējama vietējās rīcības grupas teritorijas iekļaušanās pēc novadu reformas 

trīs novadu teritorijās, kas deva lielāku iespēju aktivizēties biedrībām un uzņēmējiem. 

4. Papildus punktu piešķiršana sākumā mazaktīvākajām teritorijām veicināja vienmērīgāku 

un izlīdzinātāku VRG teritorijas atbalstu. 

5. Stratēģijā ietvertā SVID analīze nepietiekami atspoguļo kopējās teritorijas attīstības 

prioritātes, atsevišķo teritoriju vājās vietas un nepieciešamos ieguldījumus. 
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6. Projektu pieteicēju aktivitāte un iesniegto projektu kvalitāte bija apmierinoša, bet 

nepieciešams lielāks izskaidrojošais darbs projekta pieteikumu sagatavošanā un MK 

noteikumu skaidrošanā, lai samazināto neatbilstošo un noraidīto projektu skaitu. 

7. Aizvadītajā periodā īstenotā individuālā projekta pieteicēju apmācība ir sekmējusi VRG 

teritorijā mazo uzņēmēju aktivizēšanos gan uz rīcību – Pakalpojumu pieejamība un 

kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem, gan lauksaimniecības produktu ražotājiem un 

pārstrādātājiem 

8. Veiktajā projektu īstenotāju aptaujā saņemts pozitīvs vērtējums VRG darbībai visā tās 

teritorijā. 

9. Aizvadītajā periodā tikai VID reģistrētie individuālās saimnieciskās darbības veicēji 

atbalsta finansējumu no zivju fonda saņemt nevarēja, kamēr no lauku fonda tas bija 

iespējams. 

10. Lauku mājražotājiem projekta pieteikumi bija pārāk sarežģīti salīdzinot ar nelielo 

finansējumu, kas tika piesaistīts no ES Lauku fonda. Vairākos gadījumos tas bija 

būtiskais iemesls, kāpēc projekta pieteikuma sagatavotāji atteicās no projekta pieteikuma 

iesniegšanas vai pat jau VRG apstiprinātā un tālāk virzītā projekta pieteikuma 

atsaukšanas. 

Rekomendācijas 
 

1. Nākamajā periodā, sagatavojot stratēģiju, lielāka vērība ir jāpievērš SVID analīzes 

sagatavošanai, lai tā detalizētāk atspoguļotu kopējās teritorijas attīstības prioritātes, 

atsevišķo teritoriju vājās vietas un plānoto ieguldījumu ilgtermiņa izvērtējumu. 

2. Nākamajā stratēģijas ieviešanas un projektu konkursu organizēšanas periodā 

nepieciešams vairāk uzmanības pievērst projektu pieteicēju apmācībām par projekta 

pieteikumu un tam pievienojamo dokumentu kvalitatīvu sagatavošanu. 

3. Jāveic plašāka vietējās sabiedrības izglītošana mājražotāju un amatnieku biznesa projektu 

sagatavošanā un uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos. Pašreiz pieejamie biznesa 

inkubatora pakalpojumi Ventspilī un tā fili ālē Talsos ir nepietiekami un nepieejami 

attālāko lauku ciemu iedzīvotājiem. Nepieciešams organizēt apmācības un atbalsta 

pasākumus attālākos pagastos nelielās grupās līdz 5 interesentiem un paplašināt 

individuālās konsultācijas. 
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4. Iedzīvotāju diskusijās saņemti ieteikumi iesāktās pozitīvās darbības turpināšanai un 

tālākai pilnveidošanai – organizējot jauno uzņēmēju mentoru kustību, grāmatvedības un 

finanšu uzskaites apmācības kā jauniem uzņēmējiem tā arī biedrībām. 

5. Nepieciešama vienāda attieksme mājražotāju atbalstam no lauku un zivju fonda, lai arī 

zivju mājražotāji un mazā tūrisma biznesa veicēji varētu saņemt atbalstu no zivju fonda, 

ja projekta īstenotāji ir savu uzņēmējdarbību reģistrējuši tikai VID kā saimnieciskās 

darbības veicēji. 

6. Nākamā perioda stratēģijā ir iekļaujami praktiski visi tie paši uzdevumi, kas bija uzstādīti 

pētījumā ietvertajā periodā, precizējot un konkretizējot veicamās rīcības. 

7. Kvalitatīvākai projektu vērtēšanai ir nepieciešams izstrādāt vērtēšanas kritērijus, kas ir 

saskaņotāki ar projekta pieteikuma veidlapās ietverto informāciju un projekta īstenošanas 

rezultātā sasniedzamiem izmērāmiem rādītājiem. 

8. Korektai VRG kā partnerības darba efektivitātes vērtēšanai ir nepieciešams piesaistīt 

ārēju pētījuma veicēju, jo pati biedrība nevar iegūt objektīvu informāciju savas darbības 

analīzei. 

9. Nepieciešams papildus veikt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās 

pievienotās vērtības un efektivitātes izvērtēšanu, kā arī to, cik lielā mērā ar vietējās 

attīstītības stratēģijas īstenošanu ir izmantots vietējais potenciāls un atrasti inovatīvi 

risinājumi, un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai uzlabotu vietējās rīcības grupas darbību 

un nodrošinātu kvalitatīvas jaunās vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu. 
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PIELIKUM I
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Pielikums 4.1. ELFLA r īcības plāna 1 izmaiņu kopsavilkums 2008 – 2014.g. 
2008-2011 2012-2014 

 2008.- 
04.02.2011 

2008 19.05.09., 
04.02.11. 

 2012. 10.06.13.-
05.02.14. 

01.08.14
. 

2012.-
29.10.13. 

05.02.14
. 

01.08.14
. 

N.p.k. 
2008 

Rīcība Max. attiec. 
izmaksu 
summa 1 
projektam 
(Ls) 

Īstenošanas kārtas, 
norādot skaitu un 

termiņus 

N.p.k. 
2012 

Jaunā Rīcība 

Max. attiec. izmaksu 
summa vienam 
projektam (Ls) 

Max. 
attiec. 
izm.sum
. 1 proj. 
(EUR) 

Īstenošanas kārtas, norādot skaitu 
un termiņus 

6. Veicināt tirgus pieejamību 
vietējo mājražotāju 
produkcijai 

14000 

4, 1x gadā 3, 1x gadā 

1. 
Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 
vietējiem iedzīvotājiem 

20000 
 

20000 

5, vismaz 1x gadā 

5, 
vismaz 
1x gadā 

3. Informācijas pieejas 
nodrošināšana 7000 

1.* Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

14000 

4. Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana 

14000 

2. 
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem 

20000 
 

20000 
6, 
vismaz 
1x gadā 

5. Mūžizglītības iespēju, 
interešu klubu un centru, 
radošo darbnīcu un studiju 
izveide un darbības atbalsts 

14000 

2. Iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centru izveide 
un labiekārtošana 

14000 

1.* Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

14000 

1.* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek 
pievienota 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta uz 2. jauno 
rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek 
precizēts, ka šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka. 
3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 

3. 

Lauksaimniecīb
as produktu 
ražošana, 
pirmapstrāde un 
pārstrāde mājas 
apstākļos 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

10000 20000 20000 
2, vismaz 
1x gadā 

5, 
vismaz 
1x gadā 

4, 
vismaz 
1x gadā 

3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstr.mājas 
apstākļos 
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Pielikums 4.2. ELFLA r īcības plāna 2 izmaiņu kopsavilkums 2008 – 2014.g. 
 

2008 - 2011 2012-2014 

  2008.- 04.02.2011 2008.-19.05.09. 04.02.2011.   2012. 10.06.13.- 
01.08.14. 

2012. 10.06.13.- 
01.08.14. 

N.p.k
. 

2008 

Rīcība Lauku attīst. 
Program.2007.-
2013.g. pasākums 

Maksimālā atbalsta intensitāte 
(%) 

N.p.k
. 

2012 

Jaunā Rīcība Lauku attīst. Program. 2007.-
2013.g. pasākums 

Maksimālā atbalsta intensitāte 
(%) 

6. Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.1.p. 

B-ām, 
nodibinājumiem 

- 90 
Vietējām 

pašvaldībām – 
75 

Citām jurid., 
fizisk. personām 

- 50 

Biedrībām, 
nodibinājumiem 

– 90 
Sabiedriskā 

labuma 
organizācijām - 

100 
Vietējām 

pašvaldībām – 
90 

Citām 
juridiskām, 
fiziskām 

personām - 60 

1. Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 6.1 p. 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 6.1 p. 

Biedrībām, 
nodibinājumiem 
– 90 
Sabiedriskā 
labuma org. -
100 
Vietējām 
pašvaldībām – 
90 
Citām 
juridiskām, 
fiziskām 
personām - 60 

Biedrībām, 
nodibinājumiem – 
90 
Sabiedriskā 
labuma org. -100 
Vietējām 
pašvaldībām – 90 
Citām juridiskām, 
fiziskām personām 
- 60 

3. Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.1.p. 

1.* Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.2.p. 

4. Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.2.p. 

2. Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana 

vietējiem 
iedzīvotājiem 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 6.2 p. 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 6.2 p. 

5. Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu 
un studiju izveide 
un darbības 
atbalsts 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.2.p. 
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2008 - 2011 2012-2014 

  2008.- 04.02.2011 2008.-19.05.09. 04.02.2011.   2012. 10.06.13.- 
01.08.14. 

2012. 10.06.13.- 
01.08.14. 

N.p.k
. 

2008 

Rīcība Lauku attīst. 
Program.2007.-
2013.g. pasākums 

Maksimālā atbalsta intensitāte 
(%) 

N.p.k
. 

2012 

Jaunā Rīcība Lauku attīst. Program. 2007.-
2013.g. pasākums 

Maksimālā atbalsta intensitāte 
(%) 

2. Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas 
centru izveide un 
labiekārtošana 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.2.p. 

B-ām, 
nodibinājumiem 

- 90 
Vietējām 

pašvaldībām – 
75 

Citām jurid., 
fizisk. personām 

- 50 

Biedrībām, 
nodibinājumiem 

– 90 
Sabiedriskā 

labuma 
organizācijām - 

100 
Vietējām 

pašvaldībām – 
90 

Citām 
juridiskām, 
fiziskām 

personām - 60 

2. Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana 

vietējiem 
iedzīvotājiem 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 6.2 p. 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 6.2 p. 

Biedrībām, 
nodibinājumiem 
– 90 
Sabiedriskā 
labuma org. -
100 
Vietējām 
pašvaldībām – 
90 
Citām 
juridiskām, 
fiziskām 
personām - 60 

Biedrībām, 
nodibinājumiem – 
90 
Sabiedriskā 
labuma org. -100 
Vietējām 
pašvaldībām – 90 
Citām juridiskām, 
fiziskām personām 
- 61 1.* Atpūtas vietu 

izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
13.01.2009. Nr.33 
noteikumu 5.2.p. 

1.* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek 
pievienota 1. jaunajai rīcībai «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta uz 2. jauno 
rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka 
šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka. 
3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 

3. Lauksaimni
ecības 

produktu 
ražošana, 

pirmapstrād
e un 

pārstrāde 
mājas 

apstākļos 

3.1.* 4.ass 
413.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 3.1 p. 

4.ass 
411.pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 3.1 p. 

Jurid., fizisk. 
personām – 40, 
ja to paredz MK 
noteikumi 
Nr.764, 
iespējām 
palielināt līdz 
60, saskaņā ar 
MK noteikumu 
Nr.764 36. un 
37. punktiem. 

Jurid., fizisk. 
personām – 40, ar 
iespējām palielināt 
līdz 60, saskaņā ar 
MK noteikumu 
Nr.764 36. un 37. 
punktiem. 

     3.2.* 4.ass 413. 
pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 3.2 p. 

4.ass 411. 
pasākums, 
atbilstoši MK 
04.10.2011. 
noteikumu 
Nr.764 3.2 p. 

Jurid., fizisk. 
personām – 60, 
ja to paredz MK 
noteikumi 
Nr.764 

Jurid., fizisk. 
personām – 50 
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Pielikums 4.3. ELFLA r īcību nošķiršanas izmaiņu kopsavilkums 2008 – 2014.g. 
2008 - 2011 2012-2014 

N.p.k. 
2008 

Rīcība Atbilst. EZF vai 
cita fonda pas., 
aktivit. 

Nošķirtība N.p.k. 
2012 

Jaunā Rīcība Atbilst. EZF 
vai cita fonda 
pas., aktivit. 

Nošķirtība 

6. Veicināt tirgus pieejamību 
vietējo mājražotāju 
produkcijai 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta 
pretendents un projekta iesniegumā paredzētās 
aktivitātes ir atbilstošas LAP 312.pasākuma 
atbalsta saņemšanas nosac. 

1. Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

EZF, 4.ass, 
atbilstoši MK 
27.01.2009. 

Nr.78 
noteikumu 

5.1. punktam 

Rīcības ietvaros 
atbalstu nevar 

saņemt, ja projektā 
paredzētās 

aktivitātes atrodas 
15,5 km piekrastes 

joslā. 

Rīcības ietvaros 
atbalstu nevar 

saņemt, ja visas 
projektā paredzētās 

aktivitātes var 
īstenot no EZF un 
īstenošanas teritorija 

atrodas 15,5 km 
piekrastes joslā. 

3. Informācijas pieejas 
nodrošināšana 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta 
pretendents un projekta iesniegumā paredzētās 
aktivitātes ir atbilstošas LAP 313.pasākuma 
atbalsta saņemšanas nosac. 

1.* Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta 
pretendents un projekta iesniegumā paredzētās 
aktivitātes ir atbilstošas LAP 313.pasākuma 
atbalsta saņemšanas nosac. 

4. Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta 
pretendents un projekta iesniegumā paredzētās 
aktivitātes ir atbilstošas LAP 323.pasākuma 
atbalsta saņemšanas nosac. 

2. Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

EZF, 4.ass, 
atbilstoši MK 
27.01.2009. 

Nr.78 
noteikumu 

5.1. punktam 
5. Mūžizglītības iespēju, 

interešu klubu un centru, 
radošo darbnīcu un studiju 
izveide un darbības atbalsts 

    

2. Iniciatīvas un veselības 
veicināšanas centru izveide 
un labiekārtošana 

ERAF 
3.1.4.4. 

aktivitāte 

Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta 
pretendents uz pieteikto projektu ir saņēmis vai 
pretendē uz atbalstu ERAF 3.1.4.4. aktivitātē: 
“Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai” 

1.* Atpūtas vietu izveide un 
labiekārtošana, vides 
sakoptības nodrošināšana 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta 
pretendents un projekta iesniegumā paredzētās 
aktivitātes ir atbilstošas LAP 313.pasākuma 
atbalsta saņemšanas nosac. 

1.* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, 
tiek pārcelta uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, 
ka šeit risinājuma iespēja ir iederīgāka. 

3. 3.1.*Lauksai
mn. produktu 
ražošana un 
pirmapstrāde 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja 
atbalsta pretendents ir saņēmis atbalstu LAP 

121.pasākumā Lauku saimniecību 
modernizācija. 

3.1.*,3.2.* - Rīcības daļas 3.2.*Lauksai
mn. produktu 
pārstrāde un 
pirmapstr.māj
as apstākļos 

  Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja 
atbalsta pretendents ir saņēmis atbalstu LAP 
123.pasākumā Lauksaimniecības produktu 

pievienotās vērtības radīšana. 



 

 

Pielikums 4.4. ELFLA izsludin ātās 1.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 1.kārta 

Datums 20.07.2009 -  20.08.2009 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., 
EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 
kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

  

50922,04 72455,54 

  

94,0 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

    

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

17000,00 24188,82 30691,29 126,9 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

16922,04 24077,89 27198,14 113,0 

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

    

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

17000,00 24188,82 10202,74 42,2 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

      

3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 

      

Kopējā fin.summa     68092,17   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta 
uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma 
iespēja ir iederīgāka
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Pielikums 4.5. ELFLA izsludin ātās 2.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 2.kārta 

Datums 15.05.2010 - 15.06.2010 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., 
EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

5 000,00 7 114,36 

63 545,12 90 416,56 

0,00 0,0 

91,3 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

4 000,00 5 691,49 1216,56 21,4 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

14 000,00 19 920,21 0,00 0,0 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

14 000,00 19 920,21 17151,13 86,1 

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

12 545,12 17 850,10 19679,37 110,2 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

14 000,00 19 920,21 44547,04 223,6 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde  

     

3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 

 

     

Kopējā fin.summa     82594,10   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta 
uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma 
iespēja ir iederīgāka 
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Pielikums 4.6. ELFLA izsludin ātās 3.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 3.kārta 

Datums 22.06.2011 - 22.07.2011 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., 
EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

8 606,74 12 246,29 

70 766,18 
100 

691,20 

0,00 0,0 

66,3 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

4 000,00 5 691,49 3114,21 54,7 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

14 000,00 19 920,21 28994,69 145,6 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

14 000,00 19 920,21 7852,56 39,4 

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

18 544,96 26 387,10 9342,46 35,4 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

11 614,48 16 525,92 17451,66 105,6 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

      

3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 

      

Kopējā fin.summa     66755,58   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta 
uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma 
iespēja ir iederīgāka. 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 
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Pielikums 4.7. ELFLA izsludin ātās 4.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 4.kārta 

Datums 7.05.2012 - 7.06.2012 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., EUR 

% apgūtais 

Rīcībā Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

38 501,73 54 783,03 

125 
745,62 

178 
919,90 

36421,42 66,5 

73,8 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 
*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

58 999,37 83 948,54 91406,84 108,9 

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

28 244,52 40 188,33 4292,97 10,7 3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 
Kopējā fin.summa     132121,23   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta 
uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma 
iespēja ir iederīgāka. 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 
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Pielikums 4.8. ELFLA izsludin ātās 5.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 5.kārta 

Datums 3.04.2013 - 3.05.2013 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

23 872,93 33 968,12 

97 394,89 
138 

580,44 

28129,64 82,8 

117,5 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

48 294,56 68 716,97 128428,97 186,9 

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

25 227,40 35 895,36 6265,29 17,5 3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 
Kopējā fin.summa     162823,90   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta 
uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma 
iespēja ir iederīgāka. 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 
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Pielikums 4.9. ELFLA izsludin ātās 6.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 6.kārta 

Datums 30.07.2013 - 30.08.2013 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., 
EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

    

20 774,53 29 559,49 

    

16,3 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

        

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

20 774,53 29 559,49 4825,98 16,3 3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 
Kopējā fin.summa     4825,98   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek pārcelta 
uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit risinājuma 
iespēja ir iederīgāka. 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 
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Pielikums 4.10. ELFLA izsludin ātās 7.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 7.kārta 

Datums 9.12.2013 - 9.01.2014 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., 
EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

    

11 432,40 16 266,84 

    

59,1 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

        

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 
 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

11 432,40 16 266,84 9616,82 59,1 3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 
Kopējā fin.summa     9616,82   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek 
pārcelta uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit 
risinājuma iespēja ir iederīgāka. 

 



Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 
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Pielikums 4.11. ELFLA izsludin ātās 8.kārtas projektu finansējuma apguve 
Izslud.proj.kārta 8.kārta 

Datums 25.03.2014 - 25.04.2014 

Rīcība Jaunā Rīcība Izsludinātais 
fin. rīcībā, 

LVL 

Izslud. fin. 
rīcībā, 
EUR 

Izslud. fin. 
Kopā, 
LVL 

Izslud. fin. 
Kopā, 
EUR 

Apgūtais 
fin., 
EUR 

% apgūtais 

Rīcīb
ā 

Kārtā 

Veicināt tirgus 
pieejamību vietējo 
mājražotāju 
produkcijai 

Pakalpojumu 
pieejamība un 

kvalitāte vietējiem 
iedzīvotājiem 

    

9 442,61 13 435,63 

    

54,8 

Informācijas 
pieejas 
nodrošināšana 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 

dažādošana 
vietējiem 

iedzīvotājiem 

        

Mūžizglītības 
iespēju, interešu 
klubu un centru, 
radošo darbnīcu un 
studiju izveide un 
darbības atbalsts 

Iniciatīvas un 
veselības 
veicināšanas centru 
izveide un 
labiekārtošana 

*Atpūtas vietu 
izveide un 
labiekārtošana, 
vides sakoptības 
nodrošināšana 

3.1.*,3.2.* - 
Rīcības daļas 
 

3.1.* Lauksaimn. 
produktu ražošana 
un pirmapstrāde 

9442,61 13 435,63 7356,39 54,8 3.2.* Lauksaimn. 
produktu 
pārstrāde un 
pirmapstrāde 
mājas apstākļos 

 Kopējā fin.summa     7356,39   

* Sākotnējā rīcība, kas ar 2012. gada grozījumiem, kā risinājuma iespēja tiek pievienota 1. jaunajai rīcībai 
«Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», bet ar 2013. gada Stratēģijas grozījumiem, tiek 
pārcelta uz 2. jauno rīcību «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», jo tiek precizēts, ka šeit 
risinājuma iespēja ir iederīgāka. 

 

 



 

 

Pielikums 5.1. ELFLA projektu v ērt ēšanas kritēriji 
2010. gads  2013.gads 

Nr.
p.k. 

Kritērijs 
Maks. 
punktu 
skaits 

Nr. 
p.k 

Kritērijs 
Maks. 
punktu 
skaits 

1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā 
pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 

2 1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā 
pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 

2 

2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs 
konkrētajā teritorijā 

2 2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs 
konkrētajā teritorijā 

2 

3. Projekta ietekme uz pakalpojuma pieejamību, dzīves kvalitātes 
uzlabošanu un lauku ekonomikas dažādošanas veicināšanu vai 
uzņēmējdarbības attīstību  

2 3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa 
grupu) vajadzību sasniegšanu 

2 

4. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa 
grupu) vajadzību sasniegšanu 

2 4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli 
ekonomiskās ietekmes rādītāji 

2 

5. Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā 2 5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu 
atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem 
rezultātiem 

2 

6. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās 
ietekmes rādītāji 

2 6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst: 2 

7. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu 
atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem 
rezultātiem 

2 Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai 

8. Projekta ilgtspēja 2 Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm 

9. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2 7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2 

10. Jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau esošo saglabāšana 2 8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo 
saglabāšana 

2 

  Papildus iegūstami punkti     Papildus iegūstami punkti   
11. Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas ietvaros 2 9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 

1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā 
iepriekšējās kārtās 

2 

12. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2 10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2 
  Maksimālais kopējais punktu skaits 24   Maksimālais kopējais punktu skaits 20 



 

 

 
Pielikums 5.2. EZF projektu v ērt ēšanas kritēriji 
 

2010. gada stratēģija 2013. gada stratēģija  

Rīcība Krit ērijs Apjoms  Rīcība Krit ērijs  Apjoms  

Publisko ēku un 
būvju atjaunošana 
un labiekārtošana 

Atjaunotas un labiekārtotas 
publiskās ēkas un būves 

3 

Ciematu 
atjaunošana un 
attīstība 

Pašvaldības autoceļu segumu un infrastruktūras 
uzlabošana 

5 

Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto 
atjaunotās publiskās ēkas un būves 

3 000 
Labiekārtotas ciematu sabiedriskās un aktīvās 
atpūtas teritorijas 

5 

Pievadceļu, gājēju 
celiņu, 
apgaismojuma 
ierīkošana un 
labiekārtošana 

Ierīkoti un labiekārtoti ceļi un 
celiņi kv/m 

3 000 
Izveidotas vai labiekārtotas kultūras, sporta un citas 
sabiedriskās telpas 

5 

Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu 
no projekta īstenošanas 

3 000 
Iedzīvotāju skaits, kuri varēs izmantot 
jaunizveidotos vai labiekārtotos iniciatīvas un 
veselības veicināšanas centrus 

3 000 

Virszemes ūdeņu 
novadīšanas 
sistēmu izveide un 
to darbības 
uzlabošana 

Ierīkota un uzlabota virszemes 
ūdeņu sistēma 

1 Zivsaimniecības 
un tūrisma 
infrastruktūras un 
pakalpojumu 
attīstība 

Izveidoti jauni vai uzlaboti tūrisma pakalpojuma 
piedāvājumi 

5 

Uzlabojas virszemes ūdeņu 
stāvoklis 

1 Uzlabota tūrisma infrastruktūra 3 

Iedzīvotāju skaits, gūst labumu no 
projekta īstenošanas 

1 200 
Iedzīvotāju skaits, kuriem būs pieejami 
jaunizveidotie vai uzlabotie pakalpojumi 

10 000 

Tūrisma 
infrastruktūras 

izveide un 
pakalpojumu 

attīstība 

Iedzīvotājiem ir pieejami izveidotie 
tūrisma infrastruktūras pakalpojumi 

2 

Zivsaimniecības 
uzņēmumu 
darbības 
dažādošana 

Izveidots zivsaimniecības uzņēmuma jauns 
pakalpojums 

1 

 



 

 

Pielikums 6.1. Projekta īstenotāju aptaujas anketa 
 

Anketas mērķis ir noskaidrot projektu realizētāju viedokli par iegūtām pievienotām vērtībām projektu 
realizācijas rezultātā un to devumu vietējās attīstības stratēģijas izvirzīto prioritāšu mērķu  
sasniegšanā. 
 

1. Jūsu pārstāvētās organizācijas nosaukums _____________________________ 
 

2. Jūsu pārstāvētās organizācijas juridiskais statuss 
• Biedrība 
• Pašvaldība 
• SIA 
• Individuālais komersants 
• Z/S 
• Zv/S 

 

3. Cik projektus esat īstenojuši ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atbalstu? 
Miniet skaitu. _________________________________ 
 

4. Norādiet fondu no kura tika atbalstīti Jūsu projekts(i)? Ja esat īstenojuši vairākus 
projektus, lūdzu norādīt īstenoto projektu skaitu no katra fonda (ELFLA un EZF). 
______________________________________________ 
 

5.Vai ir tikuši noraidīti Jūsu iesniegtie projekti? 
• Jā 
• Nē 

 

6. Ja Jūs iepriekšējā jautājumā atbildējāt ar Jā, atzīmējiet iemeslu kāpēc: 
• neatbilstība atbalstāmajām rīcībām 
• nepietiekams finansējums 
• nav informācijas 
• cits ____________ 

 

7. Kuriem no nosauktajiem mērķiem Jūsu īstenotais (tie) projekts (i) atbilst visvairāk? 
• Ir uzlabojusies vide dzīvošanai 
• Ir palielinājies pakalpojumu klāsts 
• Ir palielinājušās brīvā laika pavadīšanas iespējas 
• Ir veicināta vides sakopšana 
• Ir veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
• Ir veicināta saliedēta vietējā kopiena 
• Ir palielinājušās uzņēmējdarbības/mājražošanas aktivitātes 
• Ir palielinājusies iespēja realizēt iedzīvotāju (Tajā skaitā paša) iniciatīvas 
• Ir veicināta jaunu darba vietu rašanās 
• Ir attīsti sociālie pakalpojumi 
• Ir attīstīts ilgtspējīgs tūrisms 

 

8. Vai esat iepazinušies ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” teritorijas 
attīstības stratēģiju „Ziemeļkurzemes partnerības stratēģiju”? 

• Jā 
• Nē 

 

9. Kur Jūs uzzinājāt par iespēju realizēt šos projektu? 
• vietējā laikrakstā 
• informatīvā seminārā 



 

 

• no lauku konsultanta 
• interneta vidē 
• cits_______________ 

 

10. Vai informācija par projektu konkursiem bija viegli uztverama? 
• Jā 
• Nē 

 

11. Vai bija pieejams atbalsts projekta pieteikuma sagatavošanas laikā? 
• Jā 
• Nē 
• Nepietiekams 

 

12. Ja Jūs iepriekšējā atbildējāt ar Nē vai Nepietiekams, kādi būtu ieteikumi situācijas 
uzlabošanai: __________________________ 
 

13. Jūsu ieteikumi nākamā plānošanas periodā izsludinot projektu konkursus? 
_____________________________________ 
 

14. Jūs ieteikumi, kā Jūs vēlētos uzlabot biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
darbu? ________________________________ 
 

15. Kādi rezultatīvie rādītāji īstenoti projekta laikā? Aptuveni cik daudz vietējo cilvēku 
lieto ar projekta palīdzību ieviestos pakalpojumus, sabiedriskās aktivitātes gada laikā? 
Lūgums sniegt datus par 2013 gadu. Ja projekts vēl ir realizācijas procesā vai tikko pabeigts, tad 
cik cilvēkiem plānots būt pieejamam pakalpojumam/aktivitātei? __________________________ 
 

16. Kādā veidā projekts ir veicinājis piedāvāto pakalpojumu pieejamību? ___________________ 
 

17. Vai esat dzirdējuši par citiem līdzīgiem, ES finansētiem projektiem un, ja Jā, tad par 
kuriem? ________________________ 
 

18. Kādas jaunas līdz šim nebijušas iespējas projekts ir ieviesis partnerības teritorijā? ___________ 
 

19. Kādā veidā Jūsu realizētais projekts ir veicinājis ilgtspējīgu un dzīves kvalitāti laukos? 
Cik teritoriāli plaši tas izpaužas? ___________________ 
 

20. Vai paredzat īstenot kādu projektu nākamā plānošanas periodā? _________________________ 
 

21. Ko projekts devis Jums kā organizācijai? ____________________________ 
 

22. Atbildiet uz jautājumu, novērtējot to no 1 līdz 3 (1- maz, 2- vidēji, 3- lielā mērā) 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts atbilda izsludinātai rīcībai un tās mērķiem? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz uzņēmēju vajadzību apmierināšanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz pašvaldības vajadzību apmierināšanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz sabiedrības vajadzību apmierināšanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz jauniešu vajadzību apmierināšanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz sociālo risku grupu vajadzību apmierināšanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz kultūrmantojuma saglabāšanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz dabas resursu saudzējošu izmantošanu? 
• Cik lielā mērā Jūsu projekts ir vērsts uz ilgtspējīga tūrisma attīstību? 



 

 

 
Pielikums 9.1 SVID izmaiņu analīze 
 

Spēks 
Optimāls iekšējo ceļu tīkls  

Ir zemes dzīļu resursi (smilts, grants)  

Neurbanizētas, neskartas ainavas  

Jūras piekraste, Usmas ezers  

Ekoloģiski tīra un dabas vērtībām bagāta vide, vairāki Eiropas 
nozīmes dabas liegumi 

 

Kultūrvēsturiskie un dabas objekti, bijušie muižu centri, senie 
zvejnieku ciemati 

 

Ventspils – Rīgas transporta maģistrāle  

Kooperācija (kopīga tūristu mājas lapa 
www.ziemelkurzeme.lv) 

 

Skolās veiktie kapitālremonti  

Skola – pagastu kultūras dzīves centrs  

Vidusskola Dundagā un Ugālē  

Mūzikas skolas Ugālē un Kolkā, mākslas un mūzikas skola 
Dundagā 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes   

Attīstās mūžizglītība  

Pagastu pašdarbības kolektīvi  

Kopēji pašdarbnieku un sporta pasākumi  

Stipras sadzīves tradīcijas  

Sporta kolektīvi  

Līderi pašdarbības kolektīvos  
 



 

 

Vājums 
Daudz nekvalitatīvu ceļu, nozīmīgiem ceļiem nav asfalta 
seguma 

 

Telekomunikāciju kvalitāte nenodrošina attīstības vajadzības  

Sadarbības un kooperācijas nepietiekamība  

Kurzemnieku mentalitāte – savrupība, neuzdrošināšanās, 
inertums 

 

Mazattīstīta tūrisma infrastruktūra  

Naktsmītņu, ēdināšanas iestāžu un stāvvietu nepietiekamība  

Nesakārtota ciemu infrastruktūra  

Piejūras ciemos problēmas ar virszemes ūdeņu novadīšanu  

Atkritumu savākšanas problēmas  

Nepietiekama mūžizglītības iespēju bāze  

Zems svešvalodu zināšanu līmenis  

Trūkst labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu, nokopti 
daudzdzīvokļu māju pagalmi 

 

Sporta zāļu un labiekārtotu sporta laukumu trūkums  

Lauku skolās mazs skolēnu skaits  

Reta apdzīvotība, lieli attālumi līdz pakalpojumu centriem  

Jaunu, progresīvi domājošo jauniešu aiziešana no pagastā  

 



 

 

Iespējas 
Sadarbība ceļu sakopšanā un uzturēšanā  

Piesaistīt investorus infrastruktūras sakopšanā  

Pašvaldību savstarpējais iekšējais komunikāciju tīkls  

ES struktūrfondi  

Tūrisma un aktīvās atpūtas maršrutu labiekārtošana, saglabājot 
dabas resursus un to īpatnības 

 

Uzlabot informācijas apmaiņu mazajos ciemos, starp 
pagastiem 

 

Pašražotās produkcijas realizēšana  

«Ziemeļkurzemes» tēla veidošana  

Jaunu tūrisma veidu attīstīšana  

Izveidot un iekārtot jauniešu un bērnu aktīvās darbības centrus  

Veicināt mūžizglītības iespējas, piesaistot tās darba tirgus 
tendencēm (IT, angļu valodas apguve) 

 

Kultūras informācijas centru izveide, pašdarbības kolektīvu 
atbalsts 

 

Aktīvo atpūtas un sporta, bērnu rotaļu laukumu izveide vai 
labiekārtošana 

 

Kolektīvu, interešu grupu sadarbība  

Rīkot biežāk kultūras pasākumus, radot interesi par vietējām 
tradīcijām 

 

Sakārtot ciemu infrastruktūru, gājēju celiņus, apgaismojumu  

Sakārtot virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas piejūras 
ciemos 

 



 

 

Draudi 
Neskaidra valsts un pašvaldību funkciju un līdzekļu sadale  

Pašvaldību teritoriālā reforma  

Nepietiekošas investīcijas lauku teritoriju sakaru sistēmu 
sakārtošanā 

 

Vides piesārņošana un noplicināšana  

Intelekta aizplūšana  

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās  

Nestabila valsts ekonomika  

Trūkst skolēniem motivācijas iegūt izglītību  

Nespēja piesaistīt speciālistus  

Valsts kultūras politika laukiem  

Nekompetenta kritika  

Masu pasivitāte  

Trūkst finanšu līdzekļi kultūras mantojuma saglabāšanai  

Iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanās  

 



 

 

 

Pielikums 9.2 Pašvaldību aptaujas anketa 
 

Aptauja novadu pašvaldībām par VRG stratēģijas 2008. – 2013.gadiem rīcību atbilstību 
pašvaldību attīstības virzieniem un stratēģij ā noteikto uzdevumu izpildes novērt ējums 

 
Aptaujas mērķis: iegūt biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Vietējās rīcības grupas 
(VRG) teritorijā ietilpstošo pagastu pašvaldību vērtējumu par VRG stratēģijas 2008.-2013.gadiem 
rīcību atbilstību pašvaldību attīstības plāniem un stratēģijā noteikto uzdevumu izpildes līmeni. 
 

I. VRG strat ēģijas mērķis: 
Veikt pasākumus pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai, 
sabiedrības labklājības celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kā arī uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai. 

 
Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 
Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
II. VRG r īcības ELFLA ietvaros: 

1. Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem 
1.1. Sabiedrības iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana; 
1.2. Veicināt tirgus pieejamību vietējo mājražotāju produkcijai. 
1.3. Informācijas pieejas nodrošināšana. 

Mērķis: Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos. 
 
Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 
Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 

2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

2.1. Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana; 
2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; 
2.2. Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās darbnīcas; 

Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot 
savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu. 

 
Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 

 

Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 

3. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. 



 

 

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un 
konkurētspēju. 

 
Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 
Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 

4. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos 

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību 
lauksaimniecības produktiem. 

 
Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 
Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
III. VRG r īcības EZF ietvaros: 

1. Ciematu atjaunošana un attīstība 
1.1. Publisko ēku, būvju un teritoriju atjaunošana un labiekārtošana; 
1.2. Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana; 
1.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu izveide un to darbības uzlabošana. 

Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas 
pievilcību. 

 
Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 
Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 

2. Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 
Mērķis: Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus. 

 

Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 

Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 



 

 

3. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana. 
Mērķis: Zivsaimniecības uzņēmumu un zivsaimniecībā strādājošo ekonomiskās darbības 
stabilizācija un attīstība. 

 

Vērtējums: 
  neatbilst   vāji   apmierinoši   pietiekami   labi 
 
Ieteikumi: ____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
IV. VRG strat ēģij ā noteikto uzdevumu izpildes novērt ējums 
 

Vērtējums 5 ballu sistēmā: 1 – neatbilst, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – pietiekami, 5 – labi 
 

Npk VRG stratēģijas 2008. – 2013.gadiem uzdevumi bija veicināt: Vērtējums 

1. dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem  

2. sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, to kvalitātes paaugstināšanos un 
sasniedzamību 

 

3. dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošanu  

4. vides kaitējumu mazināšanos  

5. kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīva kultūras 
pakalpojuma pieejamību un izmantošanu kā attīstības faktoru, kā arī pašdarbības 
kolektīvu aktivitāšu atbalstīšana 

 

6. informācijas un zināšanu pieejamības attīstību  

7. ilgtspējīgu tūrisma attīstību  

8. individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības 
aktivizēšanos 

 

9. veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sporta aktivitāšu atbalstīšanu  
 

Anketu aizpildīja __________________________________________________  

     (norādīt novadu un/vai pagastu) 



 

 

 
Pielikums 9.3 Diskusiju plāns pagastos 
 
Darba kārtība:  

1. Informācija par biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” kā VRG partnerības 
organizācijas paveikto ES Lauku un Zivsaimniecības fondu apguvē. 

2. Pagasta sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju un pašvaldības darbība kopienas teritorijas 
attīstībā un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā. 

3. Aizvadītā perioda vērtējums vietējās kopienas skatījumā. 
4. Nākotnes redzējums vietējās kopienas attīstībā. 

 
1. Iepazīšanās – parakstu lapa 

2. Informācija par kopienu attīstību, informācija par VRG un LEADER projektiem 

3. Informācija par īstenoto periodu, stratēģijas uzdevumiem, to izpildi, projektu statistiku 

4. Vaicājums par aizvadītā perioda uzdevumiem, to aktualitāti un sasniegumiem pagastā 

5. Kuri no aizejošā perioda uzdevumiem ir pietiekami izpildīti, nav aktuāli pagastā 

6. Kādiem vietējai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem netika pievērsta uzmanība 

7. Kam vajadzētu pievērst lielāko uzmanību pagastā 

8. Vai bija pietiekama informētība, atbalsts. 

9. Vērtējums VRG, vietējai sabiedriskai aktivitātei, pašvaldības atbalstam. 

10. Kādi uzņēmējdarbības attīstības virzieni ieraugāmi 

11. Kādi ieteikumi nākamam periodam 

12. Kādi vietēji aktivizēšanas pasākumi nepieciešami. Komunikācijas risinājumi 

13. Vai pagastā ir izveidojusies vietējā „ciema” kopiena? 

14. Pagasta attīstības biedrība kā vietējās kopienas centrs, informācijas atbalsts (nodomu 
protokols) 

15. Īsās piegādes ķēdes, informācijas izplatīšana, atbalsta forma 

16. Nākamā perioda VRG teritoriālās un administratīvās izmaiņas, vietējās sabiedrības 
vērtējums 



 

 

 
Pielikums 9.4.  Īstenotie projekti pagastu sadalījumā 
 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Ance 
Pašvaldības ceļa "Vecā muiža - Sleņģi" 
rekonstrukcija un auto stāvlaukumu izbūve 62749,86 

2 Ance 
Biedrības VASSA mācību un pasākumu centra 
izveide Rindas ciemā Ances pagastā 5892,53 

3 Ance 
„Ceļojošā dabas klase” – mobils, interaktīvs dabas 
izziņas nodarbību aprīkojums 3114,21 

4 Ance Ances muižas verandas atjaunošana 8339,44 

5 Ance 
Tautas tērpu iegāde Ventspils novada vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „Ance” 4516,62 

6 Ance Amatniecības darbnīca „Sleņģi” 9434,50 

7 Ance Stropu iegāde dravas paplašināšanai 300,80 

8 Ance 
Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu 
materiāli tehniskās bāzes izveide 2986,98 

9 Ance Trenažieru iegāde Ances pagasta iedzīvotājiem 7824,43 
105159,37 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Dundaga Dzīvesveida centra „Tavai sirdij” izveide 12205,96 

2 Dundaga 
Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai 
darbībai 7825,98 

3 Dundaga 
Sabiedriskā centra Talsu iela 7 teritorijas 
labiekārtošana 6899,54 

4 Dundaga 
Saules, Skolas, Īsās ielas apgaismojuma 
vienkāršotā rekonstrukcija 2706,81 

5 Dundaga Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā 7608,12 

6 Dundaga 

Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” rotaļu un 
atpūtas telpas vienkāršotā rekonstrukcija un 
labiekārtošana 5330,28 

7 Dundaga 

Dundagas aprūpes nams – Stacija telpu 
labiekārtošana, sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanai 5492,95 

8 Dundaga 
Dundagas Dakterlejas avota apkārtnes 
labiekārtošana 1611,83 

9 Dundaga Lauku muzicēšanas tradīcijas atjaunošana 4315,57 

10 Dundaga 
Tautisko dejo tērpu iegāde Dundagas senioru deju 
kolektīvam 3347,45 

11 Dundaga 
Dundagas pils amatiermākslas kolektīvu radošās 
darbības atbalsts 12310,18 



 

 

12 Dundaga 
Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas 
labiekārtošana un muzeja mājas lapas izveide 9531,90 

13 Dundaga 
Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda 
izgatavošana, mājas lapas izveide 2844,90 

14 Dundaga Sklandraušu cepšanas iekārtu modernizācija 722,99 

15 Dundaga Saldēšanas kameras iegāde IU „DRT” 3569,98 

16 Dundaga Vaska sveču liešanas komplekta iegāde 255,96 

17 Dundaga Augļu dārza žoga ierīkošana Jaunlīdumos 1945,55 

18 Dundaga 
Siltumnīcas būvniecība un dziļurbuma izveide IU 
„DRT” 4319,74 

19 Dundaga Siltumnīcas iegāde un uzstādīšana “Jaunlīdumos” 4355,61 

20 Dundaga Kazu aploka izveide Kļavniekos 668,45 

21 Dundaga 
Aprīkojuma un tehnikas nodrošināšana reiterapijas 
un jāšanas sporta apmācības centram 2094,33 

22 Dundaga 
Aprīkojuma un tehnikas nodrošināšana reiterapijas 
un jāšanas sporta apmācības centram 954,49 

23 Dundaga 
Dundagas vidusskolas sporta stadiona 
rekonstrukcija Saules iela 8 25611,69 

24 Dundaga 

Telpu rekonstrukcija galda spēļu inventāra un 
aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika 
organizēšana 16432,29 

142962,55 

  

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Īve Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Tiņģeres ciemā 17785,59 

2 Īve Tiņģeres ciema apkārtne cauri laikiem 6064,09 

3 Īve Radošo mākslu un amatu studija 7757,06 

4 Īve Atpūtai un veselībai 4944,43 
36551,17 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Lube 
Atpūtas vietas labiekārtošana Lubes pagasta 
Anužu ciemā 3380,29 

2 Lube 

Teritorijas labiekārtošana un virszemes ūdeņu 
novadīšanas sistēmas rekonstrukcija Talsu novada 
Anužu ciemā 8964,10 

3 Lube 
Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana 
Lubes pagasta iedzīvotājiem 3468,95 

15813,34 
 



 

 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Kolka Kolkas peldvietas labiekārtošana 2858,26 

2 Kolka Brīvā laika pavadīšanas laukums ģimenēm Kolkā 25610,17 

3 Kolka 
Sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšana Kolkas 
ciemā 2778,13 

4 Kolka Zēņu dīķa teritorijas labiekārtošana 15979,30 

5 Kolka 
Dabai draudzīgu saimniekošanas principu 
attīstīšana tūrisma saimniecībā "Ūši" 247,52 

6 Kolka Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde 7042,10 

7 Kolka 
Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu tautas 
namā 25272,28 

8 Kolka 
Informatīvo stendu komplektu izvietošana Lībiešu 
krasta ciemos - Sīkragā un Pitragā 2772,90 

9 Kolka Minies, izzini, atminies jeb Rullē pa jūru Kolkā! 3274,45 

10 Kolka Tūrisma stenda ierīkošana Kolkasragā 4691,77 

11 Kolka 
Tradīcijām ir spēks. Ceļojums industriālās Kolkas 
vēsturē 264,58 

12 Kolka Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija 25611,69 

13 Kolka Kolkas ciema stadiona teritorijas labiekārtošana 13497,15 
129900,30 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Pope Bērnu rotaļu laukuma izveide Popē 8354,21 

2 Pope Trenažieru zāles labiekārtošana Popes sporta hallē 3316,18 

3 Pope Vingrošanas laukuma izveide Popē 3601,01 
15271,40 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Puze Cilvēkiem, kas grib justies labi 12698,70 

2 Puze Atpūts un izrīcīb viet 17760,50 

3 Puze No šodienas – nākotnē 2365,24 

4 Puze Dzesēšanas iekārtas iegāde 1799,94 

5 Puze 
Aktivit āšu laukuma izveidošana Puzes pagasta 
Stiklos 5678,13 

6 Puze Puzes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija 25611,70 
65914,20 

 



 

 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Tārgale 
Izglītojošas un informatīvas interneta mājas lapas 
izveide par zirgiem un jātnieku sportu 1216,56 

2 Tārgale 

Arkla, rotācijas zāles pļaujmašīnas, pļaujmašīnas-
smalcinātāja, konveijera grābekļa iegāde Tārgales 
pagastā 1275,10 

3 Tārgale 
Lauksaimniecības tehnikas iegāde ilggadīgo 
stādījumu kopšanai 5572,53 

4 Tārgale 

Biškopības produktu ražošanas iekārtu un bišu 
stropu ražošanas attīstībai piemājas saimniecībā 
"K ļavas" 1454,39 

5 Tārgale 
JSK „Demora” zirgu izjāžu laukuma 
labiekārtošana 12930,79 

6 Tārgale 
Zirgu transportēšanas piekabes iegāde JSK 
„Demora” Tārgales pagastā 8987,14 

31436,51 
 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Ugāle 
Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā 
apgaismojuma jaunbūve 17928,19 

2 Ugāle Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana 12589,84 

3 Ugāle 
Ugāles pagasta sociālo pakalpojumu centra 
labiekārtošana un aprīkojuma iegāde 1180,20 

4 Ugāle 
Pakalpojumu dažādošana un kvalitātes 
paaugstināšana Ugāles bibliotēkā 1255,69 

5 Ugāle Par tīru un latvisku vidi 12969,43 

6 Ugāle 
Tautas tērpu iegāde Ugāles jauniešu deju 
kolektīvas „Palēciens” 3203,64 

7 Ugāle Ugāles radošā centra „Kolāža” izveide 9557,07 

8 Ugāle Re kur muzikanti spēlē! 4505,11 

9 Ugāle Es mācēju danci vest! 5083,92 

10 Ugāle Lai skan Ugālē! 8363,39 

11 Ugāle 
Ugālnieku informatizācija un dzīves kvalitātes 
uzlabošana 1347,16 

12 Ugāle 
Zobārstniecības kabineta izveide Ventspils 
novadā, Ugālē 7200,30 

13 Ugāle Trenažieru zāles labiekārtošana Ugāles pagastā 14752,31 

14 Ugāle  Atpūtas un sporta trases ierīkošana 14413,43 

15 Ugāle 
Trenažieru zāles ventilācijas sistēmas 
rekonstrukcija 4752,96 



 

 

16 Ugāle Basketbola vairoga nomaiņa Ugāles sporta manēžā 1215,35 

17 Ugāle 

Aprīkojuma iegāde amatieru autokrosa trases 
„Krauķi” uzlabošanai Ventspils novada Ugāles 
pagastā 4727,33 

18 Ugāle 
Siltumnīcu uzstādīšana agro dārzeņu un garšaugu 
audzēšanai 1433,60 

126478,92 
 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Usma 
Biedrības „Usma jahtklubs” sanitārā mezgla 
rekonstrukcija 17928,20 

2 Usma 
Piestātņu vienkāršotā rekonstrukcija nekustamajā 
īpašumā "Usmas jahtklubs" 25611,70 

3 Usma 

Latvijas vēstures apzināšana – Rubeņa bataljona 
cīņu ceļa iezīmēšana un muzeja ekspozīcijas 
veidošana 11339,50 

4 Usma 
Inventāra iegāde biedrības „Usmas jahtklubs” 
burāšanas apmācības organizēšanai 17590,70 

5 Usma SIA "Brūkļi DB" ganāmpulka nožogojuma izveide 4468,40 
76938,50 

 

  Pagasts Projekts ES EUR 

1 Valdgale 
Frītagu kapsētas labiekārtošana un stāvlaukuma 
būvniecība 9572,23 

2 Valdgale Atpūtas parka rekonstrukcija Pūņās 15339,9 

3 Valdgale Bērnu dienas centra labiekārtošana Pūņās 1029,59 

4 Valdgale Pūņu bērnu centra remonts 6355,48 

5 Valdgale 
Tautas deju tērpu iegāde Pūņu pamatskolas deju 
kolektīvam 3583,97 

6 Valdgale 
Piemiņas vietas izveidošana Talsu novada 
Valdgales pagasta īpašumā „L īksnas” 7503,07 

7 Valdgale 
Šujmašīnas un akumulatora skrūvgrieža iegāde 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 465,13 

8 Valdgale 
Daudzkorpusu bišu stropu iegāde Valdgales 
pagasta "Vairogos" 470,37 

9 Valdgale 
Valdgales pagasta Pūņu ciema sporta laukuma 
rekonstrukcija 25609,6 

69929,3 
 

     Projekti finansēti no Eiropas Zivsaimniecības fonda 
 


