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Pasūtītājs: 

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 

Adrese:  Pils iela 14, Dundaga, LV-3270 

Tālrunis: 29172814 

E-pasts: zba@dundaga.lv 

http://www.ziemelkurzeme.lv/ 

Izpildītājs: 

Biedrības „Latvijas Lauku forums” 

LLF kompetenču centrs 

Tālrunis: 26468620 

E-pasts: laukuforums@gmail.com 

http://www.llf.kompetences.lv 

 

Pētījuma autori izsaka pateicību par aktīvu dalību pētījuma tapšanā: 

Koordinatorei Guntai Abajai, kas sniedza visu nepieciešamo informāciju, atbalstīja pētījuma 
komandu, iesaistoties pētījuma ietvaros organizētajās aktivitātēs un palīdzot kārtot pētījuma 
koordinācijas jautājumus. 

Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastu, Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagastu, 
Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu iedzīvotājiem, kas 
iesaistījās fokusa grupās, anketu aizpildīšanā, semināros, izbraukuma pieredzes apmaiņā un dalījās 
ar pētījuma komandu ar saviem viedokļiem, pieredzi un zināšanām. 

Pagastu koordinatoriem un Ilzei Šteinei, kas rūpējās par fokusgrupu un semināru sekmīgu tehnisko 
norisi un dalībnieku koordinēšanu. 

Dundagas pils saimnieku komandai, kas nodrošināja lielisku darba vidi aktivitāšu norisei un 
pētījuma komandas uzturēšanās bāzi pētījuma izstrādes laikā. 
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Ievads 

 

Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas (turpmāk – ZBA, partnerība vai VRG) vietējās 
attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam ietvaros gala izvērtējums un priekšlikumu 
sagatavošana turpmākais darbībai ir veikta laika posmā no 2014.gada 5.decembra līdz 
2015. gada 31. martam, un to īsteno biedrība „Latvijas Lauku forums”.  

Pētījuma mērķis ir veikt noslēguma izvērtējumu par biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas pienesumu 
biedrības darbības teritorijas attīstībai, sniegt izvērtējumu biedrības darbībai un definēt 
turpmākos darbības virzienus 2014.-2020.gada plānošanas periodam.  

Pētījuma noslēgumā tiek izvirzīti secinājumi un rekomendācijas, kas ir saistītas ar: 

 vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam īstenošanu; 

 biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbu un tās darbības teritoriju; 

 2014.-2020.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas izstrādi. 

 

Pētījuma autori: 

Anita Seļicka, Āris Ādlers, Inga Belousa, Valdis Kudiņš. 

 

 

Pētījumu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros. 
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1. Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”,  darbības 
teritorijas un vietējās attīstības stratēģijas 2007.-2013. gadam 
raksturojums 

 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbības teritorija 2014. gadā ietver 
trīs novadu pagastu teritorijas -  Ventspils novada Ances, Puzes, Tārgales, Popes, Usmas 
un Ugāles pagastus, Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastus un Talsu novada Īves, 
Lubes un Valdgales pagastus. 

Kā vietējā rīcības grupa (VRG) šajā teritorijā darbojas biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija”, kas dibināta 2005. gadā. Pirms VRG izveides teritorijā darbojās pašvaldību 
sadarbības iestāde „Ziemeļkurzeme”, kas arī darbojās balstoties uz izstrādātu sadarbības 
teritorijas attīstības plānu. 

 

 

Attēls Nr.1.1. Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorija. 

 

Partnerības teritorija atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā un tai ir ap 85 km jūras robeža 
(40 km Kolkas pagastā, 45 km Tārgales pagastā). Blakus teritorijās kā vietējās rīcības 
grupas strādā biedrība „12 krasti” (līdz 2015. gadam „Seši krasti”), „Darīsim paši!” un 
„Talsu rajona partnerība”. 

Biedrības darbības teritorija ir – 2 681,85 km2, ZBA ir viena no platības ziņā lielākajām VRG 
Latvijā. Partnerības teritorijā ir 14196 iedzīvotāji, kas ir par 1552 jeb 10% mazāk kā šajā 
teritorijā 2007. gadā1. ZBA teritorijā nav apdzīvotas vietas ar pilsētas statusu, iedzīvotāju 
blīvums teritorijā ir 5,2 iedz./km2, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Latvijā (vidēji – 
32 iedz./km2). Teritorijai tuvākās pilsētas ir Ventspils, Talsi un Valdemārpils. 

Partnerības teritorijā mežu platības ir 67 % (visos pagastos izņemot Īves mežu platības 
aizņem vairāk kā pusi visa pagasta kopplatības), lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 

                                                           
1
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 2015. Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-

registrs/arhivs.html 
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19%2. Teritorijā ir vairākas aizsargājamas teritorijas – Slīteres rezervāts, Moricsalas 
rezervāts, dabas liegumi „Ances purvi un meži”,  „Druviņu tīrelis”, „Klāņu purvs”, „Ovīši”, 
„Stiklu purvi” un citas teritorijas, kā rezultātā plašās teritorijās ir saimniekošanas 
ierobežojumi. 

Teritorija šādā – 11 pagastu sastāvā biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir 
ietverta tikai kopš 2008. gada, kad jau iepriekš ZBA sastāvā esošajiem 8 pagastiem 
pievienojās Dundagas novada Kolkas pagasts un Ventspils novada Popes un Usmas 
pagasti. 

ZBA mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai. 

Biedrības darbības uzdevumi ir: 
 izglītošanās iespēju nodrošināšana; 
 jaunākās un aktuālākās, uzņēmējdarbībai atbilstošās, informācijas pieejamības   

nodrošināšana; 
 iedalīšanās fondu izsludinātajos konkursos, piesaistot līdzekļus uzņēmēju 

izglītošanai, mērķprogrammu realizēšanai un citiem asociācijas uzdevumiem; 
 projektu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesa vadīšana un pārraudzība; 
 produkcijas (pakalpojumu) realizācijas tirgus veidošana; 
 kopīga reklāmas organizēšana, piedalīšanās izstādēs; 
 biedrības mērķprogrammu realizēšana un reģiona prioritāro nozaru attīstības 

sekmēšana; 
 savu biedru interešu pārstāvēšana, veicinot tām atbilstošu lēmumu pieņemšanu 

attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, 
uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās. 

Īstenojot vietējās attīstības stratēģiju, ZBA mērķis ir veicināt Ziemeļkurzemes reģiona 
stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, apvienojot uzņēmējus un citus Latvijas lauku 
iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai celtu sabiedrības labklājību, 
paaugstinātu katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinātu reģiona konkurētspēju 
valstiskā mērogā. 

Lai sasniegtu minēto mērķi no  2009.-2013. gadam stratēģijas īstenošanai tika 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. 

                                                           
2
 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze, 2015. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-

aacc-aa650d3e2ce 
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Partnerības vietējās attīstības stratēģijas galvenās prioritātes  
Lauku attīstības programmas (ELFLA) ietvaros:  

 Dzīves kvalitātes uzlabošana nodrošinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību. Prioritātes īstenošanai izlietoti 68 881,93 EUR -  15 apstiprināti 
projekti; 

 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. Prioritātes īstenošanai izlietoti 436 257,01 EUR 
- 54 apstiprināti projekti; 

 Lauksaimniecības produktu ražošanas atbalsts mājas apstākļos. Prioritātes 
īstenošanai izlietoti  32 357,45 EUR - 14 apstiprināti projekti. 

Zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstības programmas (EZF) ietvaros: 

 Ciematu atjaunošana un attīstība, zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība un zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana. 

Īstenošanai izlietoti  291 238,59 EUR - 22 apstiprināti projekti. 

Stratēģijas īstenošanas  periodā līdz 2015. gadam īstenoti 105 projekti no tiem 83 ELFLA 
projekti par kopējo summu 537 496,39 un 22 EZF projekti par kopējo summu 
291 238,59 EUR. Īstenoto projektu saraksts dokumenta 1. pielikumā. 

Minētie uzdevumi izpildīti īstenojot rīcības, kas vairākkārt mainījušās (apvienotas, 
izslēgtas, pievienotas) stratēģijas īstenošanas periodā gan EZF, gan ELFLA programmās, 
vairāk par izmaiņām rīcībās pētījumā „Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums”3.  

 

Attēls Nr.1.2. Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorija izsludinātās kārtas EZF un ELFLA 
programmās. 

 

 

 

  

                                                           
3
 Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas 

izvērtējums, 2014. Pieejams: http://www.ziemelkurzeme.lv/publications/study 
Par rīcībām Lauku attīstības programmā (ELFLA) – 23. lpp., rīcības Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas 
attīstības programmā (EZF) – 50.lpp. 

http://www.ziemelkurzeme.lv/publications/study
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2. Pētījuma metodoloģija  

Pētījuma „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai” mērķis ir 
veikt noslēguma izvērtējumu par biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās 
attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas pienesumu biedrības darbības 
teritorijas attīstībai, sniegt izvērtējumu biedrības darbībai un definēt turpmākos darbības 
virzienus 2014.-2020.gada plānošanas periodam. 

Pētījuma uzdevumi: 

 Aktuālas SVID analīzes izstrāde un izvērtējums pret sākotnēji noteikto; 

 Novērtēt stratēģijas ieviešanas mērķa grupu vajadzību nodrošinājumu un īstenoto 
projektu ieguvumu ilgtspēju; 

 Izvērtēt vietējā potenciāla iesaisti vietējās stratēģijas īstenošanā un inovatīvo 
risinājumu ieviešanas potenciālu; 

 Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa; 

 Veikt esošās vietējās rīcības grupas teritorijas izvērtējumu; 

 Sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī 
ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības 
stratēģijas sagatavošanai. 

Pētījumā izmantotās metodes: 
- Statistikas datu analīze; 
- Dokumentu analīze – biedrības un pašvaldību plānošanas dokumenti; 
- Aptaujas anketas; 
- Daļēji strukturētas intervijas un fokusa grupas; 
- Semināri, pieredzes brauciens un darba grupas. 

Pētījuma objekts–„Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” darbības teritorijas vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas rezultāti, VRG darbība rezultātu sasniegšanai, teritorijas 
un iedzīvotāju priekšnosacījumi teritorijas attīstībai.  

Pētījuma bāze – Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasti, Talsu novada Īves, Lubes 
un Valdgales pagasti, Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas 
pagasti. 

Pētījuma pasūtītājs- biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” savas aktivitātes 
teritorijā īsteno izmantojot LEADER pieeju, kurai ir raksturīgas septiņas sekojošās pazīmes:  
- Uz teritoriju ar kopīgu identitāti balstīta pieeja;  
- Augšupēja pieeja;  
- Partnerībā balstīta pieeja; 
- Jaunu un inovatīvu pieeju meklējumi teritorijas attīstībā;  
- Integrēta un multisektoriāla pieeja vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā;  
- Tīklošanās;  
- Sadarbība. 

 

Pētījuma īstenošanas process un izvēlētās metodes ir pielietotas, respektējot LEADER 
pieejas īpatnības. 
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Pētījuma gaitā analīzes izstrādei, izmantoti sekojoši dokumenti: 

- biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģija 2009.-
2013.gadam; 

- biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-
2013.gadam ieviešanas izvērtējums. 

Novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030: 

- Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2030. gads; 
- Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030; 
- Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030; 

Novadu attīstības programmas: 

- Dundagas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam; 
- Talsu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam; 
- Ventspils novada attīstības programma 2011.-2017. gadam; 

Pagasta teritorijas plānojumi: 

- Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. gadam 
(2014.g. grozījumi); 

- Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums (2010.g. grozījumi); 
- Talsu rajona Īves pagasta teritorijas plānojums 2007.g.; 
- Lubes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam; 
- Valdgales pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam; 
- Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam; 
- Ances pagasta teritorijas plānojums; 
- Puzes pagasta teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam; 
- Ventspils novads Ugāles pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam 

(2012.g. grozījumiem); 
- Popes pagasta teritorijas plānojums 2007-2019.gadam; 
- Tārgales  pagasta teritorijas plānojums 2007-2019.gadam. 

Pētījuma dizains: 

Pētījuma ekspertu darba grupas izstrādātais pētījuma dizains atspoguļo pētījuma norises 
posmus un katrā no tiem ir konkretizējot mērķi, darba metodes un rezultātus. 

Pētījuma norise ir īstenota sešos posmos: 

- SVID analīzes izstrāde, kas veikta divos etapos. Balstoties uz novadu, kuru daļas atrodas 
Ziemeļkurzemes Biznesa asociācijā, izstrādāto attīstības plānošanas dokumentiem un 
fokusa grupu rezultātiem ir definētas teritorijas stiprās un vājās puses. Iespēju un draudu 
daļa ir izstrādāta, balstoties uz  iedzīvotāju anketās esošajiem rezultātiem un septiņām 
tematiskajām fokusa grupām. 

Rezultātā ir izstrādāta ZBA SVID analīze un tās izvērtējums pret sākotnēji noteikto. 

- Stratēģijas mērķa grupas (iedzīvotāji) vajadzību nodrošinājums un projektu ieguvumu 
ilgtspēja ir noskaidrota ar iedzīvotāju anketu palīdzību, kā arī teritoriju fokusgrupās 
apzinot iedzīvotāju viedokli par savas un citu ZBA teritoriju projektiem. Pašvaldību un 
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uzņēmēju viedoklis par stratēģijas mērķa grupu apmierinātību ir noskaidrots divās 
dažādās – pašvaldības un uzņēmēju fokusa grupās.  

Rezultātā ir izvērtēta ieviesto un ieviešanā esošo projektu kvalitāte un ietekme uz vietējās 
teritorijas attīstību un novērtēta mērķa grupu ieguvumu ilgtspēja. 

-  Potenciālie attīstības virzieni un cilvēku gatavība iesaistīties attiecīgās tēmas 
īstenošanā ir izzināta septiņos semināros un fokusa grupu diskusijās, kurās iedzīvotājiem ir 
sniegts plašāks ieskats attiecīgās jomas kontekstā, paplašinot zināšanas un iespējas sniegt 
objektīvu vērtējumu par savām iesaistes iespējām. 

Rezultātā ir izvērtēta iesaiste vietējās stratēģijas īstenošanā un inovatīvo risinājumu 
ieviešanas potenciāls. 

- Biedrības administratīvā kapacitāte ir izvērtēta ar biedrības dokumentu analīzes 
palīdzību, kas ir papildināta ar projektu vērtētāju, valdes un izpildstruktūras pārstāvju 
intervijām, kā arī daļēji strukturētās intervijas ar konkrētiem partnerības pārstāvjiem. 
Jautājumi par biedrības komunikācijas veidiem un to efektivitāti ir iekļauti arī iedzīvotāju 
anketās. 

Rezultātā ir sagatavots stratēģijas ieviešanas gaitas izvērtējums no administratīvā 
viedokļa.  

- Vietējās rīcības grupas teritorijas izvērtējums ir veikts apzinot viedokļus un ieteikumus 
10 fokusa grupās (katrā ZBA darbības teritorijas pagastā, izņemot Lubes un Īves pagastu, 
kur tika rīkota viena fokusa grupa), noskaidrojot pagastu attīstības intereses un iespējas. 
Pašvaldību kopīgie un atšķirīgie attīstības virzieni ir noteikti balstoties uz novadu un 
pagastu attīstības plānošanas dokumentu un statistikas datu analīzi. Rezultātā ir veikts 
vērtējums ZBA darbības teritorijai. 

- Noslēdzošajā posmā, apkopojot iepriekšējos posmos gūto informāciju, secinājumus, 
novērojumus un cita rakstura informāciju, ir sagatavoti secinājumi par esošās attīstības 
stratēģijas īstenošanu, ieteikumi un priekšlikumi biedrības turpmākai darbībai un nākošās 
attīstības stratēģijas sagatavošanai darbības teritorijas definēšanā, administratīvās un 
pārvaldības kapacitātes nodrošināšanā un nākotnē ieviešamo aktivitāšu/rīcību 
definēšanai. 
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3. Stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze – izvērtējums un 
aktuālā situācija 

 

Pētījums sniedz rekomendācijas par teritorijas, kurā esošajā plānošanas periodā darbojas 
biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, SVID uz 2015. gadu. Stipro un Vājo pušu 
identifikācija balstīta uz Stiprajām un Vājajām pusēm, kas iekļautas aktuālajos (spēkā 
esošajos) Ventspils, Dundagas un Talsu novadu attīstības plānošanas dokumentos, no 
kuriem, balstoties uz iedzīvotāju aptauju (anketēšanu) visos partnerības darbības 
pagastos, tika identificētas (atlasītās) visu pagastu kopīgās Stiprās un Vājās puses. 
 
Pētījuma autoru rekomendācijas par teritorijas Iespējām un Draudiem identificēti un 
noskaidroti 7 semināru laikā laika posmā no 2015. gada februāra līdz 2015. gada martam. 
Septiņu semināru tēmas ir balstītas uz tām teritorijas Stiprajām un Vājajām pusēm, kas 
identificētas kā kopīgās visu pagastu raksturojošās un aktuālās Stirpās un Vājās puses. Tika 
rīkoti sekojoši semināri: 

- Diskusija par komunikāciju, sadarbību, iesaisti Dundagas un apkaimes jauniešiem 
(19. februāris); 

-  Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai (20. februāris); 
- Tūrisma aktīvās sezonas paildzināšana un daudzveidīga tūrisma infrastruktūras 

izmantošana (27. februāris); 
- Jaunu darba vietu radīšana pagastos mūsdienu sociālekonomiskajā un 

demogrāfiskajā situācijā (12. marts); 
- Vietējie produkti, pakalpojumi, identitāte un mārketings dzīves kvalitātes 

uzlabošanai vietējā kopienā (13. marts); 
- Pakalpojumu pieejamība un infrastruktūras efektīva izmantošana pagastu 

sadarbībā dzīves kvalitātes uzlabošanai (19.marts); 
- LEADER projektu ieguldījums vietējo produktu un teritorijas attīstībā Jelgavas un 

Ozolnieku novados un jomas attīstības perspektīvu identifikācija Ziemeļkurzemes 
partnerības teritorijā (20. marts). 

 
Balstoties uz pētījuma laikā notikušajām darba grupām visos Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācijas pagastos un tematiskajiem semināriem, rekomendējam esošajā 
Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas darbības teritorijas SVID analīzē iekļaut sekojošas 
Stiprajās un Vājajās puses, iespējas un draudus, kas lielākā mērā attiecinās uz visu 
teritoriju un ko jāņem vārā strādājot pie vietējās attīstības plānošanas. 
 

Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

-Teritorijā ir radoši 
jaunieši. 

 

-Talantīgo un izglītoto 
jauniešu pārcelšanās uz Rīgu 
u.c. 

-Darbaspēka novecošanās, 
īpaši lauksaimniecībā. 

-Daļa jauniešu neizmato 
brīvā laika pavadīšanas 
iespēju piedāvājumus. 

-Vairāk jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas vietu. 

-Iespējas jauniešiem 
nodarboties ar sportu 
nodrošināšana. 

-Identificēt jauniešu līderus 
un nodrošināt metodisku 
atbalstu. 

-Finansējuma trūkums 
jauniešu atbalsta 
infrastruktūras izveidei. 

- Jauniešus un jauniešu 
vajadzības neiekļaujoša 
attīstības politikas 
īstenošana novados un 
pagastos. 

- Izglītības specializēšanās 
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Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

-Sociālās problēmas, 
ekonomiskās problēmas un 
nelabvēlīgo sociālo 
paradumu izplatīšanās. 

-Jauniešu līderu trūkums. 

-Nepietiekošas jauniešu 
izaugsmes iespējas. 

 

- Jauniešu sadarbības 
veicinošu aktivitāšu 
veidošana. 

-Jauniešu specializācijas 
iespēju dažādošana. 

-Atbalsts dažādu jauniešu 
iniciatīvām. 

-Atbalsts aktivitātēm, kas 
nodrošina jauniešu 
nodarbinātību (ne tikai 
vasarā). 

-Radīt jauniešiem iespējas 
nodarboties ar mūsdienīgām 
IKT tehnoloģijām (Piemēram, 
multimediju centra izveide) 

-Jauniešu iesaiste apkārtējās 
vides veidošanā. 

-Rīkot jauniešu auditorijai 
piemērotus svētkus 

uz interesēm, kas 
neapmierina atsevišķas 
jauniešu grupas. 

-Uzņēmēju nevēlēšanās 
nodarbināt jauniešus. 

-Pašvaldību un iedzīvotāju 
kapacitātes trūkums 
iesaistīt apkārtējās vides 
veidošanā jauniešus. 

-Pašvaldības darbinieku 
ignorance pret jauniešu 
izteiktajām vajadzībām un 
vēlmēm. 

 

-Teritorijā ir 
pietiekami 
atjaunojamie 
resursi  enerģijas 
ražošanai. 

 

-Energoresursu 
sadārdzināšanās un 
komunālo pakalpojumu 
tarifu pieaugums. 

-Lieli siltumenerģijas 
zudumi, jo ēkām nav veikti 
energoefektivitātes 
pasākumi. 

-Ilgstoši bez renovācijas 
esošās daudzdzīvokļu mājas 
pagastā ar individuālajiem 
apkures risinājumiem. 

-Alternatīvās enerģijas 
izmantošana apdzīvotu vietu 
apgaismojumam. 

-Vēju parku izveide. 

-Jaunu, energoefektīvu 
iekārtu nomaiņa. 

-Publisko ēku (ne tikai 
pašvaldības) 
energoefektivitātes 
palielināšana. 

 

-Ekonomisks neizdevīgums 
veidot un īstenot 
atjaunojamo energo 
projektus. 

-Nepietiekams 
finansējums vai 
administratīvie šķēršļi 
pievienotās vērtības 
radīšanai meža resursiem. 

-Nepieaug interesentu 
skaits, kuriem būtu vēlme 
īstenot projektus, kas 
saistīti ar vietējo resursu 
izmantošanu enerģijas 
radīšanai vai taupīšanai. 

-Nespēja sadarboties 
kopīgu energoprojektu 
īstenošanai kopienās. 

-Nespēja nodrošināt 
kvalitāti būvniecības 
projektiem 

- Maz cilvēku, 
klusums un miers. 

-Pagastos ir 
pieejami 
daudzveidīgi 
pakalpojumi. 

-Nepietiekami attīstīta 
tūrisma infrastruktūra, kas 
savienotu tūrisma apskates 
objektus un naktsmītnes. 

-Ražošanas  un dzīvojamo 
ēku grausti. 

-Vietējā produkta/u izstrāde. 

-Dažādu nozaru sadarbības 
attīstība vietējā produkta un 
pakalpojuma radīšanai. 

-Kopīgas mārketinga 
stratēģijas izstrāde teritorijas 

-Nepietiekams 
finansējums mārketinga 
aktivitātēm nesezonā. 

-Nespēja sadarboties 
dažādiem pakalpojumu 
piedāvātājiem. 
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Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

-Ir laba 
sasniedzamība ar 
lielajiem centriem 
(Rīgu, Ventspili). 

-Unikāli 
novadpētniecības 
materiāli 
bibliotēkās. 

-Bagāts 
kultūrvēsturiskais 
mantojums un 
kultūras pieminekļi 
– pilis un muižas. 

-Kultūras 
darbinieku saime 
(izglītoti, 
entuziastiski, 
pieredzējuši). 

-Labs kultūras 
iestāžu tīkla 
pārklājums novadā 
ar renovētu 
infrastruktūru 
lielākajā daļā 
iestāžu.  

-Trūkst atbalsta 
infrastruktūras – viesnīcas, 
lai pilnvērtīgi izmantotu 
Latvijas un starptautiska 
mēroga sacensību un 
nometņu organizēšanai. 

 

piedāvājumam. 

-Cilvēku radošuma 
attīstīšana, lai to izmantotu 
teritorijas attīstības 
iniciatīvām. 

-Iekļaušanās nacionālu 
projektu aktivitātēs. 

-Vietējo produktu veikala 
izveidošana tūristu populārā 
vietā. 

 

 

Ziemeļkurzemē 

-Uzņēmēju konkurēšana 
nevis sadarbošanās. 

-Viesu namos nav 
pieejamas IKT iespējas. 

-Ierobežota iespēja 
komunicēt ar nelatviešu 
valodā runājošiem 
tūristiem. 

-Tūrisma pārstāvju un 
zvejnieku sliktā sadarbība. 

-Pašvaldības mazā loma 
tūrisma veicināšanā- 
sadarbības veicināšana. 

-Tūristu skaita 
palielināšanas rezultātā 
mazinās teritorijas 
pievilcība un tai 
raksturīgās pievilcības 
iezīmes. 

-Akreditētās 
bibliotēkas ar 
bezmaksas 
interneta 
punktiem. 

-Uzlabota publisko 
mobilo sakaru 
kvalitāte. 

-Pieaug interneta 
lietotāju skaits un 
mobilā interneta 
lietošanas iespējas. 

-Uzlabojas publiskā 
interneta 
pieejamība. 

-Darba vietu trūkums 
pagastos. 

-Augsts bezdarba līmenis. 

 

-Telemārketinga centru 
veidošana vai bezdarbnieku 
iesaiste telemārketinga 
darbā. 

-Attālinātā darba centru 
attīstīšana. 

-Mākslinieku piesaiste 
dzīvošanai un strādāšanai 
pagastos. 

- Iedzīvotāju zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas 
attālinātā darba veikšanai. 

-Cilvēkiem neattīstās 
interese par attālinātā 
darba veikšanu. 

-Iedzīvotājus neinteresē 
attālinātais darbs kā sava 
nodarbinātības forma. 

-Maz uzņēmēju, kas vēlas 
un ir gatavi nodarbināt 
personālu attālināti. 

-Nepastāvīgs un 
nepietiekami kvalitatīvs 
internets visa veida IKT 
izmantošanai un 
atsevišķām profesiju 
vajadzībām. 

-Neprognozējams 
nākotnes darba tirgus- 
grūti identificējamas 
pieprasītas nākotnes 
profesijas. 

-Nemateriālais 
mantojums – 
lokālais dialekts, 

- Pārāk maz popularizēti 
vietēji produkti. 

-Stāsta par vietu un cilvēkiem 
vietu attīstībai pilnveidošana. 

-Nepatiesi stereotipi par 
Ziemeļkurzemes 
iedzīvotajiem. 
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Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

tradīcijas. 

-Bagāta vietējā 
deju, dziesmu, 
muzeju dzīve. 
Spēcīgi 
amatiermākslas 
kolektīvi. Kultūras 
tradīcijas – 
pēctecība paaudzēs 
un atpazīstamie 
novada svētki. 

 -Dažādas iedzīvotāju 
izpratnes par produktu. 

 

- Pašvaldības 
administrācijas 
komunikācijas 
kanāli (laikraksts, 
TV, mājas lapa) un 
regulāra iedzīvotāju 
informēšana. 

-Tuvumā ir reģiona 
statusa slimnīca un 
plašs pakalpojumu 
klāsts. 

 

 

-Nav vienmērīgas sporta 
infrastruktūra novadā. 

-Vairākas vietas novadā bez 
vietējā sporta organizatora 
un sporta bāzes. 

-Labiekārtotu peldvietu 
trūkums un atpūtas vietu 
brīvā dabā nepietiekamība. 

-Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās pagastā. 

-Samazinās bērnu skaits. 

-Nepietiekami droša un 
draudzīga apkārtne bērniem 
ap izglītības iestādēm un 
dzīvojamos rajonos. 

-Novecojis medicīnas 
personāls. 

-Alkohola lietošana- īpaši 
publiskās vietās. 

-Ierobežota pašvaldības 
(cilvēkuresursu) kapacitāte 
sadarbībai ar NVO. 

-Pakalpojumus, ko 
nenodrošina pašvaldība, 
attīstīšana. 

- Pakalpojumu attīstīšana 
grupām, kas ir tuvu riska 
grupai. 

-Sadarbības attīstība ar 
Ventspili un Talsiem. 

-Iepazīšanās ar citu līdzīgu 
teritoriju pieredzi 
pakalpojumu nodrošināšanas 
ziņā maz apdzīvotās 
teritorijās. 

-Degradēto teritoriju 
revitalizācija. 

 

 

-Nav teritorijas attīstības 
centrs. 

-Pakalpojumu 
piedāvājuma ierobežotība 
lielas un izkliedētas 
teritorijas dēļ. 

-Pieaugošs bērnu skaits no 
dažādām riska grupām. 

 

 -Nepietiekami attīstīti 
pieaugušo pārkvalifikācijas 
un kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
pakalpojumi. 

-Jaunu speciālistu trūkums, 
liela kadru mainība. 

-Dažādu jomu speciālistu 
nepietiekamība. 

-Nepietiekami izglītots un 
kvalificēts darbaspēks.  

-Vāja saikne starp izglītības 
procesu, darba tirgu un 

-Bagātīgo dabas resursu 
(piemēram, sēnes) 
izmantošana 
uzņēmējdarbības veikšanai. 

-Šķeldas ražošana. 

-Ar ūdensresursiem saistītas 
ekonomiskās aktivitātes 
attīstīšana. 

-Aizaugušo lauku attīrīšana. 

-Vietējo produktu ražotāju 
atbalstīšana (piemēram, vīns, 
gaļas konservi, medus, sukādes, 
adītas lelles, putnu būrīši, 

-Ekonomiskā piedāvājuma 
ierobežotā kvalitāte. 

-Nepietiekami daudz 
resursu visu ideju 
īstenošanai. 

-Piedāvājuma „lokālisms”.  

-Piedāvājuma vienveidība 
vairāku gadu garumā. 

-Nespēja nodrošināt 
vietējo produktu veikala 
rentabilitāti. 

-Ierobežots vietējo 
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Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi 

uzņēmējdarbību. 

-Zems sociālo risku grupu 
motivācijas līmenis 
atgriezties sabiedrībā un 
darba tirgū. 

mežacūku saru ķemmes, maize, 
sklandrauši, pūtelis, auksti 
kūpinātas butes, sveces, žāvētas 
zivis, vilna, kazas siers, 
vītolbergu siers, dārzeņi, lauku 
tortes). 

-Produktu, kuru ražošanai 
tiek izmantoti produkti, kuri 
izaudzēti vai iegūti piemājas 
saimniecībā, ražošanas 
atbalsts. 

-Tiešo piegādes ķēžu (tai 
skaitā tirgu) attīstības 
veicināšana teritorijā. 

-Informācijas dažādošana par 
vietējiem produktiem un to 
pieejamību. 

-Personiska ražotāju (tai 
skaitā potenciālo) personīga 
uzrunāšana sadarbības 
projektiem un aktivitātēm. 

-Finanšu pieejamības attīstība 
mazajiem ražotājiem. 

-ES finansējuma piesaiste 
attīstības aktivitātēm un 
projektiem. 

-Iedzīvotāju motivācijas 
programmas palikt novadā 
izstrāde. 

-Iedzīvotāju vajadzību 
identifikācija, atbilstošo 
produktu piedāvājuma 
veidošana. 

-Ražotāju legalizācijas 
veicināšana. 

-Labo prakšu īstenošana ZBA 
teritorijā. 

produktu tirgus. 

 

 

Iepriekšējā plānošanas perioda stratēģijā iekļautās stiprās un vājās puses nav zaudējušas 
savu aktualitāti. Pētījuma rezultātā rekomendētais SVID iekļauj Ventspils, Dundagas un 
Talsu novadu aktuālo SVID elementu apkopojumu, kas pēc iedzīvotāju domām, attiecas uz 
katru no partnerībā ietilpstošajiem pagastiem. Iespējas un draudi izstrādāti atsvišķu 
tematisko semināru/darba grupu gaitā.  
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4. Stratēģijas izstrādes un ieviešanas galvenais resurss – vietējais 
cilvēkkapitāls, tā vajadzības un ierosinājumi tā kapacitātes 
paaugstināšanai 

 

Ziemeļkurzemes Biznesa Asociācijas, tāpat kā citu partnerību stratēģijas izstrādes un 
ieviešanas galvenais resurss ir vietējās kopienas pārstāvji, kas aktīvi iesaistās savu pagastu, 
un līdz ar to, partnerības teritorijas attīstībā. Vietējās kopienas pārstāvju skatījums par 
partnerības tālāko attīstību veidojas, balstoties uz savu līdzdalību vietējos procesos.  

Vietējās kopienas pārstāvju – partnerības teritorijā reģistrēto biedrību un vietējās rīcības 
grupu aktīvistu viedoklis par stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesu tika noskaidrots 
fokusgrupu diskusijās, kas tika organizētas 10 pagastos – Usmas, Ugāles, Valdgales, 
Tārgale, Popes, Puzes, Dundagas, Kolkas, Ances, apvienoti Īves un Lubes pagastā, kā arī 
uzņēmēju un pašvaldību fokusgrupas, kas šo jautājumu kontekstā skatāmi vienoti ar 
teritoriālajām diskusijām, jo lielākā daļa no dalībnieku pārstāv vienlaikus pašvaldību, 
nevalstisko sektoru un citus sektorus, sniedzot viedokli no savas – daudzveidīgas 
pieredzes skatupunkta, nespējot izdalīt savu viedokli kā tikai vienas vai otras jomas 
pārstāvi.  

Fokusgrupu diskusiju jautājumi bija sekojoši:  

1. Par stratēģiju kopumā, 
2. Par partnerības ZBA mērķi, 
3. Par partnerības ZBA uzdevumiem, 
4. Par partnerības vīziju, 
5. Par finanšu sadalījumu īstenotajiem projektiem, 
6. Par plānotā finansējuma atbilstību reālajam, 
7. Par projektu ieguldījumu stratēģijas mērķu sasniegšanā, 
8. Par ieviesto projektu mērķauditoriju, 
9. Par pagastu sadarbību partnerībā.  

Detalizētāks fokusgrupu diskusiju apraksts pievienots  2. nodaļā. 

No fokusgrupās iegūtajiem datiem tika izveidoti četri savstarpēji saistīti temati:  

1. ZBA teritorijā dzīvojošo sociālais, emocionālais un rīcībspējas profils ZBA 
iedzīvotāju un VRG pārstāvju skatījumā, kas atspoguļo pašu ZBA aktīvistu uzskatus 
par sevi un ZBA teritorijā dzīvojošajiem cilvēkiem,  

2. ZBA teritorijas cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanas vajadzības ZBA 
iedzīvotāju un VRG pārstāvju skatījumā, kas atspoguļo ZBA aktīvistu uzskatus par 
būtu noderīgs turpmākajā darbībā? 

3. ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju priekšlikumi ZBA turpmākai darbībai, kas 
atspoguļo ZBA aktīvistu uzskatus par to, ko konkrētu vajadzētu īstenot nākamajā 
stratēģijas attīstības periodā.  

4. Ilgtspēja un ZBA iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju vajadzību īstenošana 
stratēģijas uzdevumu izpildes kontekstā. 

  



 

________________________________________________________________________ 

 

17 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

ZBA teritorijā dzīvojošo sociālais, emocionālais un rīcībspējas profils ZBA iedzīvotāju un 
VRG pārstāvju skatījumā 

 

ZBA aktīvistiem un VRG pārstāvjiem ir izteikti uzskati par to, kādi ir ZBA kopienas 
iedzīvotāji. Viņuprāt, ZBA kopienu var raksturot kā viendabīgu un unikālu cilvēku grupu, 
taču atsevišķi tiek izceltas sekojošas grupas: kultūras, sporta un atpūtas jomas pārstāvji, 
mājražotāji, studējošā jaunatne, un tie, kas ir „izsitušies” – atraduši darbu pilsētās. Par 
katru no šīm grupām sīkāk skatīt attēlā Nr. 4.1. 

ZBA teritorijā dzīvojošos var raksturot kā individualizētu grupu, ko no citās teritorijās 
dzīvojošām atšķir to unikālais sociālais, emocionālais un rīcībspējas raksturojums. Kopumā 
iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties, kas ir skaidri redzams mērķis, plāns, galarezultāts, kad ir 
uzkrāta pozitīvā pieredze, kas lēnām veicina izmaiņas – rodas cerība par to, ka iespējas var 
īstenot, palielinās izturība turēties pretī dzīves negācijām, un neatlaidība paveikt uzsākto 
līdz galam. Kultūras, sporta un atpūtas jomas aktīvisti ir pozitīvāk noskaņoto cilvēku grupa, 
kas ir entuziastiski ne tikai vārdos, atbalstā, bet arī iniciatīvu īstenošanā, kas vairo kopīgo 
labizjūtu. Jauniešiem, kas mācās, lielākoties ir plašāks skatījums nekā vairākumam, taču ar 
dzimto vietu savu dzīvi saistīt vēlas retais. Kā viena no vietējā attīstībā nozīmīgākajām 
grupām varētu būt tie, kas ir atradušu darbu pilsētās, kā rezultātā viņiem varētu būt 
lielāka kapacitāte paļauties uz sevi un pozitīvā veidā rast risinājumu pārmaiņām, taču šī 
iedzīvotāju grupa savu laiku, iniciatīvas un resursus lielākoties sniedz savā darbavietā.  

ZBA teritorijā dzīvojošo emocionālais profils raksturo iedzīvotāju domāšanas īpatnības, 
kas ietekmē gan attieksmi pret sevi un citiem, gan sociālo motivāciju un rīcībspēju. 
Iesaistoties kopīgās vietējās attīstības veicināšanas aktivitātēs, prioritārais ir 
individualizēts skatījums – bieži vien atzīst, ka par citiem un to organizētajām aktivitātēm 
neko daudz nezina. Iedzīvotājiem pārsvarā ir vietējā jeb lokālā mēroga un viensētu 
domāšana, kas zināmā mērā apgrūtina līdzdalību kopīgajos procesos. Ir izteiktas grūtības 
veidot saikni starp personīgo un kopējo labumu. Kā aizbildinājumu izmanto atsaukšanos 
uz jau esošo negatīvo pieredzi, kas vairo vēlmi neiesaistīties. Iedzīvotājiem kopumā ir 
zema kritiskās un stratēģiskās domāšanas kapacitāte. Raksturojot iedzīvotāju skatījumu uz 
nākotni, tajā jaušams kopīga un tālejoša mērķa trūkums, kas nereti iespaido drošumspēju 
un socio-ekonomiskās stabilitātes sajūtu. Lai arī ar nākotni saistās lielas cerības un gaidas, 
nākotne ir kā filozofisks koncepts, kas ir tālu un nav saprotams, vai tiks sasniegta. Līdz ar 
to, attieksmē pret citiem ZBA iedzīvotāji ir ar vājiem sadarbības motīviem, un zemu ticību 
vietējo resursu konkurētspējai. Raksturojot attieksmi pret sevi, iedzīvotāji apgalvo, ka nav 
avantūristi, tiem ir pazemināta ticība sev, pārliecība par sevi un savu varēšanu, bailes 
riskēt un uzsākt ko jaunu, tāpēc lielākoties, viņi sevi raksturo kā savrupu ceļu gājējus.  

ZBA teritorijā dzīvojošo sociālais profils – komunikācijas un sadarbības motīvi, vēlmes un 
prasmes kopumā ir nepietiekoši pielietotas stratēģijas izveidē un īstenošanā. Iedzīvotāji 
atzīst, ka ir grūti vienoties par kopīgām prioritātēm un darbības plāniem, līdz ar to, tas 
iespaido iedzīvotāju rīcībspēju - to līdzdalība kopīgajos procesos ir vāja.  

ZBA teritorijā dzīvojošo rīcībspēja lielā mērā ir atkarīga no sociālā un emocionālā profila. 
To raksturo arī mobilitātes prioritātes – iedzīvotāji labprātāk nepārvietotos, bet darītu visu 
uz vietas savā pagastā. Iedzīvotāju nodarbinātība lielākoties balstās uz individuālo un 
personīgo darbību. Ir samērā izteikta vēlme būt par darba ņēmēju, nevis par darba devēju 
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citiem. Tas vērojams arī raksturojot mājražotāju grupu, kas vairākums ir pašnodarbinātie 
un jaunas darba vietas nerada.  

Šis iezīmes raksturo arī ZBA iedzīvotāju līdzdalību vietējā attīstībā, proti, kopumā tā ir 
vairāk pasīva nekā aktīva. Līdzdalību ietekmē tas, ka iedzīvotāji vairāk sagaida gatavu 
piedāvājumu vai rezultātu, nevis labprātīgi iesaistās ideju ģenerēšanā, plānošanā, un 
ieplānoto iniciatīvu veikšanā. Daļa no tiem aizbildinās ar kūtrumu jeb slinkumu, jo grib 
vieglāku dzīvi bez intensīvas piepūles. Daļai ir vāja ticība sava ieguldījuma lietderībai, līdz 
ar to, vāji izteikta vēlme līdzdarboties kopējā labuma dēļ. Taču pret vietējās teritorijas un 
kopienas attīstību nav neviens, lai arī ir izteiktāks atbalsts vārdos, nevis darbos. Turklāt 
liela daļa no ZBA aktīvistiem atzina, ka pozitīvi sasniegumi vietējā līmenī ir spējīgi iešūpot 
lēnākus prātus, un padarīt kūtrākos aktīvākus. Pozitīvi rezultāti visiem ir kā motīvs 
turpmākām aktivitātēm gan savā, gan vietējās kopienas ikdienas dzīvē.  

Raksturojot ZBA teritorijā dzīvojošo rīcībspēju, ir jāņem vērā arī ekonomiskais faktors, kas 
norāda, ka iedzīvotājiem kopumā ir zems sākuma kapitāls un zema pirktspēja. Šīs iezīmes 
varētu būt arī kā viens no noteicošajiem faktoriem uzņēmējdarbības un mājražošanas 
uzsākšanai.  
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Attēls Nr. 4.1. ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju skatījums par to, kādi ir ZBA kopienas iedzīvotāji. 

 

 



 

________________________________________________________________________ 

 

20 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

ZBA teritorijas cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanas vajadzības ZBA iedzīvotāju un 
VRG pārstāvju skatījumā 

ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju viedoklis par viņu turpmāko iesaistīšanos ZBA attīstībā 
balstās uz četriem priekšlikumiem (skat. attēlu Nr. 4.2.) : 

1. Informatīvais atbalsts, 
2. Sanākšana kopā, 
3. Līdzdalības pilnveide, 
4. Vadības iniciatīva. 

Informatīvais atbalsts būtu nepieciešams informēšanai par dažādiem finanšu avotiem, 
izpratnei par ZBA attīstību tuvākajā un tālākajā periodā, informācijas apmaiņām, 
konsultācijām, un lauku vides popularizēšanai gan savā teritorijā, gan ārpus tās.  

Sanākšana kopā būtu īstenojama ar mērķi paplašināt informētību un izpratni par 
dažādiem vietējās kopienas ikdienā aktuāliem jautājumiem, paaugstināt biedrību un VRG 
kapacitāti, nodrošināt regulāru pieredzes apmaiņu, audzināt un spēcināt vietējos 
aktīvistus un līderus, un veicināt vietējo uzņēmēju sadarbību.  

Lai daudz pozitīvu atziņu no ZBA aktīvistiem izskanēja par esošo sadarbību ar partnerības 
vadītāju, tika ierosinātas dažas iniciatīvas vadības stila tālākai attīstībai. Tika uzsvērts, ka 
viena no vadības nozīmīgākajām funkcijām ir emocionāla uzmundrināšana, iedrošināšana 
un saliedēšana. Kā svarīgs aspekts tika pieminēta saimnieka attieksmes veidošana katram 
ZBA teritorijas iedzīvotājam, un līdzsvars starp atbalsta apjomu pakalpojuma ņēmējiem un 
pārējiem vietējiem iedzīvotājiem.  

 

Attēls Nr. 4.2. ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju skatījums par to, kas varētu uzlabot viņu 
turpmāko iesaistīšanos ZBA attīstībā. 
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ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju priekšlikumi ZBA turpmākai darbībai 

Balstoties uz ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju viedokli, nākamajā ZBA attīstības periodā 
vajadzētu pievērst lielāku uzmanību četru savstarpēji saistītu iniciatīvu īstenošanai (skat. 
attēlu Nr. 4.3.) :  

1. Informatīvās bāzes izveidei,  
2. Mācību un pieredzes apmaiņas semināriem, 
3. Vietējā kopienā pieejamo pakalpojumu dažādošanai,  
4. Partnerības iekšējās struktūras pilnveidei.  

 
Informatīvās bāzes izveides vispārīgais mērķis varētu būt virzīts uz vietējās kopienas 
atpazīstamību. Šīs informatīvā bāze varētu sastāvēt no dažādām informācijas vienībām. 
Kā viena no nozīmīgākajām vienībām tika pieminēti aizraujoši stāsti par tiem cilvēkiem, 
kas pēc ilgākas prombūtnes ir atgriezušies vietējā kopienā, vai arī kas ir apmetušies uz 
dzīvi, vietējo kopienu izvēloties kā savas mājas. Informatīvajā bāzē varētu būt arī stāsti, 
kas popularizē uz vietējiem resursiem balstītu attīstību. Pārskatam informatīvajā bāzē 
noderētu motīvu karte palikšanai vietējā kopienā un prioritāšu karte ieguldījumam 
vietējās kopienas attīstībā. Iespējams, ka informatīvo bāzi varētu veidot kā interaktīvu 
informācijas apkopojumu, ko pēc vajadzības varētu papildināt.  

Mācību un pieredzes apmaiņas semināri, kas veicinātu vietējo aktīvistu kapacitāti, varētu 
būt par vietējās attīstības iniciatīvām, par saikni starp kopīgo un personīgo ieguvumu, par 
elastīgu domāšanu, par vietējās kopienas cerīga nākotnes skatījuma veidošanu, par 
pozitīvas attieksmes veidošanos, par saikni starp dažādām cilvēkdarbības jomām un 
katras jomas unikalitāti. Ņemot vērā, ka ZBA aktīvistus un VRG pārstāvjus interesē temati, 
kas ir saistīti ar domāšanas paplašināšanu un attieksmju maiņu, būtu maldīgi izmaiņas 
sagaidīt pēc semināriem, jo attieksmju un domāšanas maiņa notiek ilgā laika posmā, 
tāpēc te būtu vajadzīga regulāra tikšanās ar semināru dalībniekiem.  

Vietējā kopienā pieejamo pakalpojumu dažādošana, kas ir saistoša ZBA aktīvistiem un 
VRG pārstāvjiem, varētu balstīties uz attālinātā darba iespējām ar uzsvaru uz ekoloģisku 
vidi, un dažādu jomu integrēšana vienā un tai pašā pakalpojumā, īpaši, saimnieciskā un 
tūrisma joma.  

ZBA aktīvisti un VRG pārstāvji izteica viedokli, ka ir jāpilnveido partnerības iekšējā 
struktūra. Prioritārie ieteikumi te ir informācijas apmaiņas dažādošana, to piemērojot 
dažādiem līdzdalības līmeņiem un mērķa grupām, piem., pagasta dēlis, ZBA mājaslapa, 
epasti, info štābi un informatori – brīvprātīgie vietās, kur vietējie ļaudis uzturas visbiežāk – 
veikals, pasts, kultūras nams. Saikne starp jomām varētu tikt izmantota arī partnerības 
iekšējās struktūras stiprināšanai. Kā arī, izskanēja iniciatīva samazināt to atbalstīto 
projektu skaitu, kas kompensē pašvaldības funkcijas.  

Visas šīs iniciatīvas varētu veicināt ZBA pārstāvju aktīvāku līdzdalību nākamā attīstības 
perioda stratēģijas plānošanā un ieviešanā.  

 



 

________________________________________________________________________ 

 

22 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

 

Attēls Nr. 4.3. ZBA iedzīvotāju un VRG pārstāvju skatījums par to, ko vajadzētu īstenot nākamajā 

ZBA attīstības periodā. 

 

Ilgtspēja un ZBA iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju vajadzību īstenošana stratēģijas 

uzdevumu izpildes kontekstā 

Lai novērtētu partnerības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” stratēģijas  uzdevumu 
izpildi un mērķagrupas apmierinātību un savu vajadzību piepildi, līdztekus (1) 
12 fokusgrupu diskusijās izzinātajam viedoklim, tika analizēts arī  (2) Ziemeļkurzemes 
2009.-2013. stratēģijas īstenošanas izvērtējuma (2014. gadā) ietvaros veiktās aptaujas 
rezultāti par novadu attīstības speciālistu un pagasta pārvalžu vadītāju viedokli par 
stratēģisko uzdevumu izpildes līmeņa novērtējumu, (3) viedoklis no iedzīvotāju aptaujām 
un arī (4) kvantitatīvie rādītājiem – stratēģisko uzdevumu īstenošanā ieguldītajiem finanšu 
līdzekļiem un projektu skaitu. 
 

Izvērtējot savas dzīvesvietas teritorijas attīstību pēdējo piecu gadu laikā,  kā vissekmīgāk 
īstenotā visā ZBA teritorijā tiek norādīta interesantas dzīves vides veidošana, līdzīgi – 
vienots viedoklis arī par dzīves kvalitāti (skat. attēlu Nr. 4.4.). Kopumā lielāko 
apmierinātību par paveikto izsaka Ances un Kolkas pārstāvji, jānorāda, ka Ugālē, kur 
iedzīvotāju viedoklis par vīzijas sasniegšanu ir zems, ir īstenoti gandrīz 1/5 projektu no 
tiem, kas šīs stratēģijas periodā īstenoti visas partnerības teritorijā. Īstenoto projektu 
skaits un piesaistītā LEADER finansējuma daudzums pagastiem nav sasaistīts ar iedzīvotāju 
apmierinātību ar dažādu jomu attīstību teritorijā.  
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Numerācijas skaidrojums: 

1.Pašvaldību attīstības vīzija ir izglītoti, aktīvi iedzīvotāji, kuriem kopīga darba rezultātā ir radusies izpratne par savas teritorijas 
attīstības nozīmību, dažādojot ekonomiku un veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos, lai turpinātu veidot integrētu sabiedrību.  
2.Jaunajā paaudzē radusies pārliecība par dzimtās vietas nozīmību un radošās darbības iespējām tajā.  
3.Sadarbojoties ar citām partnerībām un organizācijām, biedrība iekļaujas plašā partnerības tīklā un turpina sadarbību lauku 
attīstības procesu veicināšanā, izmantojot bagātos dabas un iedzīvotāju intelektuālos resursus un pieredzi iepriekšējā 
plānošanas periodā.  
4.Turpinot teritorijas attīstību, aktivizēsies neformālās organizācijas un jauniešu interešu grupas, lai sekmīgāk piedalītos savas 
teritorijas infrastruktūras sakārtošanā, esošo vērtību saglabāšanā un jaunu vietējo produktu radīšanā stratēģijas ietvaros.  
5.Attīstot vietējo mājražotāju un amatnieku darbību tiks veicināta nodarbinātības paplašināšanās un dažādošana.  
6.Vietējā vide kļūs interesanta kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī tūristiem. 

Attēls Nr. 4.4. ZBA iedzīvotāju skatījums par partnerības vīziju un tās sasniegšanu. 

 

Attēls Nr. 4.5. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 

stratēģijas uzdevumu izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti 
finansējuma piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER 
projektu skaits (salīdzinoši) un finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 
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Atzīmējot, kuras jomas būtu finansiāli atbalstāmas kā prioritāras atsevišķi respondenti 
norādīja vairākas jomas, visas ierindojot kā vienlīdz svarīgas – starp šīm jomām izteikti 
līderi – (1) dzīves kvalitātes uzlabošana vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem un 
(2) veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu atbalstīšana. Minētajām 
stratēģiskajiem uzdevumiem 2009.-2013.gada stratēģijas īstenošanā tika piešķirts lielākais 
finansējuma apjoms. Minētās jomas iedzīvotāji uzskata kā nozīmīgas finansējuma 
piesaistei un pilnveidošanai arī nākamajā plānošanas periodā. 

 

  Attēls Nr. 4.6.  Iedzīvotāju viedoklis par jomām, kam prioritāri būtu nepieciešams finansējums 
novadā dalījumā pa jomām un pagastiem. 

 

Stratēģiskais uzdevums: Dzīves kvalitātes uzlabošana vietējiem lauku un ciemu 
iedzīvotājiem 
Dzīves kvalitāti respondenti izvirza kā prioritāro jomu finansējuma piešķiršanai 
Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas darbības teritorijā (skatīt attēlus Nr. 4.5. un 4.6.). 
Iedzīvotāju viedoklis par nepieciešamību atbalstīt dzīves kvalitāti arī visviennozīmīgākais – 
59% no respondentiem to atzīmē kā prioritāri vai sekundāri atbalstāmu (skatīt attēlu 
Nr. 4.7.). Pārliecinošāk un ar vienotāku viedokli kā citviet šo tēmu kā nozīmīgu 
finansējuma piešķiršanai respondenti atzīmē Lubes un Usmas pagastā, nedaudz mazāks 
atbalsts šai jomai – Īves un Puzes pagastos.  
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Attēls Nr. 4.7.   Iedzīvotāju viedoklis par dzīves kvalitātes uzlabošanu vietējiem lauku un ciemu 
iedzīvotājiem (no 1-9, kur 1 ir pirmā prioritāte). 

 

Iedzīvotāji visos pagastos dzīves kvalitātes uzdevuma izpildi vērtē zemāk kā pašvaldību 
un pagastu pārstāvji, visizteiktāk tas novērojams Ventspils novadā. Kvantitatīvi rādītāji ir 
uzlabojušies, tomēr iedzīvotāju ikdienā rezultāti nav izteikti jūtami vai netiek tiešā veidā 
uztverti kā dzīves kvalitātes uzlabojums – šajā periodā liela daļa projektu bija 
infrastruktūras objektu izveidošana/pilnveidošana (2009.-2014. gadā īstenotie projekti 
1. pielikumā), nodrošinot labāku dzīvesvietas un  brīvā laika pavadīšanas vidi procesu 
veicināšanai un aktivitāšu norisei. Neliela apjoma infrastruktūras projektu īstenošana, kas 
rada labvēlīgu vidi brīvā laika pavadīšanai un uzņēmējdarbības veidošanai, ieteicama arī 
turpmāk, tomēr atbalstu nosakot pēc novadu attīstības programmu un pagastu teritoriju 
plānojuma analīzes, lai fiksētu plānoto un LEADER finansējumu novirzītu tur, kur 
pašvaldības nav plānojušas ieguldīt savu finansējumu. Infrastruktūras objekti jāvērtē kā 
funkcionāli, procesus ietekmējoši, analizējot to nepieciešamību un iesaistot projekta 
pieteikuma veidošanā un īstenošanā  mērķagrupu, kam tas nepieciešams. Jāizvairās no 
finansējuma piešķiršanas atsevišķiem objektiem, kas nepieciešami, ar pamatojumu „citur 
taču ir”  vai kam nepieciešami uzlabojami, „jo atrodas sliktā kvalitātē”. 

Pašvaldības prioritārie virzieni ne vienmēr saskan vai ir zināmi sabiedrībai - Usmas 
pagastā tika norādīts, ka prioritāte ir tūrisms, tomēr iedzīvotāji anketās norādīja, ka dzīves 
kvalitātes uzlabošana nav bijusi ļoti sekmīga un tai ir augsta prioritāte nākotnē. Ances 
pagastā, kurā piesaistīts lielākais apjoms finanšu līdzekļu stratēģiskā uzdevuma izpildei 
partnerībā, - iedzīvotāji dzīves kvalitātes uzlabošanu vērtē kā viduvēju (3), kamēr vietējā 
pašvaldība kā ļoti labu (5). Citu pagastu pārstāvji Ancē piesaistīto lielo finansējumu 
skaidro ar Dundagas tuvumu (ZBA biroja atrašanās vieta), spēcīgu Ances vadību un 
komandu, kas sekmīgi attīsta procesus, un sadarbību ar Zviedriju no kā varot saņemt 
līdzfinansējumu. 

Ances, Dundagas, Īves, Tārgales, Ugāles pagasta iedzīvotāji ir kopumā apmierināti ar 
paveikto dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kolkas pagasta iedzīvotāji norāda, ka nav 
projektu rakstītāja, Puzē – neesot aktuālas nepieciešamības, jo daudz vairāk esot 
nepieciešams atbalsts no novada (piemēram, piesaistot jaunatnes lietu speciālistu vai 
uzņēmējdarbības konsultantu darbam nevis novada, bet mazākā - viena vai vairāku 
pagastu - mērogā). Ventspils tuvums Tārgales pagastam mazina iedzīvotāju iesaisti 
kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet veicina individuālu rīcību (ikdienas migrācija 
uz Ventspili), meklējot savu vajadzību apmierināšanu. 
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Attēls Nr. 4.8.  Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 

stratēģijas uzdevuma „Dzīves kvalitātes uzlabošana vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem” izpildi (1-5, kur 
5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – 
augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER projektu skaits (salīdzinoši) un finansējums pa 
pagastiem un novadiem (EUR). 

 

Dzīves kvalitātes esošās situācijas analīzē un  prioritāšu noteikšanā nepieciešamas 
diskusijas/informācijas apmaiņa starp pašvaldību pārstāvjiem un iedzīvotājiem, lai 
pašvaldības uzzinātu iedzīvotāju vajadzības, iedzīvotāji tiktu informēti par pašvaldības 
attīstības plānos ietverto un paveiktajām aktivitātēm vietējās dzīves kvalitātes 
veicināšanai. Dzīves kvalitāte ir sabiedrības kopējais labums, ko īsteno kopienas pārstāvji, 
kas izvirzīti vai paši pieteikušies īstenot projektu, apzinot kopienas vajadzības.  

Nepieciešamas interešu grupu klātienes diskusijas un sarunas, kas var novest līdz aktīvai 
rīcībai, pētījuma ietvaros organizēto fokusgrupu diskusiju laikā Tārgalē un Dundagā 
iedzīvotāji izrādīja iniciatīvu sākt aktīvi darboties kopienas labā un rakstīt projektus. 

Īstenoto projektu rezultāti ir snieguši būtiski ieguldījumu jomas attīstībā, tomēr vajadzības 
pārsniedz īstenotā ieguldījumu, tālab attīstība turpināma arī nākotnē. 

 
 

Stratēģiskais uzdevums: Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, to kvalitātes 
paaugstināšanās un sasniedzamība 
 

Par jomai sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, to kvalitātes paaugstināšana un 
sasniedzamība nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaiste prioritāte apkopojot viedokļus ir 
augsta salīdzinoši ar citām izdalītajām jomām, tomēr ir ļoti liela viedokļu dažādība, t.i. 
līdzīgs skaits respondentu (10-15%) to izvirza kā vienu no 2. – 7. prioritāti  (sadalījums pa 
prioritātēm katrai no jomām atspoguļots 3. pielikumā).  



 

________________________________________________________________________ 

 

27 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

 
Attēls Nr. 4.9.  Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 

stratēģijas uzdevuma „Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, to kvalitātes paaugstināšanās un 
sasniedzamība” izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma 
piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER projektu skaits 
(salīdzinoši) un finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 

 

Atsevišķi projekti no 2009.-2014. gada periodā ir neveiksmīgi, jo, lai arī teorētiski ir 
pieejami, praktiski projektu rezultātu sasniedzamība ir laikietilpīga, prasa papildus 
organizēšanu un tos izmanto neliela, projekta īstenotājiem vēlama sabiedrības daļa. 
Nākotnē vēlams vietējā mērogā vēl aktīvāk veicināt projektu atpazīstamību un aicināt 
iedzīvotājus iesaistīties rezultātu izmantošanā, ko apstiprina Ances un Puzes pagastā 
piedzīvotais, kur iedzīvotāji nezināja atsevišķus sava pagasta projektus Atzinīgi vērtējami 
sabiedrībā plaši izmantoti un pieejami projekti Ugālē un Dundagā. 

Attīstībai nākotnē ieteikumi ar sociālu ievirzi tika izteikti Ugālē, Tārgalē, Popē un Īvē, 
tehniska pieejamība kā nozīmīga tika minēta Popē un Kolkā, ar tūrismu saistīti 
pakalpojumi izskanēja Usmā, bet ļoti daudzveidīgas idejas nākotnei šī stratēģiskā 
uzdevuma ietvaros iezīmēja Puzes pagasta iedzīvotāji. 

Dundagas, Puzes, Popes un Usmas pagastos, kuros iedzīvotāji uzdevuma par sabiedrisko 
pakalpojumu pieejamību, kvalitātes paaugstināšanu un sasniedzamību vērtē kā slikti 
izpildītu (sliktākie novērtējumi partnerības darbības teritorijā) un nav apmierinātas ar 
paveiktā apjomu, savukārt šo pagastu pārvaldes nav izteikušas viedokli – nepieciešams 
spēcināt pašvaldības iesaisti un informēt par sabiedrības viedokli. 

Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība ir cieši saistīta ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu un 
izvietojumu, tādēļ arī atsevišķi no šajā periodā īstenotajiem projektiem nav ilgtspējīgi – 
projekta rezultāts ir pieejams, bet tam ir minimāls izmantotāju skaits. Nākamajā periodā 
vēlams domāt par pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanu ne tikai pēc iespējas 
tuvāk dzīvesvietai, bet gan pēc efektivitātes – pakalpojuma kvalitāte, ierīkošanas un 
uzturēšanas izmaksas, mērķauditorija, ietekme uz vietas attīstību ilgtermiņā u.c.  

Nepieciešamas alternatīvas metodes kā nodrošinot pakalpojumu saņemšanu, 
piemēram, sadarbībā ar blakus pagastiem un veidojot mobilus pakalpojumus (piemēram, 



 

________________________________________________________________________ 

 

28 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

pārvadājamā skatuve aizstājot brīvdabas estrādi katrā ciemā, pārvietojamās sabiedriskās 
tualetes vairāku pagastu teritorijām u.c.) vai daudzfunkcionālu pakalpojumu piedāvājuma 
buķeti kopienā (piemēram, brīvā laika centrus veidot nevis vienai vecuma/interešu grupai, 
bet gan atvērtus visai kopienai).  

 

Stratēģiskais uzdevums: Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un 
izmantošanas uzlabošana 
 

Par Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošanu pastāv 
vismazākā dažādība viedokļos starp dažādu pagastu respondentiem, lielākoties to  
atzīmējot ar salīdzinoši zemu prioritāti (kā 5., 7. vai 8.) pārējo jomu vidū. Lubes un 
Tārgales pagastu respondenti šo jomu finansiāla atbalsta piešķiršanai uzskata mazāk 
prioritāru kā citviet. ZBA teritorijā kā visnozīmīgāko norādījuši Ances pagasta respondenti. 

 

 
Attēls Nr. 4.10. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 

stratēģijas uzdevuma „Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošana” 
izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma piešķiršanai 
nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER projektu skaits (salīdzinoši) un 
finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 

 

Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas projektus iedzīvotāji 
saskata kā ar labumu tikai sabiedrībai, ne biedrībai vai īstenotājam, tomēr trīs ZBA 
teritorijā īstenotie projekti ir ilgtspējīgi, uzlabojuši teritorijas tēlu un tos aktīvi izmanto 
dažādas sabiedrības grupas, kā arī partnerības teritorijas iedzīvotāji ir informēti par 
projektu rezultātiem.  

Visu 11 pagastu iedzīvotājiem ir ieteikumi, kas būtu jārealizē nākamajā plānošanas 
periodā šajā jomā, norādot konkrētus objektus. Ieteicams saskaņot iedzīvotāju viedokli 
par viņuprāt veicamo, pašvaldības attīstības programmās iekļautās rīcības, aizsargājamo 
teritoriju attīstības programmām un tūrisma piedāvājuma veidotājiem, identificējot 
atbildīgos, rīcību saskaņotību un veicinot sadarbību. 



 

________________________________________________________________________ 

 

29 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošana nākamajā 
periodā kā prioritāte izvirzāma nevis kā atsevišķs mērķis, bet gan horizontāla prioritāte 
sinerģijā ar tūrismu, vietējās identitātes, dzīves vides veidošanu, alternatīvās enerģijas 
attīstības vai citu aktivitāšu ietvarā. 
 
 
 

Stratēģiskais uzdevums: Vides kaitējumu mazināšana 
 

Vides kaitējumu samazināšana visās teritorijās ir viena no pēdējām prioritātēm - 47% 
respondentu vides jomu ierindo pēdējās divās prioritātēs (skatīt attēlu Nr. 4.11.), turklāt 
šis viedoklis ir līdzīgs visos pagastos. Augstākas prioritātes novērtējumi tika izteikti Kolkas, 
Īves un Usmas pagastā. 

.  

Attēls Nr. 4.11. Iedzīvotāju viedoklis par vides kaitējumu mazināšanu (no 1-9, kur 1 ir pirmā 
prioritāte). 

 
 
 

 
Attēls Nr. 4.12. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 

stratēģijas uzdevuma „Vides kaitējumu mazināšana” izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī 
uzdevuma prioritāti finansējuma piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā 
īstenoto LEADER projektu skaits (salīdzinoši) un finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 
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Šajā periodā īstenotie projekti un, lai arī sabiedrībai nav plaši zināmi, tika novērtēti 
pozitīvi, turklāt daudzdzīvokļu mājā Ugālē īstenotais projekts ir izmantojams kā paraugs 
un tā rezultātus nepieciešams izplatīt, kā labo piemēru pasniedzot projekta formu – mājas 
atbalsta biedrību iespējas un sadarbību starp iedzīvotājiem kopēja labuma veidošanā. 
Šādas sadarbības veidošana jāizmanto plašākā kontekstā -  risinot ZBA teritorijā ļoti 
nozīmīgu jautājumu - dzīvojamā fonda izveidi, identificējot dzīvokļa īpašniekus, dzīvojamo 
telpu izmantošanu un izīrēšanas vai pārdošanas iespējas. 
 
Vides kaitējumu mazināšana nav nevienas no apzināto mērķagrupu prioritātēm, tāpēc 
nepastāv būtiskas intereses un vajadzības, ko apmierināt; īstenotie projekti ir radījuši  
ilgtspējīgus rezultātus. Nākamajā periodā jāattīsta (1) tūristu ietekmes apzināšana un 
ierobežošana uz Ziemeļkurzemes vides kvalitāti, (2) daudzdzīvokļu māju un dzīvojamo 
kvartālu (fiziskās un sadarbības) vides veidošanas iniciatīvām.  
 
 

Stratēģiskais uzdevums: Kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras infrastruktūras un 
kvalitatīva kultūras pakalpojuma pieejamība un izmantošana kā attīstības faktors, kā arī 
pašdarbības kolektīvu aktivitāšu atbalstīšana 
 

 
Attēls Nr. 4.13. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 

stratēģijas uzdevuma „Kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras infrastruktūras un kvalitatīva kultūras 
pakalpojuma pieejamība un izmantošana kā attīstības faktors, kā arī pašdarbības kolektīvu aktivitāšu 
atbalstīšana” izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma 
piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER projektu skaits 
(salīdzinoši) un finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 

 

Kultūras attīstībai kā prioritārai jomai finansējumu piešķirt vēlētos 13% respondentu, no 
kuriem lielākā daļa strādā pašvaldības iestādēs, tātad, iespējams, ir profesionāli saistīti ar 
kultūras dzīves veidošanu. Kultūras attīstības nepieciešamības rādītājiem nav korelācijas 
ar teritoriālo izvietojumu.  

Pašdarbības kolektīvu vajadzības ar īstenoto projektu palīdzību ir īstenotas. Šī stratēģiskā 
uzdevuma finansējuma sadale ir atbilstoši pašdarbības kolektīvu skaitam un aktivitātei un 
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iedzīvotāju skaitam teritorijā. Ances un Īves pagasta iedzīvotāji norāda, ka īstenotie 
projekti ir devuši nozīmīgu ieguldījumu pašdarbības kolektīvu iespēju pilnveidošanā, kā arī 
piesaistot tuvāko pilsētu un lauku teritoriju iedzīvotājus, piemēram, uz Īvi ne tikai no 
Talsiem, bet arī  Kuldīgas ļaudis brauc gleznot un baudīt īstenotā projekta rezultātus. 

Nākamajā periodā nepieciešams kritiski izvērtēt kolektīva pastāvēšanas ietekmi ilgtermiņā 
un to devumu iedzīvotājiem, pievēršot lielāku uzmanību mūžizglītībai, tās kontekstā 
ietverot arī pašdarbības kolektīvus.  

Estrāžu būvēšana, skaņu un gaismu iekārtu, kā arī citu tehnisko aprīkojumu izveide, ko kā 
vēlamu norāda iedzīvotāji, jāizvērtē identificējot labumu, kādu tas dos teritorijai. Jāsniedz 
ieguldījums, kas veicinātu iedzīvotāju aktivizēšanos kultūras procesos un citu teritoriju 
iedzīvotāju piesaistei. 

 
 

Stratēģiskais uzdevums: Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība 
 

 Attēls Nr. 4.14. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis 
par stratēģijas uzdevuma „Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība” izpildi (1-5, kur 5 ir 
teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma piešķiršanai nākotnē. (1-9, 
kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER projektu skaits (salīdzinoši) un 
finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 
 

Par informācijas un zināšanu pieejamības attīstību respondentiem ZBA teritorijā ir lielākā 
viedokļu dažādība (skatīt attēls Nr. 4.15.). Viennozīmīgu (izņemot 1 respondentu) viedokli 
snieguši Kolkas un Lubes pagastu pārstāvji šī jomu atzīmējot kā vismazsvarīgāko jomu 
finansējuma piešķiršanai. 
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Attēls Nr. 4.15.  Iedzīvotāju viedoklis par informācijas un zināšanu pieejamības attīstību (no 1-9, 
kur 1 ir pirmā prioritāte). 

 

Īstenotie projekti ir nozīmīgi noteikto objektu atpazīstamības veicināšanai un 
kultūrmantojuma saglabāšanā, radot to nozīmīgu un pieejamu gan teritorijas 
iedzīvotākiem, gan tūristiem no citām teritorijām. Iedzīvotāji informācijas pieejamību 
izprot galvenokārt kā informācijas stendus vai interneta un mobilo sakaru pieejamību, kas 
atspoguļojas arī daļā no īstenotajiem projektiem – vēlams paplašināt informācijas un 
zināšanu kā teritorijas attīstības priekšnosacījuma nozīmi sociālā, ne tehniskā izpratnē. 

Spēcināt mūžizglītības nozīmi teritorijā ne tikai uzņēmējdarbības, valodu apguves  un 
projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmju un iemaņu veidošanā, bet arī vispārējās 
izglītības kontekstā. Mūžizglītība ir ļoti maz izmantots termins. 

Nākamajā periodā informācijas un zināšanu pieejamība attīstāma kā horizontāla 
prioritāte, kas izdalāma gan teritorijas, gan mērķa grupu kontekstā, gan sasaistot ar 
kampaņveida procesiem.  ZBA teritorijā nepieciešams veidot informācijas platformas un 
veicināt informācijas izplatīšanas procesus, sekundāri atbalstot informācijas izplatību par 
konkrētiem objektiem. 

Informācijas materiāli un norādes zīmes, ko iedzīvotāji norāda kā nozīmīgus nākotnes 
projektiem, iekļaujami Ziemeļkurzemes kopīgā tēla un mārketinga stratēģijas veidošanā. 

 
 

Stratēģiskais uzdevums: Ilgtspējīga tūrisma attīstība 

Ilgtspējīga tūrisma attīstību kā finansējuma piesaistei nozīmīgu jomu iedzīvotāji norāda ar 
salīdzinošu zemu prioritāti, tomēr jānorāda, ka ilgtspējīga tūrisma jēdziens daudzviet tiek 
izprasts sašaurināti – kā ārpus teritorijas dzīvojošu tūristu ekskursijas apskatot atsevišķus 
objektus. ZBA teritorijā ir liels tūrisma potenciāls un tā iespējas tika izzinātas atsevišķā 
seminārā un dokumentu studijās (skatīt 7. nodaļā). 

Lai arī reģionālā un nacionālā mērogā Ziemeļkurzemei kā tūrisma galamērķim ir augsts 
potenciāls, vietējo iedzīvotāju viedokļi par to, cik aktuāla ir šī joma ZBA teritorijā ir dažāda 
- kā nozīmīga joma tā atzīmēta – Ances un Kolkas pagastos, savukārt citu ZBA pagastu 
kontekstā kā mazāk aktuālu šo jomu norādījuši Lubes, Ugāles un Tārgales pagastā 
aptaujātie respondenti. 
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Attēls Nr. 4.16 Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 
stratēģijas uzdevuma „Ilgtspējīga tūrisma attīstība” izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju 
viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā 
prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER projektu skaits (salīdzinoši) un finansējums pa 
pagastiem un novadiem (EUR). 
 

Šajā periodā tūrisma attīstības projekti tika īstenoti tikai Kolkas pagastā, ko apstiprina gan 
Kolkas iedzīvotāju redzējums, kuri norāda, ka tieši tūrisms ir, viņuprāt, pagasta 
nozīmīgākais attīstības virziens – pēc skolas aizvēršanas visi strādāšot tūrisma industrijā. 
Kolkā nepieciešams izveidot specializētu piedāvājumu, kā arī mazināt sezonalitāti. 

Talsu novada pagasti norāda uz interesi īstenot ar tūrisma attīstību saistītus projektus 
nākotnē, kamēr, piemēram, Ugāles iedzīvotāji norāda, ka viņu teritorijā svarīgākas ir 
jomas, kur iedzīvotājiem lielāks labums (šim uzdevumam Ugālē arī zema prioritāte pēc 
iedzīvotāju vērtējuma), vienlaikus viņi norāda, ka tūrisma attīstība notiek – iztīrīta Engures 
upe, vien esot nepieciešama informācijas norāde Ugāles centrā. 

Ilgtspējīga tūrisma attīstība šajā periodā ar LEADER pieeju tika īstenota tikai Kolkas 
pagastā (jo bija īstenojama tikai no Zivsaimniecības programmas), iedzīvotāji atzinīgi 
vērtē īstenotos projektus, tomēr ilgtspējas nodrošināšanai tūrisms ir jāattīsta sinerģijā  ar 
citām jomām. Iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai īpaši nepieciešams domāt pie tūrisma 
piedāvājuma veidošanas ne tikai ārējiem, bet arī ZBA teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nav 
atrisināta vajadzība pēc naktsmītņu un citu tūrisma infrastruktūras objektu un veidošanu. 
Nākamajā periodā ilgtspējīga tūrisma attīstība attīstāma uzņēmējdarbības kontekstā. 

 
 

Stratēģiskais uzdevums: Individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un 
amatniecības aktivizēšana 
 

Individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības aktivizēšana pēc 
iedzīvotāju domām ir otrā nozīmīgākā joma finansējuma atbalsta piešķiršanai, vienlaikus  
attiecībā uz šo jomu respondentiem ir vienas no lielākajām viedokļu atšķirībām (visu 
pagastu respondentu vidū) - ceturtā daļa respondentu šo atzīmē kā prioritāri atbalstāmu, 
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bet 10% norāda šo kā pēdējo no deviņām piedāvātajām atbalsta saņemšanai. Viedokļu 
atšķirības nav sasaistāmas ar respondentu vecumu par darbības jomu.  

 

 
Attēls Nr. 4.17. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis 
par stratēģijas uzdevuma „Individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības 
aktivizēšana” izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti 
finansējuma piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto 
LEADER projektu skaits (salīdzinoši) un finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 
 

Talsu novadā, kā arī atsevišķos pagastos Dundagas un Ventspils novados šī joma ir 
minimāli apgūta. Tā kā mājražošanas un amatniecības projektu īstenošana bija iespējama 
tikai perioda noslēgumā, šajā jomā īpaši liela nozīme finansējuma apgūšanā bija ZBA 
informatīvajam un konsultatīvajam darbam, kā arī atbalstam no Latvijas Lauku 
konsultāciju centra darbiniekiem Dundagā, Talsos un Ventspilī. Tā kā proaktīvi tika 
uzrunāti potenciālie iesniedzēji, vairāk kā puse projektu īstenojuši lauksaimnieki vai 
pārtikas ražotāji, pārstrādātāji, mazāk – amatnieki, tomēr 18 īstenotie projekti ir ļoti 
daudzveidīgi gan tematiskā, gan finanšu apjoma ziņā 

Pozitīvi vērtējama VRG darbība veicinot projektu pieteikumu un īstenošanas kvalitāti, 
projektu īstenotāji ir apmierināti par sniegtajām iespējām, tomēr pastāv aktuāla 
problēma, kas ierobežoja vairāku potenciālo īstenotāju startēšanu – nepieciešamais 
sākuma kapitāls un līdzfinansējums, kam vēlams meklēt risinājumus vietējā teritorijā, 
piemēram, izveidojot atbalsta fondu, krājaizdevu sabiedrības vai sniedzot garantijas 
potenciālajiem projektu īstenotājiem. 

Lai arī uzņēmējdarbības aktivizēšanai nav ieguldīti lieli finanšu resursi, arī nelielie 

ieguldītie līdzekļi sniedz ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstību teritorijā, attīstot atsevišķu 

projektu īstenotāju  saimniekošu un kalpojot kā labais piemērs. 

Nepieciešams apzināt un kartogrāfiski atspoguļot ZBA teritorijā aktīvos lielos un mazos 
uzņēmumus, mājražotājus un amatniekus, lai izveidotu uz vietējiem resursiem balstītu 
piedāvājumu. Saimnieciskās darbības veicēji jāiesaista tūrisma piedāvājuma veidošanā un 
vietas identitātes attīstīšanā. 
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Ziemeļkurzemei blakus atrodas nozīmīgi nacionāli un reģionāli attīstības centri ar kuriem 
nevis jākonkurē, bet pilsētas jāizmanto kā preču un pakalpojuma realizācijas vietas. 

 
 

Stratēģiskais uzdevums: Veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu 
atbalstīšana 
Veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu atbalstīšana īstenošanai šajā 
plānošanas periodā visas ZBA darbības teritorijas mērogā piešķirta lielākā summa uz vienu 
iedzīvotāju (17,3 EUR), tam atbilstošs arī iedzīvotāju novērtējums ar uzdevuma izpildi – 
visos pagastos iedzīvotāji atzīst pozitīvi izpildītu rezultātu. 

  
 

Attēls Nr. 4.18. Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis 
par stratēģijas uzdevuma „Veselīga dzīvesveida popularizēšanas un sporta aktivitāšu atbalstīšana” 
izpildi (1-5, kur 5 ir teicami). Iedzīvotāju viedoklis par šī uzdevuma prioritāti finansējuma 
piešķiršanai nākotnē. (1-9, kur 9 – augstākā prioritāte). 2009.-2014. gadā īstenoto LEADER 
projektu skaits (salīdzinoši) un finansējums pa pagastiem un novadiem (EUR). 
 

Īstenotie projekti apmierina dažādu mērķagrupu vajadzības –jauniešu, senioru, aktīvu 
iedzīvotāju, ģimeņu, kā arī projekta rezultātos ir izveidotas pulcēšanās vietas ne tikai 
aktīva dzīvesveida veicināšanai, bet iedzīvotāju kopānākšanas pasākumiem. Pozitīvi 
vērtējama ne tikai dažādu mērķa grupu iesaiste rezultātu izmantošanā, bet arī projektu 
īstenošanā (projektus īstenojuši jaunieši, seniori).  

Atsevišķi projektu rezultāti tika norādīti kā ļoti veiksmīgi, tomēr atzīts, ka tie tiek 
nepietiekami izmantoti zemā iedzīvotāju blīvuma dēļ. Jūtama tendence „kopēt” dažviet 
veiksmīgi realizētās idejas, neizvērtējot to ilgtspēju, piemēram, iedzīvotāji gandrīz visos 
pagastos norāda nepieciešamību pēc āra trenažieru izveides. Nepieciešams izzināt 
teritorijas resursus un vajadzības pirms projektu veidošanas un stimulēt potenciālo 
projektu īstenotāju pieredzes apmaiņu ar vietām, kur līdzīgi objekti ir radīti.  

Finansējuma ieguldījumā ir vienmērīgs teritorijas pārklājums (mazāka aktivitāte Talsu 
novadā) un NVO iesaistes aktivitāte, kas stratēģijas īstenošanas periodā radījusi nozīmīgu 
ietekmi uz aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām ZBA teritorijā. Novērota iedzīvotāju 
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vēlme turpināt īstenot projektus veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta aktivitātes, tomēr, 
lai arī nākotnē nodrošinātu ilgtspējību un projekta rezultātu efektīvu izmantošanu – 
projekta plānošanas procesā vēlams pastiprināt dažādu jomu pārstāvju iesaisti, veicinot 
iedzīvotāju atbildību un iesaisti apstākļu uzlabošanā.  

Sporta un atpūtas vietu objektu izveidē vēlams pēc iespējas iesaistīt vietējo darba spēku 
un materiālus, vajadzības gadījumā to ietverot projektu vērtēšanas kritērijos. 
 
 
Pašvaldību iesaiste LEADER pieejas īstenošanā 
Iedzīvotāju un novadu attīstības speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju viedoklis par 
stratēģijas uzdevumu izpildi tika fiksēts kā atšķirīgs, turklāt aplūkojot īstenotos projektus 
secināts, ka atsevišķās teritorijās īstenoti lielākoties pašvaldības īstenoti projekti, kā arī 
daļa no biedrību īstenotajiem projektiem ir cieši saistīti ar pašvaldības darbu, tāpēc 
diskusijās ar iedzīvotājiem tika noskaidrots, kas viņu teritorijā ir galvenie iemesli tam, ka 
ar pašvaldības institūcijām nesaistīti cilvēki vāji iesaistās projektu iesniegšanā un 
īstenošanā. Galvenie iegūtie secinājumi: 

- Cilvēkiem ir bail iesaistīties. Bail no birokrātijas un atbildības par projekta 
rezultātiem, no dienestiem un kaut kā jauna – nezināma, tāpēc tie, kas ir aktīvi un 
ir uzsākuši ir aktīvi un daudzkārt īsteno vairākus projektus. „Ja iesaistīsies, tad 5 
gadus būs jāsniedz atskaites. Tad var tikai pārdot un audzēt, lai būtu projekta 
ilgtspēja,  nevarēs darīt neko lielu.” 

- Projektos piesaistāmais finanšu līdzekļu apjoms nav atbilstošs dokumentu 
daudzumam – projekta pieteikums ir atbildība ir vienāda, neatkarīgi no pieprasītā 
finansējuma - tas ierobežo projektu īstenošanu par mazu kopējo finansējumu, 
savukārt lielākam finansējumam nepieciešams lielāks līdzfinansējums, ko ir 
grūtības saņemt – mājražotājiem lielākas līdzfinansējuma daļas dēļ, ar pašvaldību 
nesaistītiem ļaudīm – nezināma pieredze. 

- Aizņemtība un dažāda veida zināšanu un prasmju nepieciešamība, daudzu 
pienākumu veikšana, kā arī administratīvā darba veikšana, kas atšķirībā no 
pašvaldības netiek apmaksāta. „Parastais cilvēks ir viens, pašvaldībā ir darbu 
dalīšana. Uzņēmējam ir jāzina visas lietas pašam.” „Lai vietējais mājražotājs 
varētu uzrakstīt projektu bez papildus cilvēka piesaistes – nereāli.” 

- Procentuāli liela līdzfinansējuma nepieciešamība. Daudziem nav iespējas saņemt 
līdzfinansējumu, citi nevēlas ņemt kredītus. 

- Sarežģīta projekta pieteikuma izstrāde. Nepieciešama jautājumi vienkāršākā 
valodā un paskaidrojumi, kāda veida informācija jāietver katrā no sadaļām, 
iekļaujot piemērus. Jābūt ciešai pieteikuma formas sasaistei ar vērtēšanas 
kritērijiem, lai projekta pieteicējs zina, kam jāpievērš uzmanība. „Pieskaitāmās, 
nepieskaitāmās izmaksas – to mēs nesaprotam vēl tagad pēc projekta 
īstenošanas.” 

- Daļai iedzīvotāju trūkst informācijas par to, (1) kas ir potenciālie projekta 
īstenotāji, (2) kam ir vai nav vērts īstenot projektus, (3)  procesa informāciju – kas, 
kad un kur jādara. Valdgales iedzīvotāji norāda, ka „Likās, ka LEADER ir vairāk 
priekš pašvaldībām. Es vispār neiedomājos, ka uzņēmējdarbībai šis der.”. 
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- Veicināt vienas jomas speciālistu sadarbību (starp-pagastu), vairākiem 
mājražotājiem/uzņēmējiem piesaistot kopīgu koordinatoru, grāmatvedi vai citus 
speciālistus pēc nepieciešamības veiksmīgākai atbalsta saņemšanai. 

 
 
 
 
Kopsavelkot, 
izvērtējot dažādu mērķa grupu teikto un faktoloģisko materiālu, var secināt, ka kopumā 
stratēģija ir apmierinājusi iedzīvotāju vajadzības izvirzītajos stratēģiskajos uzdevumos, 
tomēr projektu ieguldījums mērķa grupas vajadzību apmierināšanā nav bijis pilnībā 
efektīvs, jo īstenoto projektu skaits un piesaistītā LEADER finansējuma daudzums 
pagastiem tiešā veidā nav sasaistīts ar attiecīgo pagastu iedzīvotāju apmierinātību ar 
dažādu jomu attīstību teritorijā.  

Lielākais ELFLA un EZF finansējuma ieguldījums ir Ugāles, Dundagas Kolkas un Ances 
pagastos, kas jau sākotnēji bija aktīvi pagasti, tomēr aktivitāte stratēģijas īstenošanas 
laikā veicināta visā partnerības teritorijā. Investīcijas ir ieguldītas visā partnerības 
teritorijā kopumā pēc ieguldījuma nozīmības un konkrētā projekta ilgtspējas un kvalitātes, 
nav identificēta tehniska finansējuma sadale, balstoties uz kvantitatīviem rādītājiem. 

Īstenotie projekti atbilst teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību vajadzībām, lai 
veicinātu projektu rezultātu ietekmi uz plašāku sabiedrību, nepieciešama projektu 
popularizēšana ar dažādām komunikācijas metodēm un dažādos mērogos – partnerības, 
novadu un pagastu. Projektu ilgtspēju nodrošina to īstenotāji, turklāt VRG labi veic 
uzraudzību un uztur regulārus kontaktus ar projektu īstenotājiem. 

Šīs stratēģijas īstenošanas rezultātā visvairāk guvuši  aktīvie iedzīvotāji un pašvaldības, 
turklāt aktīvie - gan dažādu sektoru, gan dažādu vecuma grupu pārstāvji. Liela daļa 
projekta īstenotāju ir tiešā veidā saistīti ar pašvaldībām, pozitīvi vērtējams pašvaldību 
atbalsts piešķirot līdzfinansējumu, tomēr vienlaikus nepieciešams mazināt pagastu veikto 
projektu ideju „vērtēšanu”, kas īpaši aktuāli pozitīvas vides veidošanā inovatīvo 
uzņēmējdarbības ideju attīstībai. 

Nākamajā periodā lielāka ietekme jāpievērš jauniešu iesaistei stratēģijas īstenošanā 
(projektu veidošanā, ne tikai radīto rezultātu izmantošanā), ne tikai aktivitāšu materiāli 
tehniskās bāzes nodrošināšanas aktivitātēm, bet arī interešu izglītībai, prasmju ieguvei un 
specializācijai. Jauniešu aktivizēšanās novērojama jau šīs stratēģijas īstenošanas laikā. 

 Nepieciešamas lielākas investīcijas un sniegtās iespējas mājražotāju un uzņēmēju 
vajadzību apmierināšanai, kā arī pastiprināta uzmanība jāpievērš grupai, kas tuvu riska 
grupas robežai.  
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5. Inovatīvo risinājumu ieviešanas potenciāls un ZBA dzīvotāju 

iesaistes potenciāls 

Kā perspektīvās nozares Latvijas reģionu attīstībai šobrīd tiek minēta (1) zaļā ekonomika 
(lauksaimniecība, mežsaimniecība, vides pakalpojumi un enerģētika), (2) augstākas 
pievienotās vērtības radīšana tradicionālajā ražošanā (pārtikas pārstrāde, kokapstrāde, 
metālapstrāde u.c.), (3) tūrisms (lauku vides, kultūras un dabas mantojuma 
komercializēšana), (4) sudraba ekonomika (veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi, 
rehabilitācija),  (5) jaunā ekonomika (radošās industrijas, IT, e-komercija, elektroniskie 
mediji u.c.) un (6) mājsaimniecību ekonomika (otrās mājas laukos un saistītie 
pakalpojumi). 

Izstrādājot nākamā perioda stratēģiju būtiski jāizvērtē vietējie resursi un vajadzības 
kontekstā ar Latvijas un globālajām attīstības tendencēm. ZBA darbības teritorijā ir zems 
iedzīvotāju blīvums un nav lielu ražotņu, kas būtu nozīmīgs vietējās ekonomikas 
veidošanas avots, tāpēc attīstība jābalsta unikālu piedāvājumu izveidē, kas būtu 
konkurētspējīgi reģiona un nacionālā līmenī, pilnveidojot Ziemeļkurzemi kā teritoriju, kas 
piemērota kā dzīves, darba un atpūtas vieta.  

Balstoties uz teritorijas stipro un vājo pušu analīzi, fokusgrupu diskusijām ar iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un pašvaldībām un saņemtajiem ieteikumiem un viedokļiem iedzīvotāju 
aptaujās, tika izvirzītas septiņas jomas: 

- attālinātais darbs; 
- ekonomikas stiprināšana, izmantojot vietējos resursus; 
- Jauniešu iesaiste savas vietas attīstības veidošanā un  dzīves kvalitātes 

nodrošināšanā; 
- vietējie produkti, pakalpojumi, identitāte un mārketings; 
- mājražošana, amatniecība un sadarbības tīklu veidošana; 
- tūrisma aktīvās sezonas paildzināšana un daudzveidīga tūrisma infrastruktūras 

izmantošana; 
- pakalpojumu pieejamība un infrastruktūras efektīva izmantošana pagastu 

sadarbībā. 
Septiņu minēto jomu ieviešanas potenciāla izvērtēšana un vietējā potenciāla iesaiste to  
īstenošanā tika izvērtēta organizējot tematiskos seminārus un diskusijas ar iedzīvotājiem 
(semināru norises plāns pievienots 6. pielikumā). 

 

Attālinātais darbs 

Analizējot fokusgrupu un anketēšanas rezultātā iegūtos datus tika izvērtēts, ka viena no 
attīstības iespējamām programmām Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorijā varētu 
būt attālināta darba ieviešana. Neviens no 2009.-2013. gadā īstenotajiem LEADER 
projektiem tiešā veidā neattīsta attālinātā darba izplatību. 

Cilvēkus 21. gs. aizstāj tehnoloģijas, lai arī lauksaimniecības uzņēmumi vēl joprojām ir kā 
dominējošie reģionos, tomēr tendence pakalpojumu nozarei paplašināties ir novērojama. 
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Šobrīd Latvijā nepieciešamās profesijās ir zinātnieki, informācijas komunikāciju 
tehnoloģiju speciālisti, uzņēmējdarbības speciālisti (ar ļoti nozīmīgu starptautisko prizmu) 
– minētās profesijas ir piemērotas attālināta darba veikšanai. Pēdējo gadu attīstības 
tendences gan Eiropā, gan pasaulē kā aizvien nozīmīgākas izvirzījušas tieši radošo 
industriju, informācijas tehnoloģiju, elektronisko mediju un citu jaunās ekonomikas jomu 
attīstību. 

Vienlaikus kā dzīves vide aizvien pieprasītākas kļūst lauku teritorijas -  teritorijas, kas 
atrodas tuvu pilsētām, ir viegli sasniedzamas ar bagātu vēsturisko, kultūras un dabas 
mantojumu un ainavu. ZBA teritorija pilnībā atbilst minētajam raksturojam, turklāt 
atrodas salīdzinoši tuvu reģionāliem centriem Talsiem un Ventspilij. 

Minētie aspekti – jaunā ekonomika un dzīves vides prasību maiņa rada pozitīvu vidi 
attālinātā darba attīstībai, nodrošinot iespēju strādāt kvalitatīvā vidē, veicot sev vēlamu 
un pieprasītu darbu. Attālināta darbā darba ņēmējs vai pakalpojumu sniedzējs strādā savā 
mājoklī vai tā tuvumā, komunikācija starp darba devēju un ņēmēju vai starp darba ņēmēju 
un klientu noris attālināti, izmantojot modernos komunikāciju līdzekļus. Attālinātā darba 
veikšanai nepieciešama darba vieta, pieeja komunikācijām un pakalpojumiem, kā arī 
mājvieta. 

  

Attēls Nr. 5.1. ZBA iedzīvotāju viedoklis par darba iespēju, 
interneta un kultūras un izklaides pasākumu kvalitāti viņu dzīvesvietā (pagastā). 
 

Tikai 16% no ZBA teritorijas aptaujātajiem iedzīvotājiem apliecina, ka šajā teritorijā ir 
apmierinošas vai drīzāk apmierinošas daba iespējas, turpretī 88% apliecina, ka interneta 
kvalitāte ir daļēji vai pilnīgi apmierinoša (skatīt attēlu Nr. 5.1.). Šie aspekti rada labvēlīgu 
vidi attālinātā darba iespējām, papildus iespējamību apliecina arī  83 % respondentu 
norāde par apmierinošu kultūras un izklaides pasākumu kvalitāti, kas līdztekus iepriekš 
minētajiem ir viens no attālināta darba iespējas priekšnosacījumiem. 

Attālinātā darba attīstība ir iespēja teritorijai ne tikai piesaistīt teritorijai iedzīvotājus, bet 
arī palielināt vietējo budžetu no attālinātā darba veicēju nodokļu samaksas, daļu 
atalgojuma izlieto pie vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, piesaistīt ļaudis, kas ir ideju un 
iniciatīvu ģeneratori u.c. Attālinātā darbs kā rīcības virziens ietverta arī Dundagas novada 
attīstības programmā uzņēmējdarbības formu paplašināšanas ietvaros: „Veicināt sakaru 
un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas risinājumus Dundagas 
novadā, it īpaši novada mazajos ciemos un lauku teritorijās, tādējādi paplašinot attālinātā 
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darba iespējas.” Ventspils un Talsu novadā tas ietverts netieši – nodrošinot labvēlīgu 
darba vidi novada iedzīvotājiem. 

Domājot par attālināta darba attīstības iespējām, būtiski jāņem vērā vairākas iezīmes, kas 
jārisina attīstot attālinātā darba centru izveidi un veicinot attālinātā darba veicēju skaita 
palielināšanos: 

- Ziemeļkurzemes teritorijā pastāv dzīvojamā fonda trūkums, kas būtu jārisina ciešā 
sadarbībā ar pašvaldībām. Daudzi dzīvokļi pieder senioriem, kas tos nevēlas pārdot 
un neizīrē, tādējādi ierobežojot dzīvojamā fonda apjomu un iespēju ienācējiem 
atrast dzīvesvietu; 

- Informētības trūkums par attālinātā darba iespējām. Zināšanas un prasmes par 
attālinātā darba veikšanu nepieciešamas visām iesaistītajām pusēm – esošajiem 
darba ņēmējiem (t.sk. dažādu vecumu jauniešiem) un darba devējiem, 
pašvaldībām. Jāizzina iespējas informatīvas kampaņas veidošanai, kurā sadarbotos 
gan pašvaldība, gan izglītības iestādes, gan pilsoniskā sabiedrība. Efektīvs 
informācijas nodošanas veids un izpratnes veidošana ir pieredzes stāstu 
izplatīšana; 

- ZBA teritorijā nav daudzu augsti kvalificētu darba ņēmēju, kas atbilstu attālinātā 
darba ņēmēja profilam -  ZBA teritorijā ir daudz pensijas vecuma cilvēku, bet trūkst 
darbaspēka vecuma kvalificētu iedzīvotāju. 

ZBA teritorijā tuvāko gadu periodā iespējams un vēlams īstenot attālinātā darba 
pilotprojektu, piemēram, sadarbojoties ar Lattelecom, tomēr teritorijā ir daudz 
kompleksu šķēršļu (tabula Nr. 5.1.), to skaitā pašvaldības atbalsts un attālināta darba 
identifikācija novadu un reģiona plānošanas dokumentos, lai tas tiktu īstenots kā viena no 
teritorijas prioritātēm un LEADER būtu kā atbalsts nevis vienīgais attālinātā darba 
iniciatīvas ieviesējs.  

 

Tabula Nr. 5.1. Attālinātā darba semināra dalībnieku identificētie Šķēršļi attālinātā darba 
ieviešanai biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā. 

Šķēršļi Risinājumi 

Informācijas trūkums par attālinot darbu Informēt sabiedrību 

(internets, avīze, mutiski, izplatot pieredzi)  

Sevis mobilizēšana (pašorganizēšanās) Motivēšana 

Mācības – praktiskas iemaņas un zināšanas 

Trūkst radošās pieejas Atbalsta grupa, kopdarbības projekti 

Interneta izmantošanas prasmes Mācības 

Komunikācijas prasme (svešvalodas, etiķete) Mācības un atbalsta grupa 

Attālināta darba telpas ar internetu Pašvaldības un LEADER atbalsts 

 

Kopumā var secināt, ka Ziemeļkurzemei kā attālinātā centra attīstības teritorijai ir liels 
potenciāls attiecībā uz darba vides un tehniskā nodrošinājuma iespējām, tomēr pašreiz 
pastāv šķēršļi ar cilvēkresursiem, dzīvojamā fonda trūkumu, atbilstību Ventspils un Talsu 
pašvaldības attīstības plāniem. 2014.-2020. gada periodā attālinātais darbs nav 
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akcentējams kā viena no galvenajām stratēģiskajām prioritātēm, tomēr iekļaujamas 
atsevišķas aktivitātes attālinātajam darbam piemērotas vides veidošanā. 

 

Ekonomikas stiprināšana, izmantojot vietējos resursus 

Mūsdienu globālajās ekonomikas kontekstā, kur par attīstības pamatu tiek izmantota 
konkurētspējas uzlabošana, resursu koncentrācija, reģioni, īpaši lauku teritorijas kļūst par 
vietām, kur šīs tendences izjūt visskaudrāk – tiek zaudēts kapitāls, resursi un citi 
ekonomikas veselības svarīgi aspekti. Šo procesu rezultātā, cilvēki no vietējām kopienām 
dodas dzīvot uz lielākām apdzīvotākām vietām, kā rezultātā samazina ne tikai skaitlisko 
iedzīvotāju skaitu, bet arī sociālo kapitālu, kas ir būtisks pamats spēcīgas vietējās 
ekonomikas veidošanai.  

Uzklausot iedzīvotāju viedokļus fokusgrupu diskusijās un anketās, tika identificēts, ka liela 
nozīme ir infrastruktūras attīstībai, kas ļauj izmantot novadu attīstības plānošanas 
dokumentu stipro un vājo pušu izlasi, ko, kā aktuālu, apstiprinājuši vietējie iedzīvotāji. 
Identificētās stiprās puses, kas iezīmē teritorijas potenciālu  vietējās ekonomikas 
veidošanā – „teritorijā ir pietiekami atjaunojamo resursu enerģijas ražošanai”, vājās 
puses, ko nepieciešams mazināt: „energoresursu sadārdzināšanās un komunālo 
pakalpojumu tarifu pieaugums”, „lieli siltumenerģijas zudumi, jo ēkām nav veikti 
energoefektivitātes pasākumi”. 

Seminārā par vietējo ekonomiku tika izvērtētas vairāku mūsdienu kopienu un sabiedrības 
vajadzību potenciāls – ciemu attīstības plānu veidošana, alternatīvās enerģijas 
izmantošana, enerģijas taupīšanas iespējas, pieejamo enerģijas maksimāla izmantošana 
sabiedrības labā.  

ZBA teritorijā vairāki zemnieki nelielos apjomos iegūst gāzi, ir veikta ēku siltināšana, 
Dundagā, Popē un Tārgalē ir izveidoti vai iesākta vēja parku izveide, vairākās vietās 
izveidots alternatīvas enerģijas apgaismojums. Iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji norāda, 
ka līdz šim lieli izaicinājumi infrastruktūras projektu īstenošanā bijuši saistībā ar cilvēcisko 
faktoru, mēģinot panākt vienošanos un iesaisti, kā arī rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu. 
Līdzcilvēku gatavība iesaistīties un vienoties par kopējo vēlamo rezultātu, sekmējama, 
organizējot mērķtiecīgas izglītojošās un sadarbību veicinošas aktivitātes, tādējādi radot 
uzticību arī projekta īstenotājam.   

Semināra laikā iedzīvotāji radīja terminu „īsās šķeldu ķēdes”, diskusijās norādot, ka būtu 
nepieciešams un ir aktuāli nodrošināt visu šķeldu izmantošanas ciklu uz vietas teritorijā - 
šķeldu ražošana, nodošana, patēriņš – to vajadzētu risināt sabiedrībai kopumā, palielinot 
efektivitāti un samazinot izmaksas. 

Tabulā Nr. 5.2. redzamas seminārā izstrādātās idejas, starp kurām kā horizontāla 
aktivitāte iekļaujama ciemu attīstības plānu izstrāde, kas tiek veidoti un īstenoti 
pašvaldībai cieši sadarbojoties ar iedzīvotājiem. Nozīmīgi apsvērt iespēju, atsevišķiem 
ciemiem piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta, kas tiek izlietoti ciema teritorijā 
atbilstoši pašu iedzīvotāju definētām vēlmēm un vajadzībām, tādējādi sekmējot 
iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un sadarbību (gan savstarpējo, gan ar 
pašvaldību), līdzatbildību par vietas attīstību un virzību uz kopīgu mērķi.   
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Potenciāla ZBA teritorijā ir pievienotās vērtības radīšana tradicionālajām nozarēm,  
pašreiz teritorijā lielākoties ir tikai izejmateriālu ieguves posms -  koksnes, šķeldu, ogu, 
sēņu un citu meža velšu ieguve. Teritorijā jau šobrīd veiksmīgi darbojas atsevišķi 
kokapstrādes uzņēmumi, kas savu produkciju eksportē un plāno tālāku attīstību. Attīstot 
pievienotās vērtības radīšanu ražošanā, nepieciešams veidot unikālus produktus 
eksportam un noteiktai mērķa grupai, līdzīgām nozarēm veidojot klasterus un spēcināt 
nozares konkurētspēju starptautiskā tirgū. 

 

Tabula Nr. 5.2. Kopienu ekonomikas semināra dalībnieku identificētās kopienu ekonomikas idejas 
un to  ieviešanas potenciāls biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā. 

Zema 
efektivitāte, 

augsta 
iespējamība 

Augsta 
efektivitāte, 

zema 
iespējamība 

 
Augsta efektivitāte, augsta iespējamība (sarindots pēc 

efektivitātes – no zemākas uz augstāku) 

Ūdens resursu 
ekonomija. 
Patērētājiem 
pieejama 
patērēto 
resursu 
uzskaite, 
piemēram, 
daudzdzīvokļu 
mājas kopējais 
ūdens 
patēriņš. 

 
Vēja parka 
izbūve. 
Dundagā 
plāns ir 
izstrādāts – 
īstenot jau 
sagatavoto 
projektu, lai 
no ieguvums 
būtu arī 
vietējais 
sabiedrībai. 

Siltuma zuduma novēršana dzīvojamām , sabiedriskām ēkām un ēku 
energoefektivitātes uzlabošana izvērtējot pieejamos finanšu resursus 
un iegūstamo efektu: 
* bēniņu siltināšana 
* ārsienu siltināšana  
* siltummezglu ierīkošana  
* jaunu iekārtu iegāde ar lielāku energo-koeficientu  
* veco iekārtu nomaiņa uz ekonomiskākām.  
Ciema ielu apgaismojuma nodrošināšana ar saules un vēja enerģiju. 
Nepieciešams izanalizēt darbojošos iekārtu (pamatiekārtu) nomaiņas 
izmaksu efektivitāti (vai un kā iespējams veikt efektivitātes 
aprēķinus). 

 
Apkārtējās 
vides vizuālās 
pievilcības 
izmantošana 
iedzīvotāju 
interesēm, 
hobijiem, 
sporta 
aktivitātēm. 

Siltā ūdens ieguve no vietējās saules, vēja vai biogāzes. Nepieciešami 
izmaksu aprēķini un te pastāv risks - cilvēku vienošanās. 
Meliorācijas sistēmas sakārtošana.  
Dabas daudzveidības saglabāšana, attīrot notekūdeņus 
Aizaugušo lauku attīstīšana, šķeldas ražošana un kurināmā 
izmantošana. 

Dabas veltes (ogu, sēņu) vākšana pagasta mežos un to pārstrāde uz 
vietas ZBA teritorijā. 

Ceļu sakārtošana, lai veicinātu uzņēmējdarbību pagastos. 

  

 

Jauniešu iesaiste savas vietas attīstības veidošanā un  dzīves kvalitātes nodrošināšanā 

Pētījuma izstrādes laikā katrā tikšanās reizē tika uzsvērta jauniešu iesaistes nozīmība un 
nepieciešamība, lai teritorijā dzīvo un strādā jaunieši, tālab šī tēma kā horizontāla ir 
skatāma visu tematisko nozaru kontekstā un iekļaujama nākamā plānošanas perioda 
stratēģijā, īpašu uzmanību veltot uz jauniešiem, kas mācās skolās un tiem, beiguši 
izglītības iestādes un vēlas iesaistīties darba tirgū.  

Nozīmīgi ir  iesaistīt jauniešus novada attīstības veidošanā, piemēram, tūrisma attīstībā 
iesaistot projektos un  kampaņās – lai produkti un procesi ir jauniešu virzīti, nevis iesaistot 
tos tikai kā brīvprātīgā darba veicējus bez saturiskās iesaistes. Kā piemērus var minēt 
jauniešu iesaisti ZBA teritorijas informatīvās telpas veidošanā – novadu avīžu satura 
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plānošanā, arī rakstot rakstus, fotografējot, tādējādi to veidojot interesantu arī 
jauniešiem. 

Jaunieši bieži pārvērtē infrastruktūras, materiālo un finanšu resursu, kā arī pašvaldības 
atbalsta  nepieciešamību – minētais ir nozīmīgs tomēr sākotnējās aktivitātes iespējamas 
arī izmantojot vien jauniešiem esošos resursus, jo cilvēks piesaista cilvēku. ZBA teritorijā 
jāapzina iespējas organizēt neformālu vai formālu jauniešu pulcēšanos un tikšanos, 
veidojot jauniešu organizāciju un skolu sadarbību ar  pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, 
sabiedriskajām organizācijām u.c. pārstāvjiem, kas iedvesmo un motivē rīcībai un būtu 
iespējamie sadarbības partneri jauniešu iesaistei un prakses vietu veidošanai, tādējādi 
stimulējot jauniešus strādāt arī pastāvīgi, pierādot, ka spēj izdarīt pašu spēkiem pirms lūdz 
papildus finansējumu.  

Potenciāla ir jauniešu iesaiste jaunu produktu izstrādē un saimniecību attīstībā, kā arī 
pasākumi, kas var palīdzēt jauniešiem radīt idejas, gūt praktiskas iemaņas un zināšanas 
elementārā uzņēmējdarbībā, atbalstītu iniciatīvu veidošanos ar koordinatoru un, 
piemēram,  uzņēmējdarbības,  mentoru atbalstu.  

Nacionālā līmenī aizvien izplatītāki kļūst dažādi jauniešu nodarbinātības atbalsta 
pasākumi, lielākoties jauniešiem – bezdarbniekiem vai jauniešiem zem 18 gadiem. 
Minētās iespējas nepieciešams popularizēt un attīstīt arī vietējā līmenī, aktualizējot darba 
vietu radīšanu jauniešiem arī ārpus vasaras sezonas un arī tai jauniešiem vecumā virs 18, 
kas studē vai strādā. 

Lai veicinātu jauniešu profesionālo attīstību virzienos, kas aktuāli teritorijai, nozīmīgu 
veidot jauniešu specializācijas iespējas un praktiskas pieredzes apguves iespējas, 
piemēram, iesaistot jauniešus dažādu projektu administratīvo darbu veikšanā vai 
pasākumu realizēšanā, kā arī pilnveidojot iespējas nodarboties ar mūsdienīgām IKT 
tehnoloģijām, kas ir viena no pašreiz nozīmīgām tendencēm, turklāt rada iespēju 
attālinātam darbam, tātad arī ZBA teritorijai ar iespēju nodrošināt piemērotus darba 
apstākļus. 

 

Tabula Nr. 5.3. Jauniešu semināra dalībnieku identificētās nepieciešamās pārmaiņas un uzlabojumi 
biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā. 

Tārgale Dundaga Ance 

Atjaunot bērnu rotaļu 
laukumus (mazajiem 
bērniem – līdz 10 gadi) un  
vairāk jauniešiem brīvā 
laika pavadīšanas vietas. 

Multifunkcionālais laukums  visi varētu 
iet un darboties. Trenažieru zāle tika 
aizslēgta, tagad vajadzētu 
multifunkcionālo laukumu. Āra 
trenažieri, kur varētu aiziet visa ģimene, 
vietā, kur kādreiz bija sīrupa fabrika. 

Spēļu laukums. 

Atpūtas un aktivitāšu vieta 
- trenažierus kā Ventspilī 
vai šūpoles dārzā, vai ko 
līdzīgu jauniešu mājai.  

Nav neviens prasījis, ka 
vajag un gribam, kā arī nav 
neviens piedāvājis. 

Multimediju centrs brīvā laika centrs. 
Vieta un telpas ir, vajag tikai cilvēku, kas 
strādā ar cilvēkiem. Vajag dvēseli. 
Apmaksātu dvēseli, kuru interesē 
Dundagas novads, kurš(a) gribētu palikt.  

Pašvaldībai vajadzētu uzaicināt 
jauniešus veikt pārmaiņas savā vidē. 

Svarīgākā ir jauniešu atpūtas 
vieta, jo šobrīd nav vietas kur 
bāzēties. 

 Vajadzētu vairāk iesaistīt  
Ances jauniešus – viņi grib, 
bet tajā pašā laikā atsakās 
nākt. Vajag kādu, kas viņus 
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No sākuma būtu jāsavāc 
jaunieši, kas to grib. Es 
būtu gatava savākt šos 
jauniešus kopā. 

Atrast kādu cilvēku, kas strādā ar 
jauniešiem – ja viņiem būtu jauniešu 
centrs, tad viņi ietu uz jauniešu centru 
un satiktos un rakstītu projektu idejas. 

savestu kopā. 

Izveidot jaunsardzi – lai 
jaunieši tiktu nodarbinātu 
un būtu ko darīt. 

Mākslīgā ledus laukums, ģērbtuves 
Stadionu iekārtošana, tāllēkšanas 
bedres ir aizaugušas, futbola vārtu tiklu 
atrašana varētu palīdzēt popularizēt šo 
sporta veidu. 

Varam lepoties ar savu 
hokeja laukumu, svaru zāli, 
ko paši jaunieši ir izveidojuši. 
Sports ir augstā līmenī. 

 Uzlabot pieejamību iestādēs, lai tajās 
var varētu iekļūt cilvēki ar īpašām 
vajadzībām. 

Būtu labi, ja varētu apgūt 
jaunas iemaņas. Lai nav visi 
jaunieši uz vienu lietu 
uzspiesti. 

 Dundagas zīmols Izmantot Ances vārdu. 

 Poligons auto braucējiem. Kā sadarboties – to dara 
jauniešu klubu vadītāji, būtu 
jāiesaista arī paši jaunieši 

 Darba vieta jauniešiem ne tikai vasarās Vēlamies ar citiem 
jauniešiem atpūtas un 
sadarbības vakaru. 

 Pabeigt parku un estrādi 

 

 

Vietējie produkti, pakalpojumi, identitāte un mārketings  

Ziemeļkurzemes attīstībai nozīmīgs ir vietējo produktu un pakalpojumu piedāvājums, 
teritorijas identitāte un mārketings, kas netiek ierobežoti vienas jomas, piemēram, 
tūrisma ietvaros, bet gan veido reprezentatīvu visas teritorijas stāstu. Izvērtējot vietas 
potenciālu un iesaisti, tiek izdalīti trīs galvenie jautājumi – kā teritorijas iedzīvotāji redz 
sevi un  savu darbību, kas ir teritorijas resursi un kā tos efektīvi izmantot, radot un 
pilnveidojot vietējo identitāti, un kā šī  identitāte var efektīvi tikt reprezentēta. 

 

Attēls Nr. 5.2. Biežāk izmantotie atslēgas vārdi no Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas 
iedzīvotāju sevis un savu apkārtējo cilvēku raksturojuma. 
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Ziemeļkurzemes aktīvie ļaudis ir ļoti radoši,  vērsti uz sadarbību un mērķtiecīgi, kā arī gan 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, gan amatnieki, gan citi aktīvisti, kas iesaistās vietas 
attīstības plānošanā ir veiksmīgi savu jomu profesionāļi. Ziemeļkurzemē viens no attīstības 
šķēršļiem ir viensētu domāšana un līderības trūkums, tāpēc nepieciešams līderis ar 
plašāku redzējumu, kas spētu virzīt vairākas interešu grupas kopīgam darbam. Viens no 
nozīmīgākajiem procesiem, kas attīstāms ZBA teritorijā, ir dažādu nozaru sadarbības 
attīstība vietējā produkta un pakalpojuma radīšanai, izstrādājot kopīgu mārketinga 
stratēģiju teritorijas piedāvājumam.  

ZBA nākamajā plānošanas periodā ir iespēja organizēt teritorijas aktivizēšanas aktivitātes, 
izveidojot spēcīgu vietējo kopienu attīstības koordinatoru sadarbības tīklu, kas savukārt 
var veicināt kopīga teritorijas redzējuma veidošanu un katra pagasta iekļaušanu. ZBA ir 
liels potenciāls kļūt par līderorganizāciju, kas kā pārnozariska organizācija nodrošinātu 
sabiedrības, profesionāļu, uzņēmēju un pašvaldības mērķtiecīgu sadarbību.  

ZBA šajā plānošanas periodā ir sekmīgi motivējusi iedzīvotājus un veicinājusi procesu 
aktivizēšanos. Iegūtās kompetences un pieredzi nepieciešams efektīvi izmantot 
turpmākajā darbā, atbalstot iedzīvotājus gūt mērķtiecīgāku un kopējai teritorijas 
identitātei atbalstošu ideju īstenošanu, nevis īstenot sev nozīmīgās prioritātes lokālā 
kontekstā, bez plašāka redzējuma. ZBA kā koordinatoru redz arī iedzīvotāji, apliecinot ZBA 
kompetences, darbību arī nacionālā līmenī un augsto uzticības kredītu sabiedrībā. Šādu 
funkciju veikšanai ZBA nepieciešams piesaistīt papildus darbinieku vai vairāku reģionālos 
koordinatorus. Ieteicams apsvērt iespēju piesaistīt papildus resursus no Eiropas vai citu 
starptautisko finanšu instrumentu budžetiem, kā arī saņemot pašvaldību deleģējumus 
aktivitāšu veikšanai un pastāvīga ikdienas darba nodrošināšanai. 

Domājot par Ziemeļkurzemes identitātes izstrādi, svarīgi ir to veidot iekļaujošu, kas 
eksistē pēc būtības, nevis administratīvu vai citādi tehniski noteiktu robežu ietvaros. 
Līdzšinējam piedāvājumam ir ļoti lokāls raksturs, turklāt piedāvājums ir vienveidīgs 
vairāku gadu garumā, turklāt nepieciešams pievērst lielāku uzmanību Ziemeļkurzemes 
specifikai – tradicionālā mijiedarbībai ar netradicionālo – lībiešu krasts, neskartā daba, 
zvejnieku tradīcijas, zivju kūpināšana un cits tradicionālais interpretēts un pasniegts 
mūsdienīgā un aizraujošā formā – sniedzot stāstu un piedzīvojumu savējiem un viesiem.  

Attīstot vietējās identitātes konceptu, nozīmīgi ir saglabāt duālo dabu – pieejamību un 
iesaistes iespējas  vietējiem iedzīvotājiem un kļūt interesantiem un piesaistīt ļaudis no 
citām Latvijas un Eiropas vietām. Nepieciešams nodefinēt teritorijai nozīmīgās 
mērķagrupas un mērķtiecīgi strādāt uz tām, veidojot atbilstošus piedāvājumus, 
mārketinga stratēģiju un informācijas kanālus. Domājot par mērķagrupām, semināra 
dalībnieki iezīmē ļoti būtisku aspektu – dot iespēju cilvēkiem piedzīvot Ziemeļkurzemi un 
izstāstīt stāstu par teritoriju, radīt piedzīvojumu, nevis redzēt objektus. Iepriekšminētais 
savukārt nosaka, ka ir ierobežots klātienes dalībnieku skaits un pakalpojumu sniedzējiem 
jānodrošina ļoti individuāla pieeja viesiem. 

Identitātes semināra dalībnieki uzver teritorijas lielo sadrumstalotību – daudzās idejas, 
pasākumus, kas neveido kopēju stāstu, kā arī dažādās izpratnes par to, kas ir produkts, ko 
var piedāvāt citiem. Kā nozīmīgāko vērtību semināra dalībnieki norāda teritorijas 
iedzīvotājus, materiālo un nemateriālo mantojumu, kas tiek reprezentēts Sklandraušu 
festivālā, Slīteres ceļotāju dienā, lībiešu dienā, dialekta dienā, Kolkas svētkos, Dundagas 
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pils amatnieku tirdziņā. Zīmola/identitātes veidošanā kā pamatelementu nepieciešams 
izmantot nemainīgās, pastāvīgās vērtības. 

Augsts risks ir pakalpojumu sniedzēju nepastāvība un mainība, piemēram, sklandrausis 
pieejams tikai atsevišķās vietās un noteiktos laikos. Vēlams Ziemeļkurzemes teritorijai 
nozīmīgākos elementus padarīt sasniedzamus regulāri un /vai ar plašāku teritoriālo 
noklājumu, kā arī nepieciešams vienots teritorijas informatīvais tīkls. 

Kopsavelkot, Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai ir jāizveido vai jānodrošina koordinējošs 
mehānisms, kas pārraudzību un veicināt starpnozaru un pārnovadu identitātes veidošanu, 
iekļaujot tajā gan iekšēji teritorijai nozīmīgās vērtības un izceļamos objektus un procesus, 
gan izveidojot uz ārpusi reprezentatīvu un iesaistošu teritorijas identitāti un mārketinga 
plānu. 

 

Mājražošana, amatniecība un sadarbības tīklu veidošana 

Mājražošana un amatniecība ir kā viena no perspektīvām attīstības jomām reģionā, kā arī 
šobrīd viena no aktīvākajām uzņēmējdarbības formām gan kā pamatnodarbošanās, gan 
brīvā laika aktivitāte. Šajā periodā kā labo praksi iedzīvotāji norāda mājražotāju 
uzdrošināšanos iziet sabiedrībā un sabiedrības atbalstu,  ZBA izveidoto informācijas kopu 
par vietējiem produktiem. 

Nozīmīgs šķērslis ir vietējā tirgus nepietiekama apgūšana, ko iedzīvotāji pamato ar 
informācijas trūkumu par dažādās jomās notiekošo, nepieejamiem kontaktiem un 
atrašanās vietu, kas traucē vietējai sadarbībai – nepieciešamības gadījumā ir ātrāk doties 
uz pilsētu, ne meklēt pakalpojumu sniedzēju, produktu vietējā sabiedrībā. ZBA ir veiksmīgi 
uzsākta informācijas apkopošana un publicēšana mājaslapā par vietējiem produktiem, 
iniciatīvu nepieciešams turpināt arī nākamajā periodā, informāciju izplatot arī citos 
kanālos, ko iedzīvotāji regulāri izmanto – sociālajos tīklos, laikrakstos, informatīvajos 
bukletos, TV, kartogrāfiska (digitāli un papīra formātā) amatnieku un mājražotāju lokācijas 
vietu vizualizācija.  

Teritorijas uzņēmēji norāda, ka būtiska ir gan sadarbība ZBA teritorijas ietvaros, gan 
reģionālā mērogā, jo „lai viens cilvēks varētu atrast otru ir nepieciešams trešais – vismaz 
Kurzemē”. Sadarbības partneru atrašana ir ļoti laikietilpīga, tāpēc uzņēmēji iesaka ZBA 
strādāt kā vietējam aģentam starp uzņēmējiem, mājražotājiem un LLKC darbiniekiem un 
citiem ekspertiem. 

Kā vienu no veiksmīgākajiem savas teritorijas apzināšanas pasākumiem 2009.-2014. gada 
periodā iedzīvotāji atzīst organizētos pieredzes braucienus un pieredzes tikšanās, kā arī 
savstarpējās diskusijas, ko ieteicams turpināt arī nākamajā periodā, veidojot kopprojektus 
un  pieredžu apmaiņu projektus ne tikai reģionālā, bet arī nacionālā un starptautiskā 
mērogā. Kā nozīmīgāko ieguvumu no pieredzes brauciena par mājražotāju un amatnieku 
darbību Jelgavas un Ozolnieku novados, dalībnieki min (1) pierādījums drosmīgai rīcībai, 
kas nes rezultātus, (2) nianses un veidus, kā reklamēt sevi, savu produkciju un kā uzlabot 
viesu uzņemšanu, (3) sabiedrības iesaistes nozīmīgumu ideju īstenošanā.  

Daļa no pašreiz atpazīstamajiem vietējiem produktiem izvietota tabulā Nr. 5.4. Lai 
veicinātu gan šo, gan citu mazo uzņēmēju darbības apjomus, nepieciešams turpināt jau 
šajā periodā uzsāktās mācības un konsultācijas, īpašu uzmanību pievēršot reklāmas un 
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atpazīstamības veidošanas principiem, grāmatvedības un juridiskajiem jautājumiem 
mājražotājiem,  amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ietverot 
diskusiju daļas, kur dalībnieki var dalīties pieredzē un sniegt praktiskus padomus viens 
otram, tādējādi veicinot arī iespējamu sadarbības projektu rašanos. 

 

Tabula Nr. 5.4. Unikālākie Ziemeļkurzemes teritorijas produkti, ko izvirzījuši un ar ko lepojas 
pieredzes brauciena dalībnieki. 

Pārtikas produkti Amatnieku produkti Procesi un vietas 
Mantojums un 

stāsti 

Sklandrauši  Adītas lelles 
Sveču liešana Vadgalē 
„Bandeniekos” Sklandraušu cepšana 

iekļauta Eiropas 
Komisijas reģistra 
sarakstā „Garantēta 
tradicionālā īpašība” 

Kūpinātas zivis 
Dabīga vilna un vilnas 
dzija dažādiem 
darinājumiem 

Zvejnieku sēta Rojā – 
mielasts un izklaides 
programma 

Medus, bIšu 
produkti  

Rokdarbi (cimdi, zeķes, 
austas segas u.c.) 

Lauku dabas parks, 
īves pagasts 

Pūtelis Putnu būrīši I. Banķa amatnieksēta 
Piekrastes ļaužu 
dzīvesveids (vēsture) 

Kvalitatīvi,bioloģiski 
audzēti dārzeņi 

Mežacūku saru ķemmes „Kauliņi” Ārlavās 
Līvu kultūrvēsturiskais 
mantojums 

Siers (Vītolbergu, 
kazas, mājas) 

  

No Rēveles ķilavām 
līdz Rīgas zeltam – Uši, 
Kolkas pagastā Zāļu tējas 

Augļu un dārzeņu 
sukādes 

Kultūras zīmes 
„latviskais 
mantojums” 
sasniegšana par 
kultūras mantojuma 
popularizēšanu un 
saglabāšanu. 

Vīns 

Gaļas konservi 

Pašcepta maize 

Lauku tortes 

 

Veicinot ražotāju potenciāla izmantošanu – radot drošības sajūtu, atbalstot un stimulējot 
darbības paplašināšanos - produktiem un saražotajām precēm un produktus tūrisma 
sezonas laikā ieteicams izveidot pastāvīgu tirgošanās vietu netālu no lielākajiem tūrisma 
apskates centriem, tomēr pastāvīgi veikals, kurā tiktu pārdoti tikai vietējie produkti 
Ziemeļkurzemes teritorijā nav rentabls (augstākas cenas kā tirgū, neprognozējami apjomi, 
daudz sezonālu produktu, nepastāvīgi ieņēmumi). Ieteicams analizēt situāciju par 
iespējām atsevišķās apdzīvojuma centros, kur nav pastāvīgas tirgus vietas, veidot 
sadarbību ar esošiem veikaliem, vietējām lielveikalu ķēdēm, ēdnīcām vai citiem 
iespējamiem partneriem par vietējo produktu realizāciju vietējo iedzīvotāju patēriņam.  

Sekmējot ZBA teritorijas iedzīvotāju vietēja produktu patēriņu un sadarbību starp 
patērētājiem un ražotājiem  un ražotājiem savā starpā, nepieciešams veidot un attīstīt 
tiešās piegādes ķēdes, nodrošinot zemākas cenas kā šos produktus tirgojot veikalā, kā arī 
prognozējamus ražošanas apjomus. 
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Uzņēmējdarbības potenciāla īstenošanai nepieciešams identificēt specifikāciju ZBA 
teritorijā, jo potenciāli ir tieši šauras specifikācijas un unikālu produktu ražošana, kas 
realizējama gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Šauras specializācijas uzņēmējdarbībai 
neieciešams saglabāt arī iespēju stratēģijas īstenošanā iesaistīties inovatīvu un jaunu ideju 
īstenotājiem. Nosakot uzņēmējdarbības attīstības prioritātes nepieciešams izvērtēt 
uzņēmuma darbības ietekmi uz teritorijas attīstību, sasaisti ar vietējiem iedzīvotājiem, 
ārpus teritorijas esošu iedzīvotāju un finansējuma piesaisti. 

ZBA teritorijā ir liels potenciāls mājražošanas, amatnieku un nišas produktu ražošanai kā  
uzņēmējdarbības jomu attīstībai, tomēr mazās pieredzes dēļ ar papildus finanšu līdzekļu 
piesaisti ir jānodrošina konsultācijas, papildus izglītības un praktiskas pieredzes 
iepazīšanas iespējas, kam pašreizējās ZBA teritorijas apjomā nepieciešams papildus 
cilvēkresursi, lai varētu veiksmīgi īstenot ZBA stratēģiju. Jāizmanto daudz plašāki 
informācijas kanāli, informācija jāizziņo ar konkrētu norādi – kurai mērķa grupai tā 
paredzēta.  

 

 

Tūrisma aktīvās sezonas paildzināšana un daudzveidīga tūrisma infrastruktūras 
izmantošana 

Kā viena no aktuālām ZBA darbības teritorijas attīstības jomām, kurā nepieciešams 
izvērtēt vietējā potenciāla iesaisti, ir tūrisms. Šobrīd, vērtējot tūrisma attīstības 
potenciālu, kā svarīgākie fokusa punkti tiek minēti – iespējas paildzināt tūrisma sezonu, kā 
arī pēc iespējas daudzveidīgāk izmantot pieejamo tūrisma infrastruktūru. Svarīgi ir 
apskatīt, vai jau esošais tūrisma potenciāls ir sasniedzis savu iespējamo kapacitāti. Tas ir 
iespējams pārstrukturējot aktivitātes, veidojot jaunus kompleksus piedāvājumus 
sadarbībā starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, iesaistot jaunus, līdz šim 
neidentificētus pakalpojumu sniedzējus, kas ir ZBA darbības teritorijā, piemēram, skolas, 
jauniešu organizācijas, izmantojot infrastruktūru, kas izveidota brīvā laika pavadīšanai. 

Lai gan katram tūrisma pakalpojumā iesaistītajam subjektam primārais mērķis ir gūt 
patiesu labumu jeb ienākumus, kas rada peļņu, tomēr ZBA virsmērķis tūrisma 
pakalpojumu attīstībai būtu izvirzāms kā vietas attīstība, iespējams, vietas tēla veidošana, 
pievilcības sekmēšana, atpazīstamības nodrošināšana. Tāpat, strādājot tūrisma attīstības 
jomā, iesaistītajām pusēm ir jāattīsta viens virziens, kas ir savstarpēji papildināms ar 
dažādām neizslēdzošām iniciatīvām. Mūsdienu apstākļos ir jāeksperimentē ar dažādiem 
mārketinga paņēmieniem un jāmēģina piesaistīt dažādi tirgus segmenti, kuri nav 
savstarpēji izslēdzoši. Tikpat būtiski visā tūrisma pakalpojuma sniegšanas ķēdē ir veidot 
savstarpējo uzticību, nodrošināt atbilstošu kvalitāti, operatīvu rīcību un pildīt solījumus. 

Saprotams, ka vasaras sezonā ZBA darbības teritorijā, īpaši, piejūrā ir salīdzinoši liels 
pieprasījums, tāpēc veidot papildus mārketinga aktivitātes nodarbēm tūrisma sezonā, nav 
nepieciešams, izņemot aktuālas, precīzas un pēc iespējas plašāk pieejamas informācijas 
sniegšana, kā arī operatīvas informācijas izplatīšana par jauniem produktiem sezonā. Jauni 
produkti nepieciešami pakalpojumu dažādošanai tam segmentam, kas regulāri apmeklē 
teritoriju un interesējas par jaunām iespējām. Tādā veidā iespējams klientus noturēt 
ilgstošāk un rast viņos papildus motivāciju atgriezties un izmantot pakalpojumu. 
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Domājot par tūrisma attīstības prioritātēm, jāņem vērā arī globālās tendences, piemēram, 
cilvēki vairāk meklē dažādas sajūtas. Tāpēc, iespējams, viens no ZBA darbības teritorijas 
tūrisma attīstības centriem ir “Klusā Kurzeme”, jo tam ir liela daļa priekšnosacījumu – 
iedzīvotāju, pakalpojumu zemais blīvums, infrastruktūra. Cita globāla tendence ir – 
veselības un relaksācijas tūrisms, ko varētu attīstīt arī ZBA darbības teritorijā, bet tad ir 
jāapzina gan esošie resursi, gan arī vajadzības šāda virziena attīstībai. Iespējams, šāds 
virziens varētu būt attīstāms ZBA darbības teritorijas iekšzemē pie ezeriem, upēm, dīķiem. 
Domājot par tūrisma attīstības iespējām, tās ir jāskatās kontekstā ar esošo piedāvājumu 
arī kultūras (kultūrvēsturiskais mantojums, pasākumi), sporta (profesionālais, tautas 
sports), tai skaitā, aktīvās atpūtas, izziņas (mūžizglītības, prasmju attīstības) jomās, jo 
kombinētās aktivitātes var sekmēt gan vietējiem iedzīvotājiem paredzēto pakalpojumu 
plašāku pieejamību, gan arī ciešāku integrāciju ar tūrisma pakalpojumiem, tā veidojot 
līdzsvarotu tūrisma attīstību teritorijā. 

Semināra par tūrisma sezonas paildzināšanu un pakalpojumu dažādošanu laikā dalībnieki 
identificēja vairākas idejas, kas būtu izvērtējamas un attīstāmas tuvākā nākotnē. Ar 
idejām var iepazīties tabulā Nr. 5.5. 

 

Tabula Nr. 5.5. Tūrisma semināra dalībnieku identificētās idejas tūrisma sezonas paildzināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā. 

JŪRĀ, JŪRAS KRASTĀ: 
RELAKSĀCIJAS, ATPŪTAS UN SEVIS 

ATKLĀŠANAS TŪRISMS: 
AKTĪVAIS TŪRISMS: 

Izbraucieni ar jahtu; 

Izbraucieni ar laivu jūrā, 
piemēram, kopā ar zvejniekiem 
noorganizējot iespēju braukt jūrā 
un makšķerēt; 

Zvejošanas un makšķerēšanas 
pasākumi, piemēram, bušu 
makšķerēšanas čempionāts; 

Pasākumi jūrā, piemēram, kāzas 
uz jahtas; 

Dabas stihiju izmantošana, 
piemēram, jūras apskate vētrā, 
noslēgumā sildīšanās ceremonija 
pirtiņā. 

Piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem 
veselības uzlabošanas, 
stiprināšanas pasākumus, 
piemēram, SPA pludmale, 
pirtnieka pakalpojumi; 

Sajūtu attīstīšana (staigāšana 
basām kājām pa smiltīm, zemi, 
dubļiem u.t.t.); 

Smiltis – smilšu gultas; 

Zilais māls pie Liepenes. 

 

Piedāvāt ziemas sporta veidu 
aktivitātes, piemēram, distanču 
slēpošana, slidošana; 

Skrituļošanas iespējas; 

Moto rallijs; 

Talku rīkošana. 

 

DABAS TŪRISMS: 
KULTŪRVĒSTURISKAIS UN 

KULINĀRAIS TŪRISMS: 
PASĀKUMI: 

Atklāt skaistus ainaviskus skatus, 
skatu laukumi, torņi, takas, ko var 
izmantot fotomedībās; 

Izjādes “Zelta rudens Slīterē” 
(rudenī), Otrais pavasaris Kolkā, 
Vizbuļu laiks Gaviļkalnā, 
Izbraucieni ar zirgu kamanām 
(ziemā), dabas vērošana visos 
gadalaikos (putni, dzīvnieki, 
sēnes, ogas u.tml.); 

Kultūrvēsturiskās ekspozīcijas; 

Piedalīšanās sen aizmirstās 
nodarbēs – siena pļaušana ar 
izkapti, siena grābšana, vezumu 
taisīšana, vilnas apstrāde, jūrā 
braukšana; 

Amatnieku darbnīcas, piemēram, 
meklēt vietējo cilvēku pieredzes – 
kas viņiem labi padodas? 

Kulinārais mantojums: nēģi, 

Ziemassvētku svinēšana, Jaunā 
gada sagaidīšana; 

Ģimeņu svētku svinēšana 
(vakariņas + atrakcijas); 

Īpaši lielāki publiski pasākumi 
ārpus aktīvās tūrisma sezonas vai 
arī pirms un pēc aktīvās tūrisma 
sezonas; 

Korporatīvie pasākumi ārpus 
tūrisma sezonas. 
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Ziemā – meklēt zvēru pēdas 
sniegā un pēc tam noskaidrot, kas 
tur ir gājis; 

Ogošana, sēņošana un iegūtās 
ražas vārīšana, konservēšana; 

Dzintaru meklēšana. 

sklandrauši; 

Sklandraušu festivāls; 

Jaunas tradīcijas kulinārijā: vīna 
izgatavošana, kandžas dzīšana. 

 

Vērtējot vietējā potenciāla iesaisti tūrisma attīstībā uzmanība jāpievērš esošajiem un 
iespējamajiem sadarbības aspektiem. Semināra dalībnieki norāda, ka sadarbība starp 
pakalpojumu sniedzējiem šobrīd ir salīdzinoši zemā līmenī, jo biežāk cits pakalpojuma 
sniedzējs tiek uztverts kā konkurents, nevis sadarbības partneris, tāpēc bieži vien netiek 
ieraudzīti arī labumi, kas gūstami sadarbībā. Šobrīd diezgan aktīvi savā starpā sadarbojas 
viesu namu īpašnieki, ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir zināmas grūtības. Tāpat 
arī maz prognozējamas ir sadarbības iespējas ar zvejniekiem, kam tūrisms nav darbības 
prioritāte. Kā iespējamais risinājums sadarbības stimulēšanai varētu būt regulāras kopīgas 
tikšanās, kopīgas praktiskas aktivitātes, kurās tūrisma pakalpojumu sniedzēji ierauga 
kopīgu un individuālu labumu. Tās arī varētu būt dažādas mācīšanās un pieredzes 
apmaiņas aktivitātes, kuru rezultātā tiek sekmēta savstarpējā komunikācija. Šim 
aktivitātēm noteikti būtu jānotiek pārnovadu mērogā ar iespējamiem izbraucieniem uz 
citām teritorijām ārpus Ziemeļkurzemes. Bet šādu aktivitāšu organizēšanai ir vajadzīga 
koordinējoša vienība. 

Sekmējot sadarbību starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir jāvērš uzmanība uz 
pakalpojumu dažādošanu vai arī jāskatās sniegto pakalpojumu ģeogrāfiskais izvietojums, 
lai pakalpojumi savstarpēji pēc iespējas mazāk konkurētu. Jāizskata iespējas veidot 
kopīgus sadarbības piedāvājumus ar citiem lielākiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 
piedāvājot tiem savus kompleksos pakalpojumus, kas ir radīti vietējo uzņēmēju sadarbībā. 

Semināra dalībnieki uzsvēra, ka cilvēks bieži pats kombinē esošos piedāvājumus atbilstoši 
savām interesēm un vajadzībām, tāpēc viens no efektīvas sadarbības veidiem ir arī 
operatīva informācijas apmaiņa, gan elektroniskā, gan verbālā, gan arī drukāto materiālu 
veidā par esošajiem piedāvājumiem. Tāpat arī jārada iespējas piedāvājumu savstarpējai 
sasaistei, piemēram, TIC, viesu namu, kempingu, uzņēmēju, pašvaldību, biedrību mājas 
lapās ir pieejama informācija par daudzveidīgiem piedāvājumiem ZBA darbības teritorijā, 
un šīs lapas tiek savstarpēji sasaistītas. Kā pozitīvais piemērs tiek minēts Usmas SPA mājas 
lapa, kurā ir pieejama informācija ne tikai par SPA un kempingu, bet arī par aktivitāšu 
piedāvājumu apkārtnē, arī ārpus Usmas pagasta robežām. 

Zīmīgi, ka ZBA darbības teritorijā ir vietas, kurās nav pieejami interneta un mobilā telefona 
pakalpojumi, tāpēc būtu lietderīgi šeit izvietot tūrisma informāciju arī drukātā veidā. 

Iespējams, daļa sadarbības, īpaši pārnovadu skatījumā, var atrisināties ar kopīga 
koordinējoša mehānisma – biedrības izveidi, kas strādā ar informācijas koordināciju, 
mārketingu u.c. aktuāliem jautājumiem, vai arī atbilstoša speciālista – koordinatora 
piesaisti, kas savukārt spēj piedāvāt neordinārus risinājumus tūrismā. 

Iedzīvotāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji redz, ka šādu koordinējošu darbību var veikt arī 
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, jo tai ir pietiekami augsts uzticības kredīts, kā arī 
pastāv iespēja koordinēt aktivitātes saskaņā ar ZBA darbības teritorijas stratēģiskajām 
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rīcībām un pieejamajiem finanšu resursiem no ES fondiem (ELFLA, EJZF). Iespējams, ka 
ZBA varētu piesaistīt jaunu speciālistu, kas darbojas kā tūrisma brokeris pārnovadu līmenī 
un vienlaicīgi arī spēj koordinēt esošos tūrisma resursus ar pieprasījumu pēc 
pakalpojumiem. Dalībnieki neredz, ka šādu uzdevumu varētu veikt pašvaldība. 

Zīmīgi, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji uzsvēra, ka viņu uzdevums ir sniegt konkrētus 
pakalpojumus un attīstīt savu uzņēmējdarbību, bet ir nepieciešami noteikti 
priekšnosacījumu tam, lai uzņēmējdarbība varētu sekmīgi īstenoties. Kā nozīmīgs 
priekšnosacījums tiek minēts – publiskās infrastruktūras izveide, uzturēšana un 
atjaunošana. Ar publisko infrastruktūru tiek domāta – ūdeņu krastu teritoriju tīrīšana, 
dabas takas, ceļi, skatu torņi, ostas. Un šai infrastruktūrai nepieciešamas nozīmīgas ES 
fondu investīcijas, ko var piesaistīt pašvaldība, un kas ir iekļaujamas vietējās attīstības 
stratēģijā. 

Kopumā var secināt, ka ZBA darbības teritorijā pastāv nozīmīgs potenciāls tūrisma 
attīstībai arī tūrisma sezonas pagarināšanas un pakalpojumu dažādošanas kontekstā, 
tomēr, vērā ņemams šķērslis ir salīdzinoši vājā esošā sadarbība, īpaši, pārnovadu 
griezumā, starp tūrisma pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām pusēm. ZBA būtu vēlams 
pievērst uzmanību atsevišķu tūrismu veicinošu priekšnosacījumu izpildei – publiskās 
infrastruktūras attīstība, regulāras tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās ar 
informēšanas, mācību un pieredzes apmaiņas elementiem – tā stiprinot sadarbību, kas 
prevelē pār neveselīgu konkurenci. 

 

 

Pakalpojumu pieejamība un infrastruktūras efektīva izmantošana pagastu sadarbībā 
dzīves kvalitātes uzlabošanai 

Izvērtējot vietējo potenciālu pakalpojumu pieejamības un infrastruktūras efektīvas 
izmantošanas kontekstā, par pamatu tika ņemts Reģionālās politikas pamatnostādnēs 
2013.-2019.gadam identificētais publisko individuālo pakalpojumu klāsts (“grozs”), kas 
valstij un pašvaldībām būtu jānodrošina attiecīgajās apdzīvoto vietu grupās; (1) pagasta 
centri, ciemi; (2) novadu nozīmes attīstības centri; (3) reģionālas nozīmes attīstības centri. 
Tā kā Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas darbības teritorijā ir tikai viens novadu nozīmes 
attīstības centrs – Dundaga, tad svarīga ir ZBA darbības teritorijā esošo pagastu, ciemu 
sasaiste arī ar ārpus ZBA darbības teritorijas esošajiem reģionālās nozīmes attīstības 
centriem Talsi un Ventspils, kas varētu nodrošināt virkni pakalpojumu. 

Pakalpojumi ir sadalīti četrās grupās: (1) Sociālie pakalpojumi; (2) Veselība un veselīgs 
dzīvesveids; (3) Izglītība, jaunatne un sports; (4) Kultūra un jaunrade. 

Semināra dalībnieki konstatēja, ka jau šobrīd ZBA darbības teritorijā ar LEADER pieeju ir 
izveidoti un attīstīti virkne pakalpojumu, kas nav tieši definēti “pakalpojumu grozā”, bet 
iekļaujas attiecīgajā pakalpojumu grupā. Lielākā daļa šo pakalpojumu ir saistāmi ar 
izglītību, jaunatni, sportu un veselīgu dzīvesveidu. Semināra dalībniekus māc bažas par šo 
pakalpojumu tālāku uzturēšanu un attīstību, īpaši tāpēc, ka tos uztur NVO, un var pastāvēt 
risks, ka ierobežotu resursu apstākļos pakalpojumiem, kas nav “pakalpojumu grozā” 
varētu nebūt pieejams sabiedriskais finansējums. 
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Ir konstatēts, ka virkne pakalpojumu tiek koncentrēta attīstības centros ar cerību uz 
iedzīvotāju mobilitāti un objektīvu pakalpojumu sasniedzamību lauku teritorijās. ZBA 
gadījumā tas nozīmē, ka liela daļa pakalpojumu var tikt koncentrēti ārpus darbības 
teritorijas, kā arī, gadījumos, ja netiks attīstīts pārnovadu redzējums pakalpojumu 
sniegšanā, balstoties uz iedzīvotāju dabīgo kustību teritorijā, var rasties situācijas 
ierobežotai pakalpojumu pieejamībai. Tāpat arī ZBA darbības teritorijas specifika ir plaša 
un izkliedēta teritorija, kas savukārt no pakalpojumu sniedzēju puses nozīmē ierobežotu 
spēju sniegt kvalitatīvu pakalpojumu esošo resursu ietvaros. Līdz ar to sekmējot 
pakalpojumu pieejamību ZBA darbības teritorijā ir jādomā par intervencēm, kas var 
piedāvāt alternatīvus risinājumus esošajiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu sniedzēji 
varētu būt NVO, kā arī mobilus risinājumus pakalpojumu nodrošinājumam ZBA darbības 
teritorijā. Tāpat arī nepieciešams domāt par iespējamu esošo pakalpojumu sniedzēju – 
skolas, sociālie dienesti, NVO u.tml. daudzfunkcionalitāti, kur nepastāv dziļa specializācija, 
bet ir plašāks pakalpojumu spektrs. Kā piemēru varētu minēt skolas telpu izmantošanu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai vai arī izglītības pakalpojumu paplašināšanai, piedāvājot 
mūžizglītības, nodarbinātības prasmju apguves iespējas. 

Semināra dalībnieki izvērtēja esošo pakalpojumu pieejamību un infrastruktūras efektīvu 
izmantošanu pa pakalpojumu grupām, un arī identificēja pakalpojumus, kuru sniegšanai ir 
jāpievērš uzmanība. Ar idejām var iepazīties tabulā Nr. 5.6. 

 

Tabula Nr. 5.6. Publisko individuālo pakalpojumu pieejamība biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” darbības teritorijā. 

Sociālie pakalpojumi: 

Esošā situācija: Iespējas attīstībai, citi pakalpojumi: 

Ir sociālais dienests – darbinieki ir visos 
pagastos, kas īsteno visus pakalpojumus, 
tāpat ir arī bāriņtiesa. 

Tomēr iedzīvotājiem sociālo darbinieku 
darbs nav skaidrs, iespējams arī tas ir 
necaurspīdīgs. 

Sociālā dienesta klienti saņem atbalstu, 
bet tie, kas ir tuvu riska grupai, tiem īsti 
nav pie kā vērsties, nav atbalsta.  

Nenotiek preventīvais darbs ar 
potenciālajiem riska grupu cilvēkiem. 

Speciālistu vidū ļoti nozīmīgs ir cilvēciskais 
faktors – spēja strādāt ar plašāku 
sabiedrību. ZBA darbības teritorijā ir 
pansijas/pansionāti, ko izveidojušas 
biedrības. 

Citi pakalpojumi (ārpus “pakalpojumu groza”): 

NVO izveidoti un uzturēti bērnu pieskatīšanas dienas centri, 
jauniešu centri; 

Samariešu kustība; 

Sarkanais Krusts 

Zupas virtuves, mazgātuves, veļas mājas. 

Jauni risinājumi: 

Vēlams, ja sociālie darbinieki apkopo informāciju par cilvēkiem 
ar nepieciešamību pēc noteiktā sociālā atbalsta un sadarbojas 
ar centriem – Talsiem un Ventspili. 

Ir vērts izskatīt ideju par bērnu, tā arī senioru un citu cilvēku, 
kam nepieciešama pieskatīšana, pieskatīšanas istabas. 

Jāizskata iespējas veidot mobilus pakalpojumus, kur klienti tiek 
pārvietoti ikdienā. Jāsaprot, piemēram, kā veidot sadarbību 
starp pašvaldību, busiņa īpašnieku un NVO. 

Veselība un veselīgs dzīvesveids: 

Esošā situācija: Iespējas attīstībai, citi pakalpojumi: 

Apgrūtināta neatliekamā medicīniskā 
palīdzība, ko ietekmē lielie attālumi un 

Citi pakalpojumi (ārpus “pakalpojumu groza”): 
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zemā ceļu kvalitāte; 

Nav pārliecības, ka lauku teritorijās ir 
pieejams dežūrārsts ārpus darbalaika; 

Nav zināms, kas ir pašvaldības deleģētā 
kontaktpersona veselības veicināšanas 
jautājumos, līdz ar to arī nav zināma šāda 
aktivitāte novados. 

Trenažieru zāles; 

Sporta laukumi; 

Āra trenažieri. 

Izglītība, jaunatne un sports, kultūra un jaunrade: 

Esošā situācija: Iespējas attīstībai, citi pakalpojumi: 

Pagastu centros ir pieejami visi 
“pakalpojumu groza” pakalpojumi, tāpat 
kā novadu nozīmes attīstības centros. 
Vienīgais jautājums ir par attālumu līdz 
šiem pakalpojumiem kā arī vai pastāv 
vēlme tos aktīvi izmantot. 

Puzē – Stiklos ir bērnu nams un bērni 
brauc uz Puzes skolu. Tā arī turpināt. 

 

Sports 

Trenažieru zāle ir, bet cik tur iet 
darboties... 

Daudz atkarīgs no cilvēka – var jau 
ieinteresēt bērnus sporta skolotājs, var 
ieinteresēt pieaugušos arī par veselīgu 
dzīvesveidu. 

 

Citi pakalpojumi (ārpus “pakalpojumu groza”): 

Ugāles mūzikas un mākslas skola ir pakalpojums, kas tiek 
piedāvāts pagasta līmenī. 

Ventspils novadā ir viens jaunatnes lietu speciālists, kas meklē 
atbalsta punktus pagastos. Citos novados tas nav, bet būtu 
vajadzīgs. 

Jauni risinājumi: 

Izglītības pakalpojumu nodrošināšanā var iesaistīties NVO, 
pašvaldību pārstāvji. 

Dundagā – nepieciešama profesionālās klases papildus 
pašreizējām, vai arī papildus nodrošināt profesionālo izglītību 
tādās nozarēs, kas ir aktuālas reģionā. (Iespējams, tas ir 
tūrisms, mežizstrāde.) 

Risināt pašvaldībai – kāda veida profesionālā izglītība 
nepieciešama, kas atbilstoša darba tirgum. 

Veidojot bērnu pieskatīšanas pakalpojumus ārpus izglītības 
iestādēm jāpārliecinās, ka bērns atrodas drošībā. Dienas centrā 
darbinieks, kas aiziet saņem bērnus un nodod vecākiem. 

Nepieciešams pētījums – kādu kaitējumu nodarīs esošo 
pakalpojumu koncentrēšanās attīstības centros. 

Ja pastāv pakalpojumu piedāvājuma centrtiece, tad nav 
izdomāts līdz galam, kā, piemēram, lauksaimnieku ģimenēm 
tiek piedāvāts pakalpojumu loks. 

 

Kā nozīmīgs vietējā potenciāla iesaistes faktors pakalpojumu sniegšanā ir cilvēku 
aktivitāte. ZBA teritorijā ir cilvēki, kas vēlas un dara, bet teritorija ir samērā izkliedēta, 
tāpēc ir jāparedz darbības, kas palīdz pulcināt esošos aktīvos cilvēkus, kas savukārt ir 
gatavi ģenerēt idejas teritorijas attīstībai un radīt pakalpojumus, kas var piedāvāt 
alternatīvus risinājumus esošo pakalpojumu koncentrēšanās kontekstā. Iespējams, arī 
investīcijas pakalpojumu attīstībā ir jāiegulda tur, kur ir aktīvi iedzīvotāji vai vismaz pastāv 
potenciāls iedzīvotāju aktivitātei. 

Turpinot atbalstīt pakalpojumu attīstību un pieejamības nodrošinājumu svarīgi veidot 
sinerģiju ar pašvaldību attīstības programmās identificēto pakalpojumu “grozu”, tādā 
veidā nedublējot investīcijas, kas tiks piesaistītas noteiktu pakalpojumu attīstībai un 
uzturēšanai, bet gan pievēršot uzmanību tiem pakalpojumiem, kas iedzīvotājiem ir 
vajadzīgi, bet valsts un pašvaldība tos neplāno nodrošināt. Svarīgi identificēt, kuri ir šie 
unikālie pakalpojumi un cik nozīmīgi tie ir iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. 
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Kā nozīmīgs izaicinājums pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai ir esošo pakalpojumu 
sniedzēju multifunkcionalitāte un spēja darboties ārpus saviem tiešajiem pienākumiem, 
savas nozares. Tāpat arī būtiska ir spēja mobilizēt vietējos resursus inovatīvu risinājumu 
izveidei pakalpojumu nodrošināšanā. Šobrīd ZBA darbības teritorijā esošajiem 
pakalpojumu sniedzējiem būtu nepieciešamas papildus intervences, kas veicinātu 
multifunkcionalitāti un radošu risinājumu meklēšanu. 

Attīstot ZBA darbības teritorijas pakalpojumu “grozu” būtu lietderīgi iepazīt citu valstu 
pieredzi, kas saskaras ar līdzīgu problemātiku, t.i., pakalpojumu nodrošinājums attālās 
teritorijās ar zemu apdzīvotības līmeni. Adekvātākā pieredze būtu iegūstama no VRG 
darbības pieredzes Somijas ziemeļu reģionos. 

 

 

Kopsavelkot, septiņu izvirzīto potenciāli attīstāmo jomu analīzē, tika secināts, ka ZBA 
teritorijā dzīvojošie ir gatavi iesaistīties aktivitātēs, kas veicina vietas attīstību, prioritāri 
darbojoties individuāli savas darbības jomas ietvaros. Sadarbība – starpnozaru un 
pārnovadu - idejiski tiek atbalstīta, tomēr praktiskai un efektīvai sadarbības veidošanai ar 
mērķi radīt vietas identitāti, vienotu attīstības mērķi, nepieciešama ZBA kā veidota 
informatīva, praktisku pieredžu un prasmju apguves un konsultatīva koordinācijas tīkla 
pilnveide, pievēršot pastiprinātu uzmanību jauniešu, mājražotāju un uzņēmēju iesaistei, kā 
arī sociāli neaktīvu, bet savā jomā darbīgu pārstāvju iesaisti. 

2009.-2013. gada stratēģijas īstenošanā nav daudz projektu, kas piedāvātu ZBA teritorijai 
jaunus, inovatīvus risinājumus, lielākoties projektu rezultātā uzlabojot vai pievienojot 
jaunas funkcijas jau pastāvošiem pakalpojumiem un objektiem. Lai arī prioritāri iedzīvotāji 
vēlas dzīves kvalitātes priekšnosacījumu nodrošinājumu (infrastruktūra, brīvā laika 
pavadīšanas iespējas), kā arī ekonomiskās situācijas uzlabošanu (bieži, kā  
uzņēmējdarbības projektu īstenotājus minot nevis sevi, bet līdzcilvēkus), tomēr inovatīvu 
un jaunu ideju nepieciešamība, kas risinātu teritorijas izaicinājumus, diskusijās tiek 
atzīmēta kā aktuāla. 

Potenciāli attīstāmie risinājumi ZBA teritorijā, kas tika identificēti tematiskajās diskusijās: 
- dzīvojamā fonda izveides risinājumi; 
-  informācijas un labo prakšu nodošana iedzīvotājiem, t.sk.  atbalsts inovatīvām, 

teritorijā nebijušām aktivitātēm; 
- esošo teritorijas uzņēmumu, amatnieku,  mājražotāju, nišas produktu ražotāju un 

pakalpojumu sniedzēju attīstība, nodrošinot arī kooperāciju, konsultatīvu atbalstu, 
atbalsta biedrību u.c. atbalsta un sadarbības mehānismus; 

- vietējo produktu realizācijas iespēju izveide un pilnveide visām mērķa grupām -  
vietējiem iedzīvotājiem, novadu un reģionu centru iedzīvotājiem un tūristiem; 

- aktivitātes, kas veicina jauniešu iesaisti un iniciatīvu rašanos, t.sk. arī praktisku 
iemaņu un zināšanu apguvi, metodisku atbalstu un specializācijas iegūšanu; 

- vienota vietējā piedāvājuma izstrāde, kas būtu pārnozaru, daudzveidīga un spētu 
ieinteresēt sabiedrību arī reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī; 

- tūrisma piedāvājums, kas mērķtiecīgi veidots noteiktām mērķgrupām un 
specifiskām jomām (piemēra, dabas, ūdens, veselības tūrisms), kā mērķi uzstādot, 
nevis tūrisma attīstību, bet gan teritorijas attīstību; 

- tūrismu veicinošu priekšnosacījumu izpilde; 
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- alternatīvi pakalpojumu piedāvājuma risinājumi (piemēram, mobilu pakalpojumu 
izveide)  un pakalpojumu sniedzēju piedāvājuma daudzfunkcionalitātes pilnveide; 

- energoefektivitātes un alternatīvu enerģijas avotu izmantošanas attīstība un 
ieviešana.  
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6. Administratīvā darbība stratēģijas ieviešanas gaitā 

 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” administratīvā pieredze veidojusies jau 
pirms biedrības izveidošanas – darbojoties pašvaldību sadarbības iestādē 
„Ziemeļkurzeme”, kas īstenoja sadarbības teritorijas attīstības plānu. No 2006.-2008. 
gadam biedrība īstenoja iniciatīvas stratēģiju „Vides kvalitātes saglabāšana un depresīvā 
noskaņojuma mazināšana”. Pētījuma izstrādes brīdī (2015.g. sākums) aktuāla ir „Vietējās 
attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam”. 

Ziemeļkurzemes biznesa asociācija labi pārzina resursus un iespējamos atbalsta punktus 
darbības teritorijas trīs novadu pašvaldībās un 11 pagastu pārvaldēs, Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra reģionālajos birojos un Lauku atbalsta dienesta filiālēs 
Talsos un Ventspilī, izveidojot labus sadarbības modeļus atbilstoši katras teritorijas 
raksturam un personāla atsaucības un vēlmes sadarboties. VRG darbības principi ir 
partnerība starp pašvaldībām, NVO un uzņēmējiem, tālab pagastos, kuros partnerības 
veidošana ir kavēta vai ierobežota pārāk kontrolējošas pašvaldības darbības dēļ, vēlams 
iespēju robežās meklēt risinājumus efektīvākai sadarbībai, un nepieciešamības gadījumā 
iesaistīt reģionāla un nacionāla mēroga organizācijas un institūcijas, sekmējot līdzsvarotu 
teritorijas attīstību un atvērtu vidi uzņēmējdarbības attīstībai. 

Biedrības administratīvo darbību pētījuma veikšanas brīdī pastāvīgi koordinē viens 
darbinieks, kas atsevišķu uzdevumu veikšanai piesaista papildus darbiniekus. Biedrības 
kapacitāte un kompetences ir atbilstošas, lai kvalitatīvi īstenotu vietējās attīstības 
stratēģiju. ZBA ir ļoti labas izveidots sadarbības partneru un informatīvais tīkls, iestrādnes 
informatīvo pasākumu, semināru un fokusgrupu organizācijā, kas veiktas gan 
kampaņveida (piemēram, veidojot grozījumus stratēģijā), gan sekojot aktuālajām 
tendencēm un potenciālo projektu īstenotāju vajadzībām.  

ZBA valdē darbojas ir 11 locekļi, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvji, sabiedrisko 
organizāciju pārstāvji, sieviešu un jauniešu pārstāvji, uzņēmēji, un ir kopš 2009. gada tās 
sastāvā ir notikušas nelielas izmaiņas, kas saistītas, galvenokārt, ar pārstāvēto uzņēmumu 
deleģēto personu maiņu vai valdes locekļu amata maiņu, kā rezultātā nav iespējams pildīt 
valdes locekļa pienākumus. Valde gan tiekas klātienē, gan aktuālos lēmumus operatīvi 
pieņem elektroniskās sēdēs. Valdes darbība ir efektīva un valdes locekļi pārzina ZBA 
darbības principus un aktualitātes, kā arī iesaistās ZBA organizētajās aktivitātes. 
Fokusgrupu diskusiju laikā valdes pārstāvji daudzkārt dalījās ar pieredzi un zināšanām par 
ZBA darbību. 

 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atpazīstamība  

Biedrības nosaukums, iekļaujot ģeogrāfisko apzīmējumu – Ziemeļkurzeme” ir veiksmīgs 
gan tā raksturam kā ģeogrāfiskai telpai, gan saglabājot iepriekš pastāvošos sadarbības 
tīklus, tādējādi radot atpazīstamības un uzticības priekšnosacījums biedrībai.  Pētījuma 
ietvaros veiktajā iedzīvotāju aptaujā 89% respondenti ir dzirdējuši par ZBA,  jānorāda, ka 
lielākā daļa no šiem iedzīvotājiem tika aptaujāta tikšanās laikā uz kurām ļaudis tika gan 
personīgi aicināti, gan ieradās saņemto publiski izsludināto informāciju par pasākumu. 
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Īpaši jāizceļ 10% iedzīvotāju, kas bija ieradušies uz tikšanos, bet līdz tai nebija dzirdējuši 
biedrību „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. Tas liecina, ka pasākumu organizēšana arī 
pēc ilgstošiem darbības gadiem teritorijā vēl joprojām var piesaistīt teritorijas attīstības 
veidošanai jaunus pārstāvjus, tādēļ klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem vēlamas arī 
turpmākajā darbībā. Ieteicams tikšanās organizēt regulāri un noteiktās dienās (iedzīvotāju 
priekšlikums - tikšanās par reizi mēnesī) katru reizi organizējot citā diennakts laikā, 
sniedzot iespēju pasākumu apmeklēt dažādu jomu pārstāvjiem, kam nodarbošanās 
specifikas dēļ nav iespējams tikšanās apmeklēt, piemēram, rītos vai otrādi – vakaros. 

Gandrīz puse aptaujāto iedzīvotāju norāda, ka viņuprāt ZBA organizē izglītojošus 
pasākumus, motivē iedzīvotājus un palīdz meklēt inovatīvus risinājumus (skatīt attēlu 
6.1.), kas arī atbilst biedrības norādītajiem darbības virzieniem un vienam no uzdevumiem 
- izglītošanās iespēju nodrošināšana. 

 

6.1. attēls. Iedzīvotāju domas par to, ar ko nodarbojas biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija”. 
 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības virzieni: 

1. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības 
līdzdalības principus; 

2. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai 
uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus; 

3. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām 
institūcijām Latvijā un ārvalsts, lai veicinātu Ziemeļkurzemes partnerības teritorijas 
attīstību; 

4. Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu; 
5. Veicināt kopienu sadarbību: Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, 

materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai. 
 

Ap 40% aptaujāto norāda, ka Ziemeļkurzemes biznesa asociācija „motivē iedzīvotājus 
darbībai vietējā kopienā” un „palīdz meklēt inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un dažādošanai”, kas apstiprina gan ZBA vietējās attīstības stratēģijas mērķi 
(veicināt Ziemeļkurzemes reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, apvienojot 
uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai 
celtu sabiedrības labklājību, paaugstinātu katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinātu 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A B C D E F G H I J K L

A 
Organizē apmācības, kursus, lekcijas un citus 
pasākumus 

B Motivē iedzīvotājus darbībai vietējā kopienā 

C 
Palīdz meklēt inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un dažādošanai 

D Izstrādā un ievieš dzīvē teritorijas attīstības stratēģiju 

E 
Organizē pieredzes apmaiņas braucienus, lai apgūtu 
citu kopienu pieredzi 

F 
Piesaista finanšu līdzekļus uzņēmēju izglītošanai,  
mērķprogrammu realizēšanai 

G 
Organizē sabiedriskā labuma un vides sakopšanas 
aktivitātes 

H Izsniedz kredītus uzņēmējdarbības uzsākšanai 

I Sniedz sociālā atbalsta pakalpojumus 

J Organizē reklāmas stratēģiju un piedalās izstādēs 

K Cits 

L Nezinu 



 

________________________________________________________________________ 

 

58 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

reģiona konkurētspēju valstiskā mērogā), gan LEADER pieejas principus par augšupēju 
pieeju, sadarbību, jaunu un inovatīvu pieeju meklējumiem teritorijas attīstībā. 

88 % aptaujāto iedzīvotāju (skatīt attēlu 6.2.) ir informēti vai daļēji informēti par to, kā 
iesaistīties dzīvesvietas apstākļu uzlabošanā pagastā, 84% aptaujāti kā iesaistīties - 
novadā. Vidēji desmitā daļa aptaujāto nav informēti par iespējām iesaistīties dzīvesvietas 
apstākļu uzlabošanā pagasta līmenī, tikpat - novada līmenī, no tiem vien 6 iedzīvotāji, kas 
nav informēti par iesaistes iespējām ne pagasta, ne novada mērogā  (trīs no tiem 
dzirdējuši par ZBA, trīs – ne). Vissliktāk informēti ir aptaujātie Valdgales pagasta 
iedzīvotāji. 1-2 iedzīvotāji nezināja par iespējām iesaistīties dzīvesvietas apstākļu 
uzlabošanā pagastā un/vai novadā Kolkas, Dundagas, Popes un Usmas pagastos, pārējās 
teritorijās iedzīvotāji apgalvoja zinām savas iespējas. 

 

6.2. attēls. Iedzīvotāju zināšanas par iespējām iesaistīties dzīvesvietas apstākļu uzlabošanā 
pagastā un novadā. 
 
 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” komunikācijas stratēģija 

Iedzīvotāji kā visbiežāk izmantoto informācijas ieguves veidu par ZBA un komunikācijā ar 
biedrību min klātienes tikšanās (40%) (skatīt attēlu 6.3.). Vidēji iedzīvotāji izmanto 2-3 
dažādas komunikācijas veidus (netiek ņemti vērā respondentu viedoklis, kas nav 
komunicējuši ar ZBA). Nav vērojamas teritoriālās iezīmes pa pagastiem vai līdzīgu 
komunikācijas veidu izmantošanas kopām. No respondentiem, kas komunicējuši ar ZBA, 
Īvē un Usmā ir lielākā komunikācijas veidu daudzveidība – vidēji izmantoti 
4 komunikācijas veidi, jānorāda, ka Īvē aptaujā piedalījās tikai pašvaldības darbinieki. 

 

 
6.3. attēls. Komunikācijas metodes, ko iedzīvotāji izmantojuši informācijas ieguvei un saziņai ar 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju”. 
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Respondenti, kas izmantojuši tikai vienu informācijas ieguves/komunikācijas metodi – to 
norāda kā klātienes tikšanās (pētījuma ietvaros organizēto fokusgrupu – kas daļai ir pirmā 
tikšanās ar ZBA) un novada avīzi. Tātad minētās metodes ir tās, kas prioritāri 
izmantojamas iesaistot jaunus iedzīvotājus ZBA stratēģijas īstenošanā. 

Biedrības mājas lapa ziemelkurzeme.lv funkcionāli un vizuāli vērtējama pozitīvi – regulāri 
tiek ievietota aktuāla informācija un ziņas par iesaistes iespējām, kā arī pieejams 
kalendārs ar aktuālajām norisēm, viegli identificējama un strukturēti izvietota informācija 
par plānotajiem projektu konkursiem un īstenotajiem projektiem. 7,6 % no 
respondentiem, kas izmanto biedrības mājas lapu (5% no tiem, kas atbildējuši uz minēto 
jautājumu) mājas lapas kvalitāti raksturo kā apmierinošu, kamēr vairāk kā 90% tās 
lietotāju ZBA mājas lapas kvalitāti raksturo kā teicamu vai labu (skatīt attēlu 6.4.). 

 

 
6.4. attēls. „Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” mājas lapas kvalitātes novērtējums.  

 

Kā uzņēmējdarbību atbalstoša un veicinoša aktivitāte, kas kā pozitīvs piemērs ieteicama 
arī citām vietējas rīcības grupām, ir ZBA mājas lapā izveidotā sadaļa „Vietējie produkti”, 
kurā apkopota kontaktinformācija un atrašanās vieta par vietējiem ražotājiem, tūrisma, 
sadzīves, transporta, mežizstrādes un kokapstrādes, kā arī remonta un būvniecības 
pakalpojumiem. Nākamā periodā laikā šīs sadaļas attīstība turpināma padarot to vēl 
interaktīvāku (aktīvas pakalpojumu sniedzēju mājas lapas adreses, foto un īsa 
informācija), kā arī izveidojot virssadaļas „Vietējie produkti” aprakstu.  

 

Informācija par ZBA darbības teritorijā īstenotajiem LEADER projektiem 

Iedzīvotāju informēšana un līdzdalība ir svarīga ne tikai tiešā iesaistē – stratēģijas 
īstenošanā realizējot projektus, bet arī atgriezeniskās saites veidošanā par teritorijā 
īstenotajiem projektiem un to ieguldījumu teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanā. 

Vairāk kā 5 gadu stratēģijas īstenošanas periodā īstenoti 105 projekti, vismaz 3 projekti 
katrā no ZBA darbības teritorijas pagastiem. 80% no respondenti, kas tika aptaujāti visos 
ZBA pagastos, norādīja, ka zina vismaz 1 projektu, kas īstenots ar LEADER programmas 
līdzfinansējumu, attiecīgi 20% respondentu – nezina nevienu projektu. Mazāk – 64% ir 
bijuši iesaistīti LEADER projektu īstenošanā. 
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6.5. attēls. Avoti, kur Iedzīvotāji ieguvuši informāciju par novadā realizētajiem projektiem.  

 

Vairāk kā trešā daļa aptaujāto (skatīt attēlu 6.5.) līdz šim informāciju par savā novadā 
realizētajiem projektiem uzzinājuši vietējā laikrakstā vai/un pašvaldības izdevumā. 31% 
aptaujāto norāda tikai vienu informācijas ieguves avotu, ceturtajai daļai no šiem kā 
vienīgais avots ir ZBA mājaslapa, tāpat – otrai ceturtdaļai – klātienes tikšanās un 
pasākumi. Vidēji aptaujātie informāciju iegūst no 2 līdz 3 avotiem. Lielāko avotu 
daudzveidības izmantošanu norāda Usmas un Īves pagasta pārstāvji, mazāko – Popes un 
Valdgales pagasta pārstāvji. Līdzīga tendence tika novērota arī ZBA veiktajā projektu 
īstenotāju anketēšanā pētījuma „Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās 
stratēģijas 2009. – 2013. gadam ieviešanas izvērtējums”, kur projektu īstenotāju atbildes 
liecina, ka neviena no komunikācijas metodēm nav izmantota daudz vairāk kā pārējās, 
norādot, ka nepieciešams turpināt daudzveidīgas komunikācijas uzturēšanu ne tikai ar 
projektu īstenotājiem, bet arī iedzīvotājiem un potenciālajiem projektu īstenotājiem, ko 
apliecināja arī veikto aptaujās šī pētījuma ietvaros.  

Respondentu vecumam nav lielas ietekmes uz avotiem, kuros iedzīvotāji būtu ieguvuši 
informāciju par novadā realizētajiem projektiem, izteiktākā iezīme vērojama vecuma 
grupā virs 60 gadiem, kur tikai 1/3 daļa izmanto elektroniskos avotus – internetu. 

 

Trešā daļa respondentu, kas vēlas iepazīties ar LEADER projektiem ZBA mājas lapā (biežāk 
atbildētā versija) arī pašlaik to izmanto kā informācijas avotu, savukārt 13% no 
respondentiem ZBA mājas lapu neizmanto, bet vēlētos to darīt (šie respondenti līdz 
anketas aizpildes brīdim, galvenokārt, informāciju par projektiem dzirdējuši no draugiem 
un paziņām, arī vietējā laikrakstā) (skatīt attēlu 6.6.). Fokusgrupu laikā iedzīvotāji 
daudzkārt norādīja, ka vēlētos saņemt informāciju uz e-pastu, kur īsā veidā būtu sniegts 
ieskats par aktuālo, norādot tālākas plašākas informācijas pieejas adreses/kanālus. 
19% no respondentiem jau šobrīd iegūst informāciju tiekoties klātienē ar ZBA un to vēlas 
izmantot arī nākotnē, vēl 16% respondentu šobrīd informāciju klātienes tikšanās nav 
ieguvuši, bet to vēlētos nākotnē. 
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6.6. attēls. Avoti, kur iedzīvotāji vēlētos iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem un to 
rezultātiem. 
 

Projektu konkursi un pieteikumu vērtēšana 

Projektu konkursi tiek organizēti atbilstošā kvalitātē un izziņoti atbilstoši prasībām. 
Proaktīvi tiek uzrunāti iniciatīvu īstenotāji un aktīvie iedzīvotāji, kā arī informācija par 
projektu konkursiem tiek izplatīta ar sadarbības tīklu atbalstu. Plašākas auditorijas 
sasniegšanai un uzrunāšanai, vēlams paziņojumus veidot formā, kas aicinātu izmantot 
iespēju īstenot savu ideju. Uzņēmēji fokusgrupā īpaši uzsvēra īsas, konkrētas un 
mērķtiecīgas  informācijas nepieciešamību, kas uzrunātu konkrēto mērķagrupu 
iedziļināties un uzzināt par iesaistes iespējām.  Pietiekamu publicitāti projektu konkursiem 
apliecina arī apgūtais finansējums un aktivitāte projektu iesniegšanā, kur ELFLA iesniegto 
un apstiprināto projektu attiecība ir 7:5, bet EZF attiecīgi 9:5. 

Projektu vērtēšanas komisijas sastāvs  ir ar atbilstošu teritorijas un tematisko pārklājumu, 
izvērtēšanu veicot vairākos posmos gan individuāli, gan diskusijā pārrunājot specifiskos 
punktus, kas atbilst katra vērtēšanas komisijas locekļa kompetencēm. VRG nav saņēmusi 
sūdzības par nekorektu vērtēšanu, kā arī iedzīvotāji pozitīvi apliecina komisijas darbu, 
norādot, ka ir ļoti nozīmīgi, ka komisija pārzina teritoriju un projektu īstenotājus, kā arī 
ideju potenciālu.  

Projektu vērtēšanas kritēriji ir atbilstoši un nodrošina projektu pieteikumu kvalitatīvu 
vērtēšanu, sniedzot iespēju vērtēšanas komisijai adekvāti izvērtēt un sniegt atzinumu par 
katra projekta atbilstību un nozīmību vietējās attīstības stratēģijai, kā arī projekta 
pieteikuma kvalitāti. Kritēriji ietver arī teritorijas līdzsvarotas aktivitātes veicināšanu, 
priekšroku dodot iepriekš mazāk aktīvām teritorijām. Iedzīvotāji tikšanās reizēs daudzkārt 
norādīja par pieteikuma forumu komplicētību un sarežģītu formātu, kas, projektu 
rakstīšanas gaitā, licis meklēt palīdzību pie profesionāla projektu rakstītāja, kas rada 
nevienlīdzīgu principu starp tiem, kas jau aktīvi darbojušies īstenojot projektus, un tiem, 
kas nezina, ka ir iespējama un kā darbojas projektu rakstīšanas principi. 

 

Kopumā var secināt, ka biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” stratēģijas 
ieviešanas no administratīvā viedokļa ir bijusi veiksmīga un īstenota, balstoties iepriekšējo 
pieredzi un kompetencēm. Ir sasniegti stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķi un veicināta 
līdzvērtīga visas VRG darbības teritorijas attīstība, tomēr iespējami uzlabojumi mērķu 
efektīvākai sasniegšanai, biedrības plašākai (vērienīgākai) un vienlaikus mērķtiecīgākai 
darbībai.  
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7. „Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” darbības teritorijas 
izvērtējums 

 

Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, 2008. gadā, kad tika izstrādāta stratēģija aptvēra divu 
rajonu – Talsu un Ventspils – atsevišķas sadaļas. Pēc teritoriālās reformas, ko VRG un 
daudzi iedzīvotāji norāda kā attīstību kavējoši, ZBA darbības teritorija teritoriāli nav 
mainījusies, bet administratīvi  atrodas 3 novadu teritorijās, ieklājot visu Dundagas 
novadu un atsevišķus pagastus no Talsu un Ventspils novadiem. Kā platības, tā arī 
iedzīvotāju skaita ziņā ZBA lielāko sadaļu veido Ventspils novads, aizņemot 61,5 % no 
kopējās partnerības teritorijas, kā arī 52 % iedzīvotājus no partnerībā dzīvojošajiem. 

 

 Tabula Nr. 7.1. Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijas 
administratīvie, platības un iedzīvotāju skaita rādītāji.  

 

Pašreizējā ZBA darbības teritorijā iedzīvotāju blīvums ir viens no zemākajiem Latvijā, 
blakus esošajos – Rojas, Kuldīgas novados tas ir daudz augstāks (kartogrāfiskais materiāls 
un atsevišķu statistiskas datu vizualizācija -  7. pielikumā). Kopējais iedzīvotāju skaits  kopš 
2010. gada ir samazinājies visos ZBA un arī blakus esošo novadu teritorijās, tikai atsevišķu 
ZBA darbības teritorijas pagastu iedzīvotāju skaits kādā no vecuma grupām ir ar pozitīvu 
tendenci. Vecuma sastāvs pēc vecuma grupā visā Ziemeļkurzemes reģionā ir līdzīgs.  

Lai arī starp pagastiem ir iezīmējamas atšķirības sociālekonomiskajā profilā, kopējā 
reģiona un nacionālā mērogā tās ir līdzīgas un tām ir minimāla ietekme pastāvošo pagasta 
specializāciju izveidē, ekonomisko prioritāšu vai iedzīvotāju dzīves veida noteikšanā. 

 

Izvērtējot ZBA darbību 2007.-2013.gada plānošanas periodā, īstenojot vietējās attīstības 
stratēģiju, nozīmīgi noteikt, vai teritorijā pastāv koherence, kas ir viena no LEADER pieejas 
pazīmēm, tāpat nozīmīgi izvērtēt pašvaldību kopīgos un atšķirīgos attīstības virzienus, 
iedzīvotāju intereses un priekšnosacījumus, kā arī saiknes un sadarbību starp partnerības 
teritorijām un īstenoto projektu ietekmi partnerības teritorijā. Lai noskaidrotu minētos 
jautājumus tika veikta plānošanas un statistikas dokumentu analīze, veidotas fokusgrupas 

 
ADMINISTRATĪVĀS 

TERITORIJAS 
ZBA PLATĪBA ZBA IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

 
Pagastu 

skaits 
% no 

novada 
Kopā % no ZBA 

% no 
novada  

Kopā 
(2015) 

% no 
ZBA  

% no 
novada  

Dundagas 
novads 

2  100 673,90 25,1 100 4432 31,2 100 

Talsu 
novads 

3 19 359,60 13,4 20,4 2377 16,8 7,3 

Ventspils 
novads 

6 50 1648,35 61,5 67,1 7387 52,0 58,6 

KOPĀ 11 - 2681,85 100 - 14196 100 - 
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visu pagastu iedzīvotājiem, pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem, aptaujāti iedzīvotāji 
un veikts ekspertu novērojums, kas ir papildināta ar 7 organizētajos tematiskajos 
semināros gūtajām atziņām un novērojumiem. 

 

VRG teritorijas kopīgais mērķis un projektu ietekme 

Jebkuram no īstenotajiem LEADER projektiem jāatbilst vietējās stratēģijas mērķim, kas ir 
veicināt Ziemeļkurzemes reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, apvienojot 
uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai 
celtu sabiedrības labklājību, paaugstinātu katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinātu 
reģiona konkurētspēju valstiskā mērogā.  

Šis kopīgais mērķis visiem ZBA partnerības 11 pagastiem darbojas kā ne tikai projektu, bet 
plašākas rīcības ietvarā, īpaši, tieši lauku telpas kontekstā – rīcība ar mērķi sekmēt 
attīstību, veicināt dzīves kvalitāti pretnostatot to ar lielpilsētu dzīves kvalitāti, jo „laukiem 
jau ir viens mērķis – saglabāt izdzīvošanu”. Vienota mērķa atrašana un īstenošana ir ļoti   
nozīmīga arī katra indivīda labklājības celšanai, ko norāda arī iedzīvotāji.  

Pašvaldību pārstāvjiem ir redzējums, kas pārsniedz pagastu un novadu teritoriju, lielākā 
daļa iedzīvotāju balstās uz savām ikdienas aktivitātēm,  uz savu darbības teritoriju. 
Diskutējot par apzinātas rīcības mērķi iedzīvotāji visos pagastos norāda, ka, pirmkārt, jūt 
un domā par sevi, saviem kaimiņiem un pagastu, jo katram ir savas intereses. Vienlaikus 
tiek uzsvērta sadarbības – komunikācijas un informētības -  nozīmība, lai tiktu radīta 
iespēja veidot kopdarbību – gan pārņemot citviet īstenoto un realizēt to citviet, gan 
izmantojot rezultātus un sadarbībā paplašinot ietekmes mērogu.  Projekti kā forma palīdz 
komunikācijā, jo sniedz iespēju dažādu jomu, īstenotāju un dažādās teritorijās paveikto 
popularizēt un informēt par to vienkopus, sniedzot iespēju katram identificēt sev 
nozīmīgo.  

ZBA teritorijas iedzīvotāji norāda, ka teritorija, kura gūst labumu no īstenotā projekta, 
atkarīga no sākotnējā projekta īstenotāja mērķa un projekta tematikas (piemēram, 
kultūras mantojuma saglabāšana, sociāla pakalpojuma izveide u.c.). Projektu īstenošanas 
kontekstā, iedzīvotāji norāda, ka, pirmkārt, vēlas labumu sava pagasta iedzīvotājiem, lai 
pagasts būtu laba dzīves un darba vieta ar prioritāri nepieciešamo lietu nodrošinājumu. 
Aplūkojot teritorijā īstenotos projektus foksugrupu dalībnieki apstiprina, ka daudzi 
projekti nav snieguši labumu plašākai teritorijai, jo tie plānoti tikai pagasta mērķa 
auditorijai. Projektu rezultātu ietekmi tikai pagasta ietvaros projektu īstenotāji 
pamatoto ar nelielo finansējumu, norādot, ka saņemot lielāku finansējumu, būtu 
iespējams īstenot lielākas un kopīgas lietas arī plašākā teritorijā.  

Lai arī daudzu projektu rezultātu ietekmi uz vienu pagastu apliecina gan paši īstenotāji, 
gan norāda arī apkārtējie iedzīvotāji, vienlaikus jānorāda jebkura projekta nozīmība 
teritorijas attīstībā, „ja viens cilvēks te dara kaut ko un tāpēc paliek, tad viņš ir te un mēs 
varam nopirkt projekta rezultātu,” savukārt uz vietas dzīvojošais izmanto arī vietējos 
pakalpojumus, tādējādi. Pašvaldību pārstāvji norāda, ka daudzi no mazajiem projektiem ir 
ar līdzīgu mērķi un idejām, kas nepieciešama vietējā – pagasta līmenī, vietēju projektu 
nozīmību paspēcina arī kāda pagasta vadītājs, norādot: „ja ir uz vietas kaut kas ir izdarīts 
un tas ir paliekošs, tad kopējā dzīvē izdarītais saiet kopā. Tas kādam palīdz, kādu 
pamudina un tā arī aiziet kopā veicinot *dzīves kvalitāti+”.  
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Daudzi iedzīvotāji, īpaši Ventspils novadā, nepārzina citas partnerības teritorijas, kā arī 
norāda, ka domāt par novada teritoriju ir vienkāršāk, tomēr vienlaikus atzīstot, ka 
sadarbība ar Dundagas un Talsu novadiem, lai arī tie atrodas citā administratīvajā 
teritorijā, ir vienkārša, atbalstoša un efektīva. Pašvaldību pārstāvji norāda, ka 
nepieciešams zināt, kas notiek citur un kāda veidā tiek sekmēts labums plašākai 
sabiedrībai, līdzīgi kā vienota mērķa īstenošanas un sadarbības kavējošo faktoru arī 
projektu īstenotāji norāda zināšanu trūkumu – nav zināms, kas citviet notiek, kādi projekti 
realizēti. Visas grupas (iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības) norāda, ka ļoti nozīmīgi ir 
pieredzes apmaiņas braucieni – (1) lai katrs īstenotājs praksē redz jau paveikto, lai (2) 
palielinātos informētība par citviet partnerības teritorijā notiekošo, kā arī (3) veidotos 
kontaktu un sadarbības tīkls, tādējādi radot iespēju īstenotājiem sadarboties, apzināt, kā 
iespējams izmantot citviet esošo.  

Iedzīvotāji norāda, ka atsevišķās jomās, piemēram, ražošanā un tūrismā, būtu ļoti svarīgi 
īstenot aktivitātes, kas ietekmē plašāku teritoriju, vienojoties īstenot kopīgu produktu, 
veicinot konkurētspēju plašākā mērogā. Iedzīvotāji arī norādīja uz noteiktu jomu 
sadarbību ne tikai kā pakalpojumu un preču piedāvātājiem, bet arī patērētājiem: „es ļoti 
domāju par viņiem *blakus novada iedzīvotājiem+, jo viņi taču brauks pie mums saņemt 
pakalpojumu. Jo plašāka teritorija būs sakārtota, jo vairāk pie mums no Daugavpils 
brauks.” Kā piemēri no 2009. -2014. gadā īstenotajiem projektiem ir zobārstniecības 
kabineta izveide Ugālē, kas piesaista klientus no plašas teritorijas, Rubeņa bataljona 
muzeja ekspozīcijas izveide, kas piesaista gan tūristus, gan vietējos iedzīvotājus, t.sk. 
apkārtējo teritoriju skolēnus, arī Usmas jahtkluba infrastruktūras pilnveide, piesaistot 
dalībniekus un skatītājus no apkārtējiem pagastiem un pat visas Latvijas. 

Līdztekus projektiem, kuru rezultātu var izmantot plašs iedzīvotāju loks, ir atsevišķi 
projekti, kuru ietekme ir vēl šaurāka kā pagasta teritorija vai tādi, kur plānotie rezultāti 
praksē nav pieejami, piemēram, publiski pieejamas pludmales izveide projekta ietvaros, 
pie kuras piekļuve sabiedrībai praktiski nebija pieejama. Pateicoties sekmīgam VRG 
darbam šie gadījumi ir identificēti un tiek risināti. 

 

Pagastu savstarpējā saikne 

Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas darbības teritorijas iedzīvotāji, uzsver pastāvošu 
sadarbību ar kaimiņu pagastiem un sava novada centriem. Saiknes, kas tika izceltas īpaši, 
ir attēlotas attēlā Nr. 7.1., tomēr minētās saiknes ir subjektīvas – fokusgrupas dalībnieku 
norādītas.  
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Attēls Nr. 7.1. Iedzīvotāju identificētās saiknes starp ZBA darbības teritorijas pagastiem un 
citām teritorijām.  

Pašvaldības dokumentos norādītās saiknes ir daudz plašākas un pastāv dažādu jomu 
ietvaros, ko vēlams izmantot attīstot vai meklējot alternatīvas konkrēto jomu attīstībai. Kā 
saiknes, kas pastāv starp ZBAS teritoriju un citiem pagastiem tiek minēta, piemēram, 
sadarbība dabas teritoriju apsaimniekošanā, ekonomiskā un sociālā situācija dažādu jomu 
kontekstā – bezdarba līmenis un migrācija uz darbu citviet un piekrastes ciemu 
apdzīvojuma sezonalitāte nodarbinātības jomas kontekstā, mazs apdzīvojuma blīvums 
pakalpojumu un sociālo pakalpojumu jomā, ļoti izteiktas un daudzveidīgas ir saiknes 
kultūras, izglītības un tūrisma jomā (t.sk. jahtu un velotūrisma attīstība). 

Iedzīvotāji par sadarbību Kolkā uzsvērta sadarbība zvejniecības, kultūras, nemateriālā 
mantojuma un dabas kontekstā, Popē, Ugālē, Īvē un Ances pagastā – kultūras un 
pašdarbības kolektīvu kontekstā. Ugāles, Puzes un Popes pārstāvji norādīja, ka ļoti aktīva 
sadarbība nepastāv, jo „katrs ir vairāk par sevi”. Īvē tika uzsvērts, ka nedzīvojam 
norobežotā telpā un kontakts ir ar visiem, Ugālē – ka lielākoties kontakts ir atsevišķiem 
cilvēkiem, ne teritorijām. 

Ārpus ZBA teritorijas sadarbība Īves pagastā tiek izcelta tūrisma, kultūras un rokdarbu 
jomā, Usmā – pakalpojumu sniegšanas un ezera kā sasaistošā objekta kontekstā, savukārt 
Valdgalē tiek norādīts, ka sadarbība tiek veidota organizējot pieredzes braucienus, jo „uz 
blakus pagastiem jau nevar braukt – tur krāgu noraus”. 

Sadarbību veicinošās aktivitātes šajā periodā iedzīvotāju tikšanās laikā lielākoties norāda 
ZBA padomes vai projektu vērtēšanas komandas locekļi, uzsverot, cik nozīmīgi ir redzēt kā 
un kas ir paveikts citviet. Īves, Popes un Usmas pagastā kā sadarbību veicinoša tiek 
norādīts kultūra, piemēram, Īves pagastā jau 4 gadus tiek aicināti cilvēki, kas auž un 
tamborē, lai dalītos pieredzē un tirgotu ražojumus. 

Iedzīvotāji kā veiksmīgas sadarbības piemērus ar ietekmi uz plašāku teritoriju norāda 
vides sakārtošanu un publiskos kultūras un sporta pasākumus, kas pulcējot gan tos, kam 
kādas saiknes ar noteikto teritoriju, gan kaimiņu teritoriju pārstāvjus un tūristus. „Jebkura 
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sakārtota vide jau piesaista cilvēkus, lai atpūsties nav jābrauc kaut kur tālu prom no 
dzīvesvietas.” Iedzīvotāji norāda vēlmi sadarboties arī tūrisma jomā, kurā 
Ziemeļkurzemes lauku pagasti var izmantot sadarbības iespējas un veidot sadarbību 
dažādās formās – piedāvājuma izstrādē, pieredzes apmaiņā, tūristu piesaistē u.c. 

 

Attīstības mērķi un novadu un pagastu prioritātes 

ZBA darbības teritorijas iedzīvotāji norāda, ka viņiem plašāks darbības mērogs un rīcība 
tajā ir daudz sarežģītāka kā vietēja līmeņa, jo pastāv lielāks risks neveiksmei, mazāka 
uzticības līmeņa dēļ, mazāk izteiktu vai vājāku saikņu dēļ. Nākotnē  nepieciešams arī 
vietēja līmeņa darbībā veicināt iedzīvotāju spējas un vēlmi saskatīt nacionālo un reģionālo 
attīstības virzienu, identificējot sava novada vietu tajā un ietverot sava reģiona īpatnības, 
vienlaikus spēcinot sadarbību un partnerībai vienotas identitātes veidošanos. 
Nepieciešams veicināt iedzīvotāju izpratni par stratēģijas – kopīgi veidotas attīstības 
virsuzdevumu. 

Katram ZBA pagastam, tāpat arī novadam ir atšķirīgas intereses, jo izteiktāka un 
mērķtiecīgāka virzība uz noteiktu virzienu, jo sarežģītāk ir rast kopīgus mērķus un veidot 
kopdarbības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 7.2. ZBA teritorijas īstenotie projekti tēmās pēc stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem pa 
administratīvajām teritorijām (apļu izmērs - projektu skaits administratīvajā teritorijā),  fona karte 
–projektu īstenotāju skaits pa administratīvajām teritorijām. 

 

2008.-2013. gada plānošanas periodā īstenotie projekti nevienā no teritorijām nav 
prioritāri īstenoti kādas konkrētas jomas ietvaros (attēls Nr. 7.2.) – atsevišķās vietās, kur ir 

  

Dzīves kvalitātes uzlabošana 
vietējiem lauku un ciemu 
iedzīvotājiem 

   

Sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamība, o kvalitātes 
paaugstināšana un 
sasniedzamība 

  

Dabas resursu un dabas 
mantojuma aizsardzības un 
izmantošanas uzlabošana 

  
Vides kaitējumu mazināšana 

  

Kultūras mantojuma 
saglabāšana, kultūras 
infrastruktūras un kvalitatīva 
kultūras pakalpojuma 
pieejamība un izmantošana kā 
attīstības faktors, kā arī 
pašdarbības kolektīvu aktivitāšu 
atbalstīšana 

  Informācijas un zināšanu 
pieejamības attīstība 

 
Ilgtspējīgu tūrisma attīstība 

  

Individuālās saimnieciskās 
darbības – mājražošanas un 
amatniecības aktivizēšana 

  

Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana un sporta 
aktivitāšu atbalstīšana 
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izteikta finansējuma piesaiste kāda jomai, ir bijis maz īstenoto projektu. Izteiktākā 
specializācija ir Tārgalē – veselīga dzīvesveida un sporta attīstība, kas skaidrojams ar vienu 
aktīvu īstenotāju nevis visa pagasta mērķtiecīgu darbību. Jāatzīst arī, ka finansējums tika 
piešķirts noteiktām aktivitātēm un noteiktos termiņos, tāpat, piemēram, tūrismu ar 
LEADER projektiem bija iespējams aktivizēt tikai Kolkas un Tārgales pagastos, kas zināmā 
mērā ierobežoja gan vienas teritorijas attīstību konkrētā jomā, gan  atsevišķu jomu 
attīstību visā ZBA darbības teritorijā 

 

 

Novadu mērogs. Analizējot novadu attīstības programmas (Talsu un Dundagas novadam 
līdz 2020. gadam, Ventspils novadam līdz 2017. gadam, bet plašāka laika aspekta 
apzināšanai arī Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030), tika izvērtētas 
kopīgās iezīmes un attīstības virzieni.  Novadu stratēģiskie mērķi atrodami dokumenta 
4. pieliekumā. Visiem trim ZBA teritorijā esošajiem novadiem (Dundagas, Talsu un 
Ventspils) kā stratēģiskie mērķi norādīta: 

1) Ekonomika/tautsaimniecība, visos norādot, ka šai jomai jābalstās esošajos 

resursos un jāveido pievilcīga vide un iespējas darba meklētājiem un ņēmējiem. 

Kopīgās specialitātes visos trīs novados: 

- mežsaimniecība un kokapstrāde;  
- lauksaimniecību (t.sk. mājražošana, netradicionālā lauksaimniecība, 

lauksaimniecības produktu pārstrāde); 
-  tūrisms  (Talsu un Ventspils novads, Dundagas novadā tā nav kā ekonomiskās 

jomas prioritāte, tomēr tiek izvirzīta kā viens no stratēģiskajiem mērķiem). 

Divos no trim novadiem kā specialitāte izvirzīts: 
- zivsaimniecību un zivju pārstrādi (Talsu un Ventspils novads, tomēr,  lai arī 

Dundagas novadā tā nav prioritāte, Kolkas pagastā tas tiek atzīmēts kā 
attīstībai nozīmīgs virziens); 

- alternatīvās enerģijas ražošana (Ventspils un Dundagas novads). 
 

2) Dzīves vide (Talsu novadā definēta kā „iedzīvotāji” tomēr aktualizē dzīves vides, ne 
radošos, izglītojošos procesus), aktualizējot pasākumus, kas veido drošu un 
pievilcīgu dzīves un darba vidi, t.sk. sociālo un komunālo pakalpojumi, 
infrastruktūra, mobilitāte. 

 
Dundagas un Ventspils novados kā stratēģiskais mērķis izvirzīts „Cilvēks/sabiedrība” -  
radošs, izglītots cilvēks, kam ir piemērota vide un spējas pielāgoties apkārtējiem 
procesiem un nodrošināt sev darba iespējas (mūžizglītība, brīvā laika pavadīšana, kultūras 
aktivitātes, veselīgs dzīves veids).  
 
Dundagas un Talsu novadā kā stratēģiskais mērķis izvirzīta unikalitāte/atpazīstamība. 
Dundagas izvirzītā prioritāte iekļauta arī pie ekonomiskā stratēģiskā mērķa, kamēr Talsu 
novadā unikalitāte novada pagastu kontekstā attiecināma mazāk nacionālā mērogā , bet 
vietējā (Talsus identificējot kā plašāka mēroga atpazīstamības vietu) 
Talsu novadā kā stratēģiskais mērķis norādīta pārvaldība. 
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ZBA pašreizējās darbības teritorijas novadu attīstības prioritātes sasaucās arī ar blakus 
esošo novadu plānošanas dokumentos ietverto. Kuldīgas, Rojas un Mērsraga attīstības 
prioritāte, līdzīgi kā Dundagas un Talsu novados, ir (1) unikalitātes/pievilcības attīstība 
(Kuldīgā – investoru un tūristu piesaistei, Mērsragā – attīstoties kā industrializācijas 
centram, Rojā – stimulējot ekonomiku), (2) tūrisma attīstība un (3) iedzīvotājs (radošs, 
izglītots, aktīvs, izrāda iniciatīvu). 
Rojas un Mērsraga novadā tiek izdalīta arī dzīves vides un infrastruktūras uzlabošana, 
savukārt Kuldīgā kā atsevišķa prioritāte izdalīta pilsētu, lauku un dabas vides izkopšana un 
uzlabošana. 
 

Pagastu mērogs. Attīstības virzieni, mērķi un vēlmes ZBA darbības teritorijas pagastos tika 
izvirzīti, analizējot datus no iedzīvotāju anketām, 12 fokusgrupām (iedzīvotāju, pašvaldību 
un uzņēmēju), 2014. gadā veiktajās ZBA diskusijās visos 11 pagastos, kā arī pagastu 
teritorijas plānojumu paskaidrojumu rakstos. Nav izdalāmi konkrēti mērķi, kas būtu 
aktuāli kādā konkrētā novadā, tomēr ir identificējamas visos (vai vairākumā) pagastos 
nozīmīgie jautājumi un tendences, tāpat ir iezīmējamas arī atsevišķi nozīmīgi jautājumi 
katrā no pagastiem (detalizēts dalījums 4. un 5. pielikumā). 

Nozīmīgākās prioritātes visos pagastos: 

- infrastruktūras izveide un rekonstrukcija: ceļi, sabiedriskās tualetes izveide, 
pagalmu seguma un ceļu remonts, gājēju celiņu izveide un/vai labiekārtošana, 
apgaismojums ciemos (iedzīvotāju viedoklis un pašvaldības mērķis); 

- tūrisma attīstība: ekotūrisms, kultūrtūrisms, dabas takas, tūrisma 
infrastruktūra (iedzīvotāju viedoklis un pašvaldības mērķis); 

- apkārtējās vides sakārtošana: atpūtas vietu iekārtošana, bērnu rotaļu 
laukumu izveide, brīvdabas estrādes izveide, dabas un kultūras objektu 
saglabāšana, uzturēšana un izmantošana iedzīvotāju izmantošanai un  tūristu 
piesaistei (iedzīvotāju viedoklis un pašvaldības mērķis); 

- sporta infrastruktūra, sporta laukuma/stadiona izveide vai/un rekonstrukcija 
minēta visos pagastos, daudzkārt minēti arī āra trenažieri (iedzīvotāju 
viedoklis); 

- ražošana un saimniekošana: daudzveidīga, efektīvi izmantojot esošos resursus, 
mājražošana, biznesa mentori (iedzīvotāju viedoklis un pašvaldības mērķis); 

- lauksaimniecība un mežsaimniecība: lauksaimniecības produktu realizēšana, 
netradicionālie lauksaimniecības veidi, efektīva saimniekošana (iedzīvotāju 
viedoklis un pašvaldības mērķis). 
 

Vienota viedokļa trūkt attiecībā uz vairākām jomām, tomēr jāiezīmē, ka daudzkārt tieši 
atšķirīgās prioritātes parāda pagasta virzību un unikalitāti, kur līdztekus ikvienā vietā 
dzīves un darba videi nepieciešamām lietām, tiek izceltas arī specifiskas jomas, piemēram 
(izvērstāka tabula 5. pielikumā): 

- Dundagas, Ances un Īves pagastos -  pils/muižas labiekārtošana, renovēšana; 
- Lubes un Valdgales pagastā – galdniecība; 
- Kolkā, Valdgalē un Usmā – novadpētniecības muzeja izveide. 
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Atšķirīgākie prioritāšu un specifikācijas jomā ir Usmas, Kolkas un Ugāles pagasti. Pārējos 
pagastos, lai arī pašreizējā situācija un dažādu jomu, piemēram, mājražošanas, attīstība ir 
ļoti atšķirīga, vīzijas par pagasta nākotni, sadarbību un iesaisti ir līdzvērtīgas. 

Nozīmīgi, ka daudzās jomās vienā pagastā ir vairāki priekšlikumi, gan atbildot uz 
jautājumu, kā konkrētā tēma varētu attīstīties un attiecīgi – sniedzot priekšlikumus vai 
norādot, ka nav ideju, gan  brīvā formā norādot svarīgāko vietas attīstībai. Mūžizglītība ir 
joma, kas akcentēta vismazāk, turklāt atsevišķos pagastos kā prioritāra norādīta tikai 
viena konkrēta mūžizglītības sadaļa (piemēram, valodu apguve, pirmspensijas vecuma 
amatu mācības, bēbīšu skola). Pētījumā gan analizējot mērķagrupas, gan VRG 
administratīvo darbību fiksēts, ka nepieciešamas tieši zināšanu un komunikāciju 
aktivitātes, kas bieži ierobežo cilvēku rīcībspēju.  

 

Iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju viedoklis par sadarbību un ieguvumiem no 
darbības ZBA 11 pagastu teritorijā 
Tā kā viedoklis par to, kāpēc ir vērts darboties ZBA un turpināt sadarbību pašreizējā 
teritorijā, tiek iezīmētas gan VRG darbības, gan kopējā projektu īstenotāju un citu 
iesaistīto personu radītā vide. Minētie argumenti, esošajai un nākamajai pieredzei tika 
izteikti visos pagastos: 

1) Iesaiste biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā” sniedz iespējas piesaistīt ELFLA 
un EZF finansējumu, kas ļauj īstenot idejas un vecināt dzīves kvalitāti, attīstīt 
uzņēmējdarbību. 2009. -2014. gadā ir īstenoti ļoti dažādu jomu projekti 
daudzveidīgām mērķagrupām (t.sk. jauniešiem, sportistiem, senioriem, cilvēkiem ar 
invaliditāti u.c.). 

2) Visos pagastos projektu rakstītājiem un iesniedzējiem ļoti nozīmīgas ir saņemtās 
konsultācijas un atbalsts projektu veidošanā, lielākoties balstīts pozitīvā pieredzē un 
individuāli pastāvošā sadarbībā ar Guntu Abaju.  Iedzīvotāji norāda uz koordinatores 
nozīmīgo darbu un kompetencēm ieteikt veiksmīgākos akcentus projekta rakstīšanā, 
ieteikumiem pilnīgāku projektu pieteikšanā un iedrošinot iedzīvotājus projektu 
īstenošanai, „man nebūtu tik daudzas lietas projektā bijušas, ja viņa [G. Abaja] 
nebūtu bijusi”. 

3) Visos ZBA darbības teritorijas pagastos iedzīvotāji norāda uz nozīmīgu cilvēcisko 
sadarbību un uzticību, ko vēlas turpināt neatkarīgi no pagasta iesaistes vienā vai citā 
partnerībā, „Es kā privātpersona nelaidīšos prom no Guntas”. Iedzīvotāji apgalvo, ka „ja 
viņa [G. Abaja] nebūtu tik pretimnākoša, nebūtu tik daudz projektu īstenotu”. 

4) Ziemeļkurzemes asociācijas teritorijā ir līdzīgi raksturojošie rādītāji - zems iedzīvotāju 
blīvums, lielas mežu platības, nav lielu ražotņu un nevienas pilsētas, ko kā pozitīvu 
aspektu savstarpējā sadarbībā norāda gan iedzīvotāji, gan pašvaldību pārstāvji.  
Projektu īstenotāji norāda, ka blakus esošās partnerības pastāv daudz lielāka 
konkurence un sacensība. „Tas mani biedē. Talsu katls ir liels. Mēs jau nevarēsim par 
tik lielām naudām projektus īstenot - tur ir 3 pilsētas, būs grūti vispār saņemt 
atbalstu.” 

5) ZBA teritorijā ir aktivizēti iedzīvotāji, izveidotas jaunas biedrības. Usmas, Popes un 
Tārgales pagasta iedzīvotāji norāda uz savu kūtrumu kā iemeslu nepietiekamai 
iesaistei LEADER pieejas sniegto iespēju izmantošanā.  
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6) Pieredze, apzinot citus partnerības teritorijā īstenotos projektus, ir vērtīga gan ideju, 
gan praktisku padomu ziņā.  

7) Vieglā sasniedzamība un atrašanās tuvumā ir nozīmīga gan tehniskā ziņā (īsā laikā 
iespējams nokļūt uz konsultācijām, semināriem utt.), gan partnerības spējā apzināt 
teritoriju (izveidot sadarbību ar pagasta pārvaldēm un pašvaldībām, uzņēmējiem, 
iedzīvotājiem, identificēt teritorijas potenciālos attīstības virzienus un aktīvos cilvēkus 
utt.), kā arī emocionāli – strādājot ar savu „vietējo”  partnerību. „ZBA ir mūsu 
sadarbības katls” 

8) Ventspils un Talsu novada pagastos iedzīvotāji norāda, ka jūtas nedroši un nestabili 
attiecībā uz nākotni – pagasta iespējamo iesaisti citā vietējā rīcības grupā, uzsverot, 
ka pašiem nav iespējas izlemt un tas būšot politisks lēmums.  Iedzīvotāji nav informēti 
par VRG atlases kritērijiem 2014.-2020.gada periodam, pašvaldības lūdzot parakstīt 
dokumentus, neizskaidrojot situāciju, bet norādot pašvaldības līdzfinansējuma 
ierobežošanu LEADER projektu īstenošanā gadījumā, ja pagasts vēlas palikt 
pašreizējās VRG teritorijā. 
Domājot par iesaisti citā vietējā rīcības grupā ZBA pašreiz esošo pagastu pārstāvji 
nezina iespējas vai nav apmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem (projektu 
rakstīšanas un īstenošanas iesaistīto organizāciju un institūciju) ārpus ZBA teritorijas 
(Talsos vai Ventspilī), tomēr liela daļa ir gatavi iesaistīties citā vietējā rīcības grupā, ja 
tiktu nodrošināti līdzvērtīgi cilvēcīgie (uzticība un atsaucība) un profesionālie 
pakalpojumi (konsultācijas un atbalsts).  

9) Atsevišķi Ventspils novada pagastu iedzīvotāji norāda, ka partnerības darbs viena 
novada teritorijā būtu solis atpakaļ attīstībā, norādot, ka nepieciešama teritorijas 
attīstības veidošana starp vairākām pašvaldībām atbilstoši teritorijas interesēm, 
nevis administratīvajām robežām. Tiek norādīts, ka partnerības darbība novadā 
palielinātu pilsētas kontroli novadā un mazinātu iespējas novadam attīstīties. 

Iedzīvotāju prioritātes attiecībā uz LEADER pieejas īstenošanu ir (1) laba sadarbība ar 
partnerības administrāciju, kas ir stabila un uzticama, kā arī atrodas nelielā attālumā, 
(2) pieeja konsultatīvajam atbalstam un jomu ekspertiem, (3) iespēja attīstīt savas un sava 
pagasta intereses, piesaistot ELFLA un EZF (kur attiecināms) finansējumu, 
(4) konkurētspējīgas (ne pārākas) citas partnerības teritorijas, (5) iespēja gūt idejas un 
iesaistīties informatīvās, sadarbību veicinošās un jaunu ideju piedāvājošās pieredzes 
apmaiņās, semināros, diskusijās  un citās klātienes tikšanās.  
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Secinājumi par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu 

 

Esošā vietējās attīstības stratēģija ir bijusi īstenota balstoties uz individualizētu, biedrības  
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijas iedzīvotāju sociālās, emocionālās 
un nodarbinātības īpatnībās balstītu vadības pieeju, kur VRG darbības teritorijas 
iedzīvotāju vajadzības, intereses, kompetences, pieredze, un arī domāšanas veids ir 
prioritārs.  

Iesaistoties kopīgās vietējās attīstības veicināšanas aktivitātēs, prioritārais ir bijis 
individualizēts skatījums. Iedzīvotājiem pārsvarā ir vietējā jeb lokālā mēroga un viensētu 
domāšana, kas zināmā mērā apgrūtina līdzdalību kopīgajos procesos. Ir izteiktas grūtības 
veidot saikni starp personīgo un kopējo labumu. Iedzīvotājiem kopumā ir zema kritiskās 
un stratēģiskās domāšanas kapacitāte. Skatījumā uz nākotni jaušams kopīga un tālejoša 
mērķa trūkums, kas nereti iespaido drošumspēju un socio-ekonomiskās stabilitātes 
sajūtu. Lai arī ar nākotni saistās lielas cerības un gaidas, nākotne ir kā tāls un 
nesasniedzams filozofisks koncepts. Kā ZBA darbības teritorijas kopienas iekšējā 
komunikācija  un sadarbība nākošās stratēģijas izveidē un īstenošanā varētu tikt pielietota 
ne tikai individuālās konsultācijās, bet arī sadarbībā ar plašākām iedzīvotāju grupām 
pagastos un arī starp pagastiem. 

Esošās stratēģijas īstenošana norāda uz to, ka kopumā iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties 
procesos, kad ir skaidri redzams mērķis, plāns, galarezultāts, kad ir uzkrāta pozitīvā 
pieredze, kas lēnām veicina izmaiņas. Kā ZBA darbības teritorijas iedzīvotāju aktivizētājus 
būtu jāiesaista kultūras, sporta un atpūtas jomas aktīvistus, jo tie ir pozitīvāk noskaņoto 
cilvēku grupa, kas ir entuziastiski ne tikai vārdos, atbalstā, bet arī iniciatīvu īstenošanā. 
Jauniešu līdzdalība varētu ienest plašāku skatījumu. Kā viena no vietējā attīstībā 
nozīmīgākajām grupām varētu būt tie, kas ir atradušu darbu pilsētās, un varētu iedvesmot 
vairāk paļauties uz sevi un pozitīvā veidā rast risinājumu pārmaiņām. 

 

 Ieteikumi darbības teritorijas definēšanā 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” līdzšinējā darbības teritorijā 
1. Pēc pētījuma ietvaros veiktās dokumentu, datu un iedzīvotāju viedokļa analīzes, 

var secināt, ka ZBA darbības teritorija atbilst LEADER pieejas principiem – saistītām 
funkcionālajām, kultūras, cilvēku u.c. saiknēm – teritorija ir viendabīga, ko 
apliecina gan veiktā SVID analīze, gan fokusgrupu diskusiju datu analīze. Pastāv arī 
stiprās un vājās puses, kas nav vienādas visā ZBA darbības teritorijā, bet šīs 
atšķirības nav vērojamas novadu robežās, bet gan starp pagastiem, pagastu 
ietvaros, vai pat starp dažādām ZBA darbības teritorijas aktīvistu grupām. 

2. Aprakstītās un analizētās pazīmes liecina, ka šī teritorija turpmāk var īstenot 
vienotu stratēģiju, iekļaujot visu darbības teritorijā esošo novadu attīstības 
prioritātes. ZBA darbības teritorijā esošajiem pagastiem ir līdzīga identitāte - dabas 
un tās apsaimniekošanas specifikas, cilvēku rakstura un attieksmju, kā arī 
sociālekonomisko rādītāju ziņā, kas raksturīga Ziemeļkurzemei kā reģionam. Visā 
teritorijā ir aktuāla jauniešu iesaiste un alternatīvas darba iespējām, kā arī 
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nepieciešamība attīstīt uzņēmējdarbību un pakalpojumu, infrastruktūras 
pieejamību un kvalitāti. Teritorijā neatrodas lielas ražotnes vai pilsētas, ir mazs 
iedzīvotāju blīvums un lielas mežu platības un daudz teritoriju ar ierobežojumiem 
tās izmantošanā (liegumi, rezervāti u.c.), kā arī ZBA iedzīvotājiem ir līdzīgas 
emocionālās, sociālās un rīcībspējas iezīmes. 

3. ZBA līdzšinējās darbības rezultātā, ir izveidota cieša saikne starp partnerības 
teritorijas projektu īstenotājiem un ZBA administrāciju, kā arī ZBA ir izveidots ciešs 
kontaktu tīkls ar pagastu pārvalžu vadītājiem (arī savstarpēji) un citiem pašvaldību 
iestāžu darbiniekiem, nevalstiskā sektora pārstāvjiem, lauksaimniekiem, 
zvejniekiem un citu jomu aktīvistiem, un ir izveidota atpazīstamība aktīvās 
iedzīvotāju grupas vidū.  

4. Visā teritorijā sadarbību un līdzdarbību kopīga mērķa sasniegšanai var raksturot kā 
pasīvu, kam nepieciešama emocionāla iedrošināšana, sociāla koordinācija un 
vadības stratēģija. Tas apliecina šīs teritorijas kā savstarpēji sabalansētas vienības 
pastāvēšanu vienotā partnerībā, kur liela nozīme ir līdz šim izveidotajām saiknēm 
un uzticībai starp koordinatoru un individuāliem dalībniekiem. Tas ir arī nozīmīgs 
priekšnosacījums turpmākai komunikācijas pakāpeniskai attīstībai un 
multiplicējamu ideju pārņemšanai no vienas teritorijas daļas citai, kā arī sadarbības 
projektiem tūrisma, ražošanas, mobilu pakalpojumu izveides, kultūras, sporta un 
citās jomās. 

 

Alternatīvas teritorijas pastāvēšanai 

1. ZBA ir veiksmīgi īstenojusi stratēģiju visos teritorijas pagastos un nav iemesla, kāpēc 
nevarētu turpināt darbību minētajā teritorijā vai paplašinot to atbilstoši 
funkcionālajām saiknēm ar citām blakusesošām teritorijām (pagastiem) no Kuldīgas, 
Rojas, Talsu, Ventspils novadiem, jo stratēģija tiek veidota balstoties uz pagastu 
iedzīvotāju vajadzībām.  

2. Lai arī katrā pagastā ir identificējamas atšķirības, atsevišķiem ZBA pagastiem ir 
izteiktas un unikālas iezīmes, kas tos padara citādākus pārējo ZBA darbības teritorijas 
pagastu vidū un iespējama alternatīvu – sadarbības (potenciālu ZBA darbības) 
teritoriju identificēšana: 

a. Dundagas novada Kolkas pagasts -  iespējama funkcionāla saikne ar Rojas un 
Mērsraga novadiem un Ventspils novada Tārgales pagastu zivsaimniecības, 
piekrastes tūrisma un citu kompleksu ekonomiku veicinošu un savstarpēji 
integrētu (piemēram, tūrisms un saimnieciskā darbība) aktivitāšu izveidē; 

b. Ventspils novada Usmas pagasts – iespējama saikne Usmas ezera kā tūrisma, 
apsaimniekošanas, brīvā laika resursa piedāvājuma izstrādē ar Kuldīgas novada 
Rendas pagastu un Talsu novada Ģibuļu pagastu; 

c. Ventspils novada Tārgales pagasts – iespējama funkcionāla saikne piekrastes 
potenciāla izmantošanā ar Ventspils novada Vārves, Jūrkalnes un Užavas pagastu 
un Dundagas novada Kolkas pagastu, savukārt, identitātes un brīvā laika aktivitāšu, 
pakalpojumu, uzņēmējdarbības un citu sektoru attīstīšana, funkcionālā sadarbībā 
ar Ventspils novada Vārves pagastu kā Ventspils „guļamrajonu” teritorijām. 
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3. Minēto pagastu piederība ir atkarīga no partnerības stratēģijā ietvertajām 
prioritātēm, kas veiksmīgāk atbilst un ļauj tālāk attīstīt katra pagasta unikalitāti, 
veidojot sadarbību ar citām partnerības teritorijām, tai skaitā nodrošina efektīvu 
resursu izmantošanu, kā arī mazina risku, ka blakus esošās teritorijās tiek attīstīts 
pakalpojumu piedāvājums, kas ir dublējošs nevis savstarpēji papildinošs un 
daudzveidīgs. 

4. Partnerības darbība vairāk kā vienā novadā ir nozīmīga LEADER pieejas kvalitatīvai 
īstenošanai, veidojot sadarbību ne tikai starp nevalstisko sektoru un uzņēmējiem, bet 
arī dažādu novadu pašvaldībām. Gadījumā, ja partnerība darbību turpina viena 
novada ietvaros, uzmanība jāpievērš papildus aktivitātēm novadu pašvaldību un 
pārnovadu pagastu sadarbības veidošanai. Kā arī VRG jāattīsta teritorijai nozīmīgas un 
unikālas funkcijas, kas vai nu tiek deleģētas no pašvaldības vai arī atšķiras no 
pašvaldības, tādā veidā nedublējot pašvaldības darbu, piemēram, attīstības 
plānošanā, vietējo iniciatīvu koordinēšanā. 

 

Ieteikumi partnerības rīcībai darbības teritorijas definēšanā 

Lai sekmētu sadarbības jeb partnerības veidošanos praksē, kā arī lai noteiktu darbības 
teritoriju, nepieciešams atsaukties uz LEADER pieejas kā arī Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības pieejas īstenošanas principiem: 

a. Nepieciešamo pārmaiņu definēšana. Tas nozīmē, ka ZBA ir jāveido skaidrs fokuss 
jeb jāidentificē tās konkrētās pārmaiņas, kas ir nepieciešamas teritorijā. Un 
balstoties uz identificētajām nepieciešamībām jeb attīstības prioritātēm, jānosaka 
to darbības un ietekmes areāli. Pārmaiņu definēšana ir veicama vērtējot pētījuma 
ieteikumus nākotnē ieviešamajām aktivitātēm, piemēram, zivsaimniecības un zivju 
pārstrādes nozares attīstība vai uzņēmējdarbības attīstība mežsaimniecības un 
kokapstrādes sektoros u.tml.; 

b. Sadarbības partneru jeb partnerības identificēšana. Ir jāapzina ar definētajām 
pārmaiņām saistītajās aktivitātēs nozīmīgākās iesaistītās puses organizāciju, 
speciālistu, mērķa grupu, iedzīvotāju līmenī, īpašu uzmanību pievēršot tām 
grupām, kas līdz šim nav bijušas iesaistītas vai arī bijusi salīdzinoši zema to iesaiste. 
Tas ir veicams vērtējot pētījuma ieteikumus administratīvās un pārvaldības 
kapacitātes nodrošināšanā; 

c. Darbības teritorijas robežu noteikšana. To ietekmē gan definēto pārmaiņu 
ietekmes areāls, kas attiecīgi saistāms ar funkcionalitāti. Piemēram, ja VRG izvēlas 
vērst uzmanību uz pakalpojumu pieejamību, tad teritorijas definēšanā un robežu 
noteikšanā jāņem vērā esošo pakalpojumu izplatība un to saņēmēju izvietojums 
un kustība, kas bieži vien var pakārtoties darbaspēka plūsmai, tas ir, iedzīvotāju 
kustībai no dzīves vietas uz darba vietu. Te būtiski veidot atbilstošas mijdarbības ar 
darbavietu koncentrācijas centriem – ciemiem, pilsētām, piemēram, Dundaga, 
Talsi, Ventspils. Savukārt, ja definēto pārmaiņu fokuss ir kādas nozares, piemēram, 
zivsaimniecības, attīstība, tad jāvērš uzmanība uz tās telpisko izvietojumu, darbībai 
nepieciešamās infrastruktūras pieejamību, tirgus esamību un attīstības potenciālu, 
kas veido viendabīgu teritoriju. ZBA darbības teritorijas gadījumā jāvērtē arī 
attālumi, jo teritorija ir ar zemu apdzīvojuma blīvumu. Sekmējot sadarbības 
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principu veidošanu, ieteicams darbības teritorijā iekļaut vairāk kā vienu novadu un 
attiecīgi stimulēt sadarbību starp iekļauto novadu pašvaldībām. ZBA gadījumā 
ieteicams respektēt arī darbības teritorijas vēsturisko attīstību un ZBA lomu tajā, 
kā arī izveidoto kontaktpersonu (projektu īstenotāji, aktīvākie iedzīvotāji, pagastu 
vadītāji) tīklu, kas veiksmīgi kalpo efektīvai informācijas un pieredzes apmaiņai. 

 

Ieteikumi administratīvās un pārvaldības kapacitātes 
nodrošināšanā 

Projektu pieteikumu konkursi un vērtēšanas process 

1. Ņemot vērā nākamajā periodā plānoto salīdzinoši lielāko finansējuma apjomu 
uzņēmējdarbības sekmēšanai un attiecīgi šādu projektu daudzuma palielināšanos, 
līdz šim veiksmīgi tematiski veidoto vērtēšanas komisiju ir vēlams papildināt, 
iekļaujot ekspertus ar atbilstošu tematisko, tehnisko – biznesa darbības principu – 
kompetenci. 

2. Nākamajā periodā stratēģijas īstenošanas ietvaros turpināt organizēt un 
popularizēt projektu konkursus mājas lapā un visu novadu avīzēs, klātienes 
tikšanās, individuālās sarunās, veidojot arī teritoriālo koordinatoru darbības tīklu. 
Uzmanība jāpievērš tam, kā papildināt un piedāvāt informāciju citos informācijas 
kanālos „vieglākā” formā, piesaistot uzmanību tēmai un aktuāliem jautājumiem, 
kur projektu konkurss ir kā iespēja tēmas attīstības veidošanai teritorijā (piemēram, 
ar konkrētās jomas  faktiem no citām teritorijām, pieredzes stāstu par īstenotu projektu, 

kur kā sekundāru, bet identificējamu norādīt projektu konkursa iespēju). 

3. Ieteicams izstrādāt metodiku un publiskot informāciju par specifiskajiem 
kritērijiem, kas tiek izmantoti projektu pieteikumu vērtēšanā (piemēram, saņemot 
vērtējumu 0 vairāk kā 3 kritērijos pieteikums tiek uzskatīts kā neatbilstošs vietējās 

stratēģijas īstenošanai), tādējādi nodrošinot augstāku projekta pieteikumu kvalitāti.  

4. Lai atvieglotu projektu pieteikumu izstrādi un padarītu vērtēšanas procesu 
izprotamāku un caurspīdīgāku, vēlams aprakstīt un kopā ar kritērijiem publiskot 
piešķiramo punktu skaita atšifrējumu katrā no vērtēšanas kritērijiem  (piemēram, 
kritērijā „Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) 
vajadzību sasniegšanu” norādīt, ka 2 punkti -  skaidri definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, aprakstīta projekta nozīme iedzīvotāju vajadzību sasniegšanā; projekts aptver 
iedzīvotāju vajadzības visā ZBA darbības teritorijā; 1,5 punkti - daļēji definētas mērķa 
grupas un to vajadzības, daļēji minēta iedzīvotāju vajadzību nodrošināšana. Projekts 
aptver iedzīvotāju vajadzības viena novada vai vairāku pagastu teritorijā utt.). 

5. Projektu vērtēšanas kritēriju aprakstu vēlams paplašināt, skaidrojot terminoloģiju 
un jēdzienus ZBA kontekstā (piemēram, kas domāts ar novatorisks, pirmreizīgs, sociāli 

ekonomiskās ietekmes rādītāji u.c.) vai/un sniedzot rīkus informācijas atrašanai.  

6. Ieteicams izvērtēt SVID identificēto iespēju attīstību integrēšanu attiecīgu jomu 
projektu vērtēšanas specifiskajos kritērijos. 
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Valdes un izpildstruktūras darbība 

7. VRG stratēģijas ieviešanas gaitas analīze un valdes iesaiste gan lēmumu 
pieņemšanā, gan ZBA aktivitātēs ir atbilstoša virzībai uz ZBA mērķu sasniegšanu. 
Lai arī valdes locekļi apzinās sevi kā konkrētas mērķagrupas pārstāvjus, efektīvākai 
komunikācijai un stratēģijas mērķu sasniegšanai ir ieteicams definēt valdes 
pienākumus un atbildības, kā arī izstrādāt darbības plānu ar sasniedzamiem 
rādītājiem, kas palīdz izvērtēt partnerības darbības efektivitāti.  

8. Sabiedrības iesaistes līmeņi lēmumu pieņemšanas procesos ir dažādi, piemēram, 
risinot tehniskas un administratīvas dabas jautājumus stratēģijas īstenošanā, 
aktīva iedzīvotāju līdzdalība nav nepieciešama, tomēr ir jāsekmē informācijas 
pieejamība iedzīvotājiem. Informēšana arī ir viena no sabiedrības līdzdalības 
formām, tāpēc būtu vēlams publiskot partnerības darbības plānus (laika grafiki un 
darbības) vienkāršā formā par to, kad notiks projektu konkursi, kad iespējama 
iesaiste stratēģijas izstrādē un citas aktivitātes, ar norādēm iesaistīties procesos, 
veidiem un laiku, kā un kad iespējams īstenot savas idejas (piemēram, vieta 
ieteikumiem konkrētos jautājumos par biedrības darbību, plānoto pieredzes braucienu 

plāns u.c.). 

 

Informatīvais darbs un komunikācijas stratēģija 

9. ZBA administrācijai ir pietiekamas kompetences un ZBA aktīvistu atbalsts, lai 
varētu nodrošinātu aktīvu, mūsdienīgu un interaktīvu komunikāciju tālākai 
darbības attīstībai, tāpēc nākamajā plānošanas periodā ir ieteicams izstrādāt 
komunikācijas stratēģiju, izvērtēt kvalitatīvos mērķus un komunikācijas veidus, kas 
tiek izmantoti, lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties, informētu un konsultētu, 
veicinātu pieredzes apmaiņu, ziņotu par ZBA darbību un stratēģijas īstenošanu. 

10. Ir nepieciešams veicināt ZBA atpazīstamību kā vietējās attīstības stratēģijas 
ieviesēju sabiedrībā, turpinot uzturēt aktuālu mājas lapu un konkrētus 
piedāvājumus iesaistei dažāda mēroga pasākumos, pilnveidojot aktivitāti 
sociālajos tīklos un veidojot dažādus informatīvos materiālus. Ir svarīgi informēt 
par biedrības darbību, LEADER pieeju, iesaistes iespējām un īstenotajiem 
projektiem, turklāt informācijai jābūt – regulārai un vienkāršai. 

11. Ir nepieciešams meklēt veidus, kā ZBA var informēt darbības teritorijā esošos 
pagastus par inovatīvām attīstības tendencēm lauku attīstībā, veicinot jaunu 
iespēju identificēšanu un iniciatīvu veidošanos. Ir ieteicams lielāku uzmanību 
pievērst pagastiem un teritorijām, kurās ir zemāka aktivitāte un bijusi mazāka 
iesaiste vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā. 

12. ZBA mājas lapai ir viegli uztverama struktūra, ietverot plašu un sabiedrībai 
aktuālu informāciju.  Efektivitātes palielināšanai, nepieciešams izvērtēt 
nepieciešamību pārmainīt informācijas plūsmu vai pārveidot komunikācijas 
kanālus, lai tie uzrunātu un aicinātu iesaistīties dažādas interešu grupas stratēģijas 
īstenošanā, darba grupās u.c. aktivitātēs, nevis kalpotu tikai kā datubāze un 
atskaite par paveikto.  
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13. Ieteicams izveidot ZBA mājaslapas sasaisti ar ZBA darbības teritorijā esošo 
pašvaldību mājas lapām, veicinot iespēju pašvaldību mājas lapās atpazīt ZBA kā 
vietējās attīstības aģentu, kas īsteno vietējās attīstības stratēģiju un strādā kā 
atbalsta mehānisms, nevis konkurents citām teritorijas NVO. 

14. Jāizvērtē iespējas ZBA mājaslapā akcentēt teritoriālo aspektu un ZBA kā vienotas 
teritorijas pastāvēšanu, veidojot uzskatāmus materiālus par visu darbības 
teritoriju. Iedzīvotāju izteiktā neziņa par teritorijas struktūru un citās teritorijās 
notiekošo, ir risināma pilnveidojot jau izveidotos produktus un palielinot to 
izmantošanas efektivitāti. Būtu jāizvērtē nepieciešamība veidot vietējo identitātes 
produktu un īstenoto projektu datubāzi kartogrāfiski, sasaistot to ar informācijas 
kopu par tur pieejamo pakalpojumu vai projekta rezultātiem, tādējādi akcentējot 
VRG kā vienotu teritoriju. 

15. Līdztekus pašreiz izmantotajai biedru un interesentu e-pastu datubāzei un manuāli 
veidotajām tematiskajām izlasēm, izvērtēt nepieciešamību izmantot digitālu e-
pastu datubāzi, sūtot grupētus jaunumus potenciālajiem iesaistītajiem, kas nav 
ZBA biedri vai sekotāji. Tādā veidā, saglabājot esošos resursus, tiktu informēts  
plašāks sabiedrības loks un mazināta VRG administrācijas noslodze, manuāli 
noskaidrojot informācijā ieinteresēto personu loku. Vienlaikus ir nepieciešams 
izveidot iespēju pieteikties noteiktiem jaunumiem. Aktuālai informācijai ir jābūt 
vienkāršai un īsai ar norādi, kur meklēt tālāku informāciju, ko apliecina uzņēmēju 
un iedzīvotāju gatavība saņemt regulāras un konkrētas ziņas.  

16. Jāizvērtē visu ZBA teritorijas novadu iedzīvotāju informētība par ZBA 
aktivitātēm, nodrošinot vienotu informācijas plūsmu visā partnerības teritorijā. 
Rekomendējams veidot līdzvērtīgu pieeju visu novadu laikrakstiem un avīzēm, 
veidojot vienmērīgu informētību par LEADR pieeju un ZBA (aicinoši un post-
factum). 

17. Ir nepieciešams turpināt organizēt neformālas tikšanās projektu īstenotājiem un 
potenciālajiem iesniedzējiem, veicinot dalīšanos pieredzē gan  par rezultātiem, gan 
par projekta ieviešanas procesiem, kopīgi arī ar tiem, kam jau ir īstenoti projekti, 
lai runātu par iespējām projektu iesniegšanai, tādējādi veicinot sadarbību.  

18. Nepieciešamas biežākas tikšanās ar iedzīvotājiem – informatīvas, diskusiju un 
semināru formā, lai veicinātu izpratni,  ka VRG darbība domāta tieši iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Iedzīvotāju vēlme pulcēties ārpus pašvaldības ēkām, 
piemēram, kultūras namos, norāda uz vēlmi pēc pašu iniciatīvas, ne norādītas 
rīcības, vēlmi pēc vienlīdzības, kas veicina saliedētību, savstarpējo uzticību, 
sadarbības veidošanos. Tikšanās organizēšana un klātbūtne tajās ir laikietilpīga 
taču nozīmīgs ieguldījums vietējā attīstībā, tāpēc ieteicams palielināt padomes vai 
teritoriālo koordinatoru lomu tajā.  

19. Ir jāturpina iesāktā prakse organizēt informatīvos seminārus un iekļaut tajos arī 
tematisku vai noteiktām mērķa grupām paredzētu informāciju, kas piesaista 
papildus interesentus. Efektīvu un kvalitatīvu semināru norisi ieteicams veicināt 
sadarbojoties (vai iesaistoties citu organizētos pasākumos) kopā ar LLKC lauku 
attīstības konsultantiem, Valsts lauku tīklu, Zivsaimiecības sadarbības tīklu, 
nevalstiskajām organizācijām, institūcijām, uzņēmējiem, kultūras pasākumu 
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organizētājiem un pašvaldībām, kas varētu stiprināt ZBA pozīcijas kā organizācijai 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un darbībā, kas aptver dažādus sektorus, 
teritorijas. 

20. Motivējošākā aktivitāte, kas mazina nedrošību un sniedz praktiskus padomus un 
iedvesmu, ir pieredzes apmaiņa. Tieši bailes un nedrošība bieži kavē aktīvas 
rīcības uzsākšanu, tāpēc ir vēlams nodrošināt biežākas pieredzes apmaiņas gan 
savstarpēji starp teritorijas pagastiem, gan reģionālā, nacionālā un arī starpvalstu 
līmenī par noteiktām tematiskajām grupām, kā arī horizontālajām tēmām. ZBA 
darbības teritorijā ir nepieciešami gan pieredzes apmaiņas pasākumi pagastos, gan 
tematiski, gan pieredzes braucieni grupām (turpinot 2009.-2013. gada periodā 
uzsākto VRG teritorijas iepazīšanas pieredzes braucienus, veicinot VRG teritorijas 
pārstāvju savstarpējo tīklošanos) un regulāra atsevišķu teritorijas pārstāvju 
apmaiņa ar radniecīgām organizācijām un stāstījums pārējiem iedzīvotājiem par 
redzēto. 

21. Visā teritorijā aktuāla ir nepieciešamība iesaistīt un aktivizēt jauniešus. Ir 
ieteicams identificēt koordinatorus no jauniešu vidus, kas veidotu ikdienas 
komunikāciju  ar jauniešiem par to, kā iesaistīties stratēģijas īstenošanā, radot ZBA 
teritoriju kā labvēlīgu vidi jauniešiem. Īpaša uzmanība jāpievērš jauniešiem, kas ir 
vecāki par 18 gadiem. 

 

Administratīvā kapacitāte 

22. ZBA administrācijai ir plašs skatījums, un pašreizējā darbības apjomā tā spēj 
koordinēt visu VRG teritoriju. Iespējamās VRG teritorijas palielināšanās vai 
samazināšanās rezultātā būtu jāizvērtē nepieciešamība piesaistīt vai samazināt 
cilvēkresursu skaitu.  

23. Nākamā perioda ietvaros aktuāli ir turpināt līdzšinējo darbību, individuāli 
konsultējot potenciālos projektu iesniedzējus, kā arī iespēju robežās organizēt 
konsultācijas par praktiskiem jautājumiem nelielās grupās (līdz 2-4 cilvēki), 
tādejādi mazinot konsultāciju laika apjomu. Ir jāizvērtē iespējas un nepieciešamība 
veidot mācību programmu un kursus projektu potenciālajiem iesniedzējiem, kā arī 
ideju ģenerēšanas vai domu apmaiņu pasākumus, piedāvājot iespēju kopā ar 
ekspertiem izstrādāt savas idejas vai atrast partnerus ideju īstenošanai. 

24. Ir nepieciešams turpināt veidot pagastu pārstāvniecības tīklu, iesaistot papildus 
vietējos koordinatorus no dažādiem sektoriem. Tas veicinātu informācijas 
pieejamību un iedzīvotāju iesaisti pagastos, jo tieši klātienes individuālās sarunas 
pēc iedzīvotāju pieredzes, ir visefektīvākās. Koordinatoru veiksmīgam darbam ir 
nozīmīgi veidot komandu un veicināt horizontālu sadarbību un viedokļu apmaiņu 
(t.i. ne tikai ZBA un koordinatoru, koordinatoru un sabiedrības saiknes, bet arī 
koordinatoru savstarpējais tīkls). 

25. Pašreizējā padome ir profesionāla un pilda sev uzticētos uzdevumus, nodrošinot 
pēctecību un uzturot efektivitāti. Izstrādājot jauno stratēģiju, būtu nozīmīgi 
izvērtēt jauno tematisko prioritāšu pārstāvniecību un padomē iekļaut arī tūrisma, 
mājražošanas un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju, vienlaikus saglabājot arī 
teritoriālo pārstāvniecību, lai būtu iespējama veiksmīga padomes locekļu iesaiste 
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sadarbības un informācijas tīkla veidošanā savās pārstāvētajās teritorijās un 
nozarēs. 

26. Efektīvai padomes darbībai būtu ieteicams izstrādāt nolikumu, kurā būtu 
nodefinētas savstarpējās attiecības un iesaiste ZBA darbībā, stratēģijas veidošanā 
un īstenošanā.  

27. ZBA mērķtiecīgas darbības veidošanai arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas, kas 
jau veiksmīgi pilnveidota šajā periodā, būtu ieteicams izvērtēt ZBA kā organizācijas 
darbības stratēģijas izstrādes nepieciešamību. 

 

Ieteikumi nākotnē ieviešamo aktivitāšu definēšanai 

 

1. Iespējamās aktivitātes ir iedalāmas divās kategorijās: iniciatīvas, kas vērstas uz 
vietējās ekonomikas stiprināšanu un iniciatīvas, kas sekmē vietas potenciāla 
attīstību: 
a. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas: 
- Teritorijai ir raksturīga unikālu nišas produktu ražošana, kas būtu 

atbalstāma un veicināma arī turpmāk: daudzveidīgs produktu/pakalpojumu 
piedāvājums, kam ir specifisks klientu loks, vai arī kas tiek ražots mazos apjomos ar 
specifiskām tehnoloģijām, efektīvi izmantojot vietējos resursus, atsevišķu produktu 
ražošanas aizsākumi var būt mājas apstākļos, tāpēc ir veicināma mājražošanas 
attīstība, tāpat arī ir svarīgs atbalsta tīkls - biznesa mentori; 

- Teritorijas ekonomikas nozīmīgu daļu veido lauksaimniecība, tāpēc 
jāpievērš uzmanība arī lauksaimniecības produktu realizēšanas iespēju dažādošanai un 
paplašināšanai (veikali – sezonāli, atsevišķās blīvi apdzīvotās teritorijās vai ar ērtu 
piekļuvi un unikālu piedāvājumu reģionā; tirdziņi un īsās piegādes ķēdes vietējā līmenī, 
sadarbība ar nacionālām organizācijām/tīkliem identitātes produktu realizēšanā 
nacionālā un starptautiskā mērogā);  

- Lauksaimniecības nozarē iesaistīto un lauku teritorijās darbojošos 
iedzīvotāju saimnieciskās darbības perspektīvu var papildināt ar atbalstu 
mājražošanai, netradicionālās lauksaimniecības attīstībai ierobežotās platībās un 
lauksaimniecības produktu  pārstrādei mazās un vidējās saimniecībās, ģimenes 
saimniecībās. Šeit īpaša uzmanība jāpievērš sadarbības stiprināšanai starp ražošanā 
iesaistītajiem, atbalsta tīkla izveidei, un īpašu sadarbības formu ar vietējo sabiedrību 
kā aktīvu pircēju stiprināšanai; 

- Vietējai ekonomikai būtisks ir atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
mežsaimniecības un kokapstrādes sektorā, īpašu uzmanību pievēršot saistīto 
aktivitāšu attīstībai, pievienotās vērtības radīšanai VRG darbības teritorijā; 

- Joprojām nozīmīgs atbalsts ir nepieciešams zivsaimniecības un zivju 
pārstrādes attīstībai ZBA darbības teritorijas daļā, kurai ir pieejams EJZF finansējums. 
Te būtu jāpievērš uzmanība iespējam radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, kas 
var dažādot ar zivsaimniecību un ūdens resursiem saistītas saimnieciskās darbības; 

- Kā lielu varbūtību vietējās ekonomikas atkarības mazināšanā no ārējiem 
resursiem, var paredzēt atbalstu alternatīvās enerģijas ražošanai un energoefektīvu 
risinājumu īstenošana vietējā līmenī; 
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- Jāizvērtē iespējas paredzēt atbalstu vietējā piedāvājuma izstrādei un 
tūrisma attīstībai, mārketinga aktivitātēm (ne pašmērķis, bet iekļaujot 
uzņēmējdarbības, mājražotāju, izglītības, brīvā laika pavadīšanas u.c. resursu 
izmantošanu), īpaši, ārpus aktīvās tūrisma sezonas; 

- Kā horizontāla darbība, kas nepieciešama visu iepriekš minēto aktivitāšu 
īstenošanai ir atbalsts izglītībai (nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstībai 
mūžizglītības kontekstā) un sadarbības veicināšanai; 

- Gan vietējās ekonomikas, gan vietas potenciāla attīstības iniciatīvu 
kontekstā nepieciešams atbalsts mazo infrastruktūras objektu izveidei un 
rekonstrukcijai, sekmējot kvalitatīvas dzīves vides un uzņēmumiem labvēlīgas vides 
priekšnosacījumu pastāvēšanu. 

b. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:  
- Lai gan joprojām nepieciešams turpināt atbalstīt brīvā laika pavadīšanas un 

apkārtējās vides sakārtošanas (t.sk. kultūra, sporta infrastruktūra, dabas objekti) 
iniciatīvas, tomēr projektu uzmanība konstanti ir jāpievērš faktam, ka šīm iniciatīvām 
ir jāveido priekšnosacījumi aktīvākai vietējās ekonomikas attīstībai tās plašākā 
konteksta izpratnē;  

- Reaģējot uz pakalpojumu koncentrēšanos attīstības centros, kas potenciāli 
var atrasties ārpus ZBA darbības teritorijas, jāparedz atbalsts iniciatīvām, kas veicina 
pakalpojumu pieejamību (mobilitātes un attālinātās pieejamības risinājumi), kā arī 
jaunu pakalpojumu izveidei, kas izmanto alternatīvu pieeju (t.i. esošo pakalpojumu 
sniedzēju daudzfunkcionalitāte, esošo pakalpojumu sniegšanas resursu efektīva 
izmantošana saistītos pakalpojumos, sadarbības stiprināšana starp pakalpojumu 
sniedzējiem). 
2. Definējot rīcības jaunajā stratēģijā, ir nepieciešams konkrēts un skaidri saprotams 

rīcību apraksts un izmērāmi, attīstību sekmējoši un teritorijai atbilstoši 
sasniedzamie mērķi. Stratēģijai ir jābūt vienkāršai, ir ieteicama vizuāla stratēģijas 
un plānoto rīcību attēlošana, uzsverot tās mērķa grupu un norādot, kam un kādā 
veidā ir iespēja iesaistīties stratēģijas īstenošanā. 

3. Stratēģijas aktivitāšu definēšanā ir svarīgi ņemt vērā katra pagasta īpatnības – 
pilsētām tuvumā esošajās teritorijās piesaistīt maksātspējīgus iedzīvotājus, kas 
būtu spējīgi iegādāties produkciju vai, kas izmantotu teritorijā esošos 
pakalpojumus; pie ūdeņiem (īpaši iekšējiem) esošajiem pagastiem aktīvāk 
izmantot dabas resursus – upes, ezerus, jūru – kā tūrisma, uzņēmējdarbības, brīvā 
laika pavadīšanas vietu.  

4. Nodrošināt, lai biedrību darbība ir ilgtspējīga un ir saskaņota ar  pagastu un 
novadu attīstības plāniem, mazinot nepieciešamību biedrībām reaģēt uz īstermiņa 
vajadzībām. 

5. Nelielu daļu finansējuma paredzēt nevis plānotām aktivitātēm, bet gan stratēģijas 
mērķim atbilstošu jaunu iniciatīvu identificēšanai un virzīšanai uz īstenošanu. 
Atbalsts inovatīvām idejām padara vietējiem iedzīvotājiem - kas atgriežas vai 
ierodas uz dzīvi ZBA teritorijā, jau esošajiem iedzīvotājiem, kas gatavi uzsākt aktīvu 
rīcību, vai esošajiem aktīvistiem, kas uzsāk jaunu darbības  jaunu jomu -  iesaisti 
stratēģijas īstenošanā pieejamāku.  
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6. Veidojot rīcības plānu vietējās attīstības stratēģijai 2014.-2020.gadam nozīmīgi 
iekļaut ne tikai iedzīvotāju noteiktos attīstības virzienus (rīcības), bet sniegt arī to 
skaidrojumu, identificējot un piemēru veidā norādot uz konkrētām idejām un 
specifiskām aktivitātēm, kas ir apzinātas ZBA 2014. gadā organizētajās iedzīvotāju 
diskusijās, gan šī pētījuma ietvaros, gan pašvaldību un citu partnerību (ja 
attiecināms) veiktajās aptaujās VRG darbības teritorijā. 

7. Nozīmīgs ierobežojošais faktors uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai ir 
mājražotāju, amatnieku un mazo un vidējo uzņēmēju sadarbības trūkums. 
Pastāvošā konkurence un grūtības rast kopīgu mērķi būtu jāmazina, attīstot kopīgu 
mārketingu, vietējā produkta izveidi un produktu realizācijas sistēmas, iekļaujot 
tās gan kā partnerības teritorijas, gan vairāku teritoriju sadarbības aktivitātes.  

8. Partnerībai organizētas sadarbības sistēmas izveidē, nozīmīga loma ir gan kā 
uzņēmēju savstarpējās sadarbības koordinētājam, gan konsultantam un ekspertu 
piesaistītājam, jo tie veicina motivāciju un sniedz iespējas dažādām labās prakses 
iepazīšanas iespējām reģionā, nacionālā un starptautiskā mērogā.  
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Pētījuma 

 „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu 
sagatavošana turpmākai darbībai” 

 

 

 

PIELIKUMI 
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1. pielikums 

2009. līdz 2014. gadā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības 
teritorijā īstenotie LEADER projekti sadalījumā pēc stratēģiskajiem uzdevumiem. 

1. Stratēģiskais uzdevums:  Dzīves kvalitātes uzlabošana vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Pašvaldības ceļa "Vecā muiža - Sleņģi" rekonstrukcija un 

autostāvlaukumu izbūve Ances pag. 62749,86 

2 Dzīvesveida centra „Tavai sirdij” izveide Dundagas pag. 12205,96 

3 Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai Dundagas pag. 7825,98 

4 Sabiedriskā centra Talsu iela 7 teritorijas labiekārtošana   Dundagas pag. 6899,54 

5 Saules, Skolas, Īsās ielas apgaismojuma vienkāršotā 
rekonstrukcija (Dundagas pag., Dundagas pag. 2706,81 

6 Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā Dundagas pag. 7608,12 

7 Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Tiņģeres ciemā Īves pag. 17785,59 

8 Kolkas peldvietas labiekārtošana Kolkas pag. 2858,26 

9 Atpūtas vieta Kolkā pie Mazjūras Kolkas pag. 448,3 

10 Brīvā laika pavadīšanas laukums ģimenēm Kolkā Kolkas pag. 25610,17 

11 Atpūtas vietas labiekārtošana Lubes pagasta Anužu ciemā Lubes pag. 3380,29 

12 Teritorijas labiekārtošana un virszemes ūdeņu novadīšanas 
sistēmas rekonstrukcija Talsu novada Anužu ciemā  Lubes pag. 8964,1 

13 Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Lubes pagasta 
iedzīvotājiem Lubes pag. 3468,95 

14 Cilvēkiem, kas grib justies labi Puzes pag. 12698,7 

15 Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma 
jaunbūve Ugāles pag. 17928,19 

16 Biedrības „Usma jahtklubs” sanitārā mezgla rekonstrukcija Usmas pag. 17928,18 

17 Frītagu kapsētas labiekārtošana un stāvlaukuma būvniecība Valdgales pag. 9572,23 

18 Atpūtas parka rekonstrukcija Pūņās  Valdgales pag. 15339,87 

 

2. Stratēģiskais uzdevums: Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, to kvalitātes paaugstināšanās 

un sasniedzamība 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Biedrības VASSA mācību un pasākumu centra izveide Rindas 

ciemā Ances pagastā Ances pag. 5892,53 

2 Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” rotaļu un atpūtas 
telpas vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošana Dundagas pag. 5330,28 

3 Dundagas aprūpes nams – Stacija telpu labiekārtošana, sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas pag. 5492,95 

4 Sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšana Kolkas ciemā Kolkas pag. 2778,13 

5 Bērnu rotaļu laukuma izveide Popē Popes pag. 8354,21 
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6 Atpūts un izrīcīb viet Puzes pag. 17760,5 

7 No šodienas – nākotnē Puzes pag. 2365,24 

8 Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ugāles pag. 12589,84 

9 Ugāles pagasta sociālo pakalpojumu centra labiekārtošana un 
aprīkojuma iegāde Ugāles pag. 1180,2 

10 Pakalpojumu dažādošana un kvalitātes paaugstināšana Ugāles 
bibliotēkā Ugāles pag. 1255,69 

11 Piestātņu vienkāršotā rekonstrukcija nekustamajā īpašumā 
"Usmas jahtklubs" Usmas pag. 25611,7 

12 Bērnu dienas centra labiekārtošana Pūņās Valdgales pag. 1029,59 

13 Pūņu bērnu centra remonts   Valdgales pag. 6355,48 

 

3. Stratēģiskais uzdevums:  Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas 

uzlabošana 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
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. 15979,3 

 

4. Stratēģiskais uzdevums: Vides kaitējumu mazināšana 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Dabai draudzīgu saimniekošanas principu attīstīšana tūrisma 

saimniecībā "Ūši" Kolkas pag. 247,52 

2 Par tīru un latvisku vidi Ugāles pag. 12969,43 

 

5. Stratēģiskais uzdevums: Kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras infrastruktūras un 

kvalitatīva kultūras pakalpojuma pieejamība un izmantošana kā attīstības faktors, kā arī 

pašdarbības kolektīvu aktivitāšu atbalstīšana 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Ances muižas verandas atjaunošana Ances pag. 8339,44 

2 Tautas tērpu iegāde Ventspils novada vidējās paaudzes deju 
kolektīvam „Ance” Ances pag. 4516,62 

3 Lauku muzicēšanas tradīcijas atjaunošana Dundagas pag. 4315,57 

4 Tautas tērpu iegāde Dundagas vidusskolas deju kolektīvam Dundagas pag. 3504,58 

5 Tautisko deju tērpu iegāde Dundagas senioru deju kolektīvam Dundagas pag. 3347,45 

6 Dundagas pils amatieru mākslas kolektīvu radošās darbības 
atbalsts Dundagas pag. 12310,18 

7 Tiņģeres ciema apkārtne cauri laikiem Īves pag. 6064,09 
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8 Radošo mākslu un amatu studija Īves pag. 7757,06 

9 Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes 
zīmes Mazirbē, Košragā, Saunagā, un Vaidē Kolkas pag. 5207,55 

10 Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde  Kolkas pag. 7042,1 

11 Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu tautas namā Kolkas pag. 25272,28 

12 Tautas tērpu iegāde Ugāles jauniešu deju kolektīvas 
„Palēciens” Ugāles pag. 3203,64 

13 Ugāles radošā centra „Kolāža” izveide Ugāles pag. 9557,07 

14 Re, kur muzikanti spēlē!  Ugāles pag. 4505,11 

15 Es mācēju danci vest! Ugāles pag. 5083,92 

16 Lai skan Ugālē! Ugāles pag. 8363,39 

17 Usmas dramatiskā kolektīva "Suflē" darbības nodrošināšana Usmas pag. 1083,72 

18 Tautas deju tērpu iegāde Pūņu pamatskolas deju kolektīvam Valdgales pag. 3583,97 

 

6. Stratēģiskais uzdevums: Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas labiekārtošana 

un muzeja mājas lapas izveide Dundagas pag. 9531,9 

2 Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda izgatavošana, mājas 
lapas izveide Dundagas pag. 2844,9 

3 Informatīvo stendu komplektu izvietošana Lībiešu krasta 
ciemos - Sīkragā un Pitragā Kolkas pag. 2772,9 

4 Izglītojošas un informatīvas interneta mājas lapas izveide par 
zirgiem un jātnieku sportu Tārgales pag. 1216,56 

5 Latvijas vēstures apzināšana – Rubeņa bataljona cīņu ceļa 
iezīmēšana un muzeja ekspozīcijas veidošana Ugāles pag. 5669,75 

6 Ugālnieku informatizācija un dzīves kvalitātes uzlabošana Ugāles pag. 1347,16 

7 Latvijas vēstures apzināšana – Rubeņa bataljona cīņu ceļa 
iezīmēšana un muzeja ekspozīcijas veidošana Usmas pag. 5669,75 

8 Piemiņas vietas izveidošana Talsu novada Valdgales pagasta 
īpašumā „Līksnas” Valdgales pag. 7503,07 

 

7. Stratēģiskais uzdevums: Ilgtspējīgu tūrisma attīstība 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
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 
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8. Stratēģiskais uzdevums: Individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības 

aktivizēšana 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Amatniecības darbnīca „Sleņģi”  Ances pag. 9434,5 

2 Stropu iegāde dravas paplašināšanai Ances pag. 300,8 

3 Sklandraušu cepšanas iekārtu modernizācija Dundagas pag. 722,99 

4 Saldēšanas kameras iegāde IU „DRT” Dundagas pag. 3569,98 

5 Vaska sveču liešanas komplekta iegāde Dundagas pag. 255,96 

6 Augļu dārza žoga ierīkošana Jaunlīdumos Dundagas pag. 1945,55 

7 Siltumnīcas būvniecība un dziļurbuma izveide IU „DRT” Dundagas pag. 4319,74 

8 Siltumnīcas iegāde un uzstādīšana “Jaunlīdumos” Dundagas pag. 4355,61 

9 Kazu aploka izveide Kļavniekos Dundagas pag. 668,45 

10 Dzesēšanas iekārtas iegāde Puzes pag. 1799,94 

11 Arkla, rotācijas zāles pļaujmašīnas, pļaujmašīnas-smalcinātāja, 
konveijera grābekļa iegāde Tārgales pagastā Tārgales pag. 1275,1 

12 Lauksaimniecības tehnikas iegāde ilggadīgo stādījumu 
kopšanai Tārgales pag. 5572,53 

13 Biškopības produktu ražošanas iekārtu un bišu stropu 
ražošanas attīstībai piemājas saimniecībā "Kļavas" Tārgales pag. 1454,39 

14 Zobārstniecības kabineta izveide Ventspils novadā, Ugālē Ugāles pag. 7200,3 

15 Siltumnīcu uzstādīšana agro dārzeņu un garšaugu audzēšanai  Ugāles pag. 1433,6 

16 SIA "Brūkļi DB" ganāmpulka nožogojuma izveide Usmas pag. 4468,4 

17 Šujmašīnas un akumulatora skrūvgrieža iegāde pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai Valdgales pag. 465,13 

18 Daudzkorpusu bišu stropu iegāde Valdgales pagasta 
"Vairogos" Valdgales pag. 470,37 

 

9. Stratēģiskais uzdevums: Veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu 

atbalstīšana 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Īstenošanas 

vieta 
Finansējums, 

EUR 
1 Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāli tehniskās 

bāzes izveide Ances pag. 2986,98 

2 Trenažieru iegāde Ances pagasta iedzīvotājiem Ances pag. 7824,43 

3 Aprīkojuma un tehnikas nodrošināšana reiterapijas un jāšanas 
sporta apmācības centram Dundagas pag. 1524,41 

4 Aprīkojuma un tehnikas nodrošināšana reiterapijas un jāšanas 
sporta apmācības centram Dundagas pag. 1524,41 

5 Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija Saules 
iela 8  Dundagas pag. 25611,69 

6 Telpu rekonstrukcija galda spēļu inventāra un aprīkojuma 
iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšana  Dundagas pag. 8216,145 

7 Atpūtai un veselībai Īves pag. 4944,43 
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8 Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija Kolkas pag. 25611,69 

9 Telpu rekonstrukcija galda spēļu inventāra un aprīkojuma 
iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšana  Kolkas pag. 8216,145 

10 Kolkas ciema stadiona teritorijas labiekārtošana Kolkas pag. 13497,15 

11 Trenažieru zāles labiekārtošana Popes sporta hallē Popes pag. 3316,18 

12 Vingrošanas laukuma izveide Popē Popes pag. 3601,01 

13 Aktivitāšu laukuma izveidošana Puzes pagasta Stiklos Puzes pag. 5678,13 

14 Puzes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija Puzes pag. 25611,69 

15 JSK „Demora” zirgu izjāžu laukuma labiekārtošana Tārgales pag. 12930,79 

16 Zirgu transportēšanas piekabes iegāde JSK „Demora” Tārgales 
pagastā  Tārgales pag. 8987,14 

17 Zirgu treniņu šķēršļu iegāde JSK Demora Tārgales pag. 2226,4 

18 Trenažieru zāles labiekārtošana Ugāles pagastā  Ugāles pag. 14752,31 

19 Atpūtas un sporta trases ierīkošana Ugāles pag. 14413,43 

20 Trenažieru zāles ventilācijas sistēmas rekonstrukcija Ugāles pag. 4752,96 

21 Basketbola vairoga nomaiņa Ugāles sporta manēžā Ugāles pag. 1215,35 

22 Aprīkojuma iegāde amatieru autokrosa trases „Krauķi” 
uzlabošanai Ventspils novada Ugāles pagastā Ugāles pag. 4727,33 

23  Inventāra iegāde biedrības „Usmas jahtklubs” burāšanas 
apmācības organizēšanai Usmas pag. 17590,72 

24 Valdgales pagasta Pūņu ciema sporta laukuma rekonstrukcija Valdgales pag. 25609,55 
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2. pielikums 

Fokusgrupas ZBA teritorijas pagastos. 

 

Iedzīvotāju teritoriālās fokusgrupas. 

No 2015. gada 26. janvāra līdz 30. janvārim notika vietējās kopienas pārstāvju – 
partnerības teritorijā reģistrēto biedrību un vietējās rīcības grupu aktīvistu fokusgrupu 
diskusijas, kas tika organizētas 10 pagastos – Usmas, Ugāles, Valdgales, Tārgale, Popes, 
Puzes, Dundagas, Kolkas, Ances, apvienoti Īves un Lubes pagastā, lai noskaidrotu viedokli 
par stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesu. 

Fokusgrupu diskusiju jautājumi bija sekojoši:  
1. Par stratēģiju kopumā, 
2. Par partnerības ZBA mērķi, 
3. Par partnerības ZBA uzdevumiem, 
4. Par partnerības vīziju, 
5. Par finanšu sadalījumu īstenotajiem projektiem, 
6. Par plānotā finansējuma atbilstību reālajam, 
7. Par projektu ieguldījumu stratēģijas mērķu sasniegšanā, 
8. Par ieviesto projektu mērķauditoriju, 
9. Par pagastu sadarbību partnerībā.  

Dalībniekus aicinot novērtēt   finanšu sadalījumu īstenotajiem projektiem, tika piedāvāts 
gan visas partnerības konteksts, gan katra pagasta situācija, kā ietvaros tika izveidoti 
grafiki katra pagasta finanšu sadalījumam: 

Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem visā ZBA teritorijā. 

 

 

  

 

  Dzīves kvalitātes uzlabošana vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem 

  Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, to kvalitātes paaugstināšana un sasniedzamība 

  Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošana 

  Vides kaitējumu mazināšana 

  
Kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras infrastruktūras un kvalitatīva kultūras pakalpojuma 
pieejamība un izmantošana kā attīstības faktors, kā arī pašdarbības kolektīvu aktivitāšu atbalstīšana 

  Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība 

  Ilgtspējīgu tūrisma attīstība 

  Individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības aktivizēšana 

  Veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu atbalstīšana 
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Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Ances pagastā. 

 
 
Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Dundagas pagastā. 

 
 
Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Īves un Lubes pagastā. 

 
 

Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Kolkas pagastā.
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Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Puzes pagastā. 

 
 
Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Popes pagastā. 

 
 
Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Ugāles pagastā. 

 
 
Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Usmas pagastā. 
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Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Tārgales pagastā. 

 
 

Finanšu sadalījums īstenotajiem projektiem pa stratēģijas uzdevumiem Valdgales pagastā.

 
 

 
Fokusa diskusiju noslēgumā dalībnieki tika aicināt novērtēt ZBA teritorijā īstenoto 
projektu ilgtspēju un ietekmi uz partnerības teritoriju.  Katra pagasta diskusijā tika dota 
citāda identifikācijas zīme, lai varētu novērtēt katra pagasta viedokli, tomēr rezultātā 
atšķirības starp vērtējumu pagastu griezumā netika fiksētas, un rezultāti parāda visas 
partnerības iedzīvotāju viedokli. Lielākais ieguvums no minētās aktivitātes ir tieši 
informēšana un iesaistot iedzīvotājus novērtēšanā – ļaujot izteikt savu viedokli, tika 
fiksētas idejas, kas īstenotas ZBA teritorijā un būtu pārņemamas pašiem, daudzi minēja, 
ka esot uzzinājuši, kādi pakalpojumi vai objekti pieejami un turpmāk varēs tos izmantot, 
potenciālie un jau projektus īstenojušie ļaudis īpašu vērību pievērsa saņemtajam 
finansējumam un tā ietvaros īstenotajam mērķim. 
Iedzīvotāju viedoklis par ZBA teritorijā īstenoto projektu ilgtspēju un ietekmi uz 
partnerības teritoriju no -2 (slikti, nav ilgtspējas, nav ietekmes uz VRG teritoriju, 
nelietderīgs projekts) līdz 2 (lieliska ideja, ilgtspējīgi, plaša ietekme). 
Ances pagastā kā nesekmīgu gan Ances, gan atsevišķu citu pagastu iedzīvotāji norāda 
projektu „Biedrības „VASSA” mācību un pasākumu centra izveide Rindas ciemā, Ances 
pagastā”.  
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Uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju fokusgrupu diskusijas. 

2015. gada 26. Pūņās un 27. februārī Popē notika ZBA teritorijas attiecīgi uzņēmēju un 
pašvaldības vadītāju fokusgrupu diskusijas, lai noskaidrotu viedokli par stratēģijas 
izstrādes un ieviešanas procesu. 

Diskusiju jautājumi bija uzņēmēju fokusgrupā bija sekojoši:  
1. Par stratēģiju kopumā; 
2. Par pagasta piederību ZBA darbības teritorijai; 
3. Par partnerības ZBA mērķi; 
4. Par partnerības ZBA uzdevumiem un iedzīvotāju viedoklis par tiem; 
5. Par partnerības vīziju un uzņēmēju redzējumu par iespējamo attīstības ceļu; 
6. Par finanšu sadalījumu īstenotajiem projektiem, 
7. Par ZBA iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti dažādās jomās; 
8. Par uzņēmēju īstenoto projektu ieguldījumu, projektu kvalitāti, pievienoto vērtību 

un efektivitāti; 
9. Par līdzfinansējumu privātā labuma projektu īstenošanai  
10. Par komunikāciju un informācijas apriti; 
11. Par pagastu un uzņēmēju sadarbību partnerībā.  

 
Diskusiju jautājumi bija pašvaldību fokusgrupā bija sekojoši:  

1. Par stratēģiju kopumā; 
2. Par pagasta piederību ZBA darbības teritorijai; 
3. Par partnerības ZBA mērķi; 
4. Par partnerības ZBA uzdevumiem un iedzīvotāju viedoklis par tiem; 
5. Par partnerības vīziju un pašvaldības redzējumu par iespējamo attīstības ceļu; 
6. Par finanšu sadalījumu īstenotajiem projektiem, 
7. Par ZBA iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti dažādās jomās; 
8. Par pašvaldības īstenoto projektu ieguldījumu, projektu kvalitāti, pievienoto 

vērtību un efektivitāti; 
9. Par pašvaldības līdzfinansējums projektu īstenošanai  
10. Par komunikāciju un informācijas apriti; 
11. Par ieviesto projektu mērķauditoriju, 
12. Par pagastu sadarbību partnerībā.  

 
  



 

________________________________________________________________________ 

 

94 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

3. pielikums 

Iedzīvotāju aptauju rezultāti. 
 

Pētījuma ietveros tika anketēti 100 ZBA teritorijas iedzīvotāji vai teritorijā strādājošie, lai 
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par vajadzību nodrošinājumu un LEADER programmas 
piesaistītā finansējuma ieguvumu ilgtspēju Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas darbības 
teritorijā. Anketu rezultāti apkopotā veidā, analizējot arī respondentu vecumu, 
dzīvesvietu un nodarbošanos, izmantoti secinājumu veidošanā un ieteikumu izstrādē. 

Anketu jautājumi: 

1. Jūsu vecums: 

 
2. Jūsu nodarbošanās: 
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3. Dzīves vieta 

 

 
4. Darbavietas atrašanās vieta: 

 
 
 

5. Vai Jūs zināt veidus, kā varat iesaistīties dzīvesvietas apstākļu uzlabošanā? 
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6. Vai esat iepriekš  dzirdējis(usi)  par organizāciju „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”? 

 
7. Kādas komunikācijas metodes esat izmantojis(usi) informācijas ieguvei un saziņai ar 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju”? 
 

 
 

8. Ja nepieciešamās informācijas iegūšanai esat izmantojis(jusi) biedrības Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” mājas lapu www.ziemelkurzeme.lv, tad novērtējiet tās kvalitāti? 
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9. Ar ko Jūsuprāt nodarbojas „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”? 
 

 
 

10. Kur esat ieguvis(usi) informāciju par novadā realizētajiem projektiem? 
 

 
 

11. Vai zināt kādu  „Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” darbības teritorijā  realizētu LEADER 
projektu (projektu, kas līdzfinansēts ar ELFLA vai EZF fondu finansējumu)? 

 
 

12. Vai esat jebkādā veidā (projektu rakstīšana, vadīšana un citu pienākumu veikšana) 
iesaistījies LEADER projektu īstenošanā? 
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13. Kur Jūs vēlētos iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem un to rezultātiem? 

 
 

14. Vai piekrītat, ka dzīves kvalitāte Jūsu novadā  pēdējo 5 gadu laikā ir uzlabojusies? 

 

 

 

15. Novērtējiet, kā attīstījusies Jūsu novada (pagasta) teritorija iepriekšējos 5 gados (no 2009.-

2013.gadam), īstenojot LEADER projektus! 
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Pilnībā piekrītu 
25% 

Vairāk jā nekā nē 
58% 

Vairāk nē nekā jā  
7% 

Nepiekrītu  
6% 

Nezinu 
4% 

Pilnībā piekrītu 
19% 

Daļēji piekrītu 
56% 

Daļēji nepiekrītu 
6% 

Nepiekrītu 
9% 

Grūti 
pateikt 

10% 

Uzlabojusies vietējo lauku un ciemu iedzīvotāju dzīves kvalitāte 
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Pilnībā piekrītu 
13% 

Daļēji piekrītu 
56% 

Daļēji nepiekrītu 
8% 

Nepiekrītu 
8% 

Grūti pateikt 
15% 

Paaugstinājusies sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un 
sasniedzamība 

Pilnībā 
piekrītu 

7% 

Daļēji 
piekrītu 

46% 
Daļēji nepiekrītu 

17% 

Nepiekrītu 
3% 

Grūti pateikt 
27% 

Uzlabota dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzība un izmantošana 

Pilnībā piekrītu 
10% 

Daļēji piekrītu 
39% 

Daļēji nepiekrītu 
8% 

Nepiekrītu 
6% 

Grūti pateikt 
37% 

Samazināti vides kaitējumi 

Pilnībā piekrītu 
40% 

Daļēji piekrītu 
42% 

Daļēji nepiekrītu 
5% 

Nepiekrītu 
4% 

Grūti 
pateikt 

9% 

Atbalstītas pašdarbības kolektīvu aktivitātes, kultūras mantojuma 
saglabāšana, paaugstināta  kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamība 

un izmantošanu kā attīstības faktori 
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Pilnībā piekrītu 
18% 

Daļēji piekrītu 
50% 

Daļēji nepiekrītu 
12% 

Nepiekrītu 
5% 

Grūti pateikt 
15% 

Attīstīta informācijas un zināšanu pieejamība 

Pilnībā piekrītu 
9% 

Daļēji piekrītu 
47% 

Daļēji nepiekrītu 
11% 

Nepiekrītu 
9% 

Grūti pateikt 
24% 

Attīstīts ilgtspējīgs tūrisms 

Pilnībā piekrītu 
16% 

Daļēji piekrītu 
50% 

Daļēji nepiekrītu 
8% 

Nepiekrītu 
6% 

Grūti pateikt 
20% 

Aktivizētas individuālās saimnieciskās darbības – mājražošana un 
amatniecība 
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16. Novērtējiet kvalitāti šajās jomās Jūsu  ciema (pagasta) teritorijā! 

 

 

A Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas  N Ciema vizuālais tēls kopumā 

B Centralizētā siltumapgāde  O Kultūras un izklaides pasākumi 

C Namu apsaimniekošana  P Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 

D Atkritumu saimniecība  Q Mazumtirdzniecības pakalpojumi 

E Ciema centra apgaismojums  R Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.) 

F Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas  S Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

G Transportam domātas ielas/ceļi  T Sabiedriskā transporta pakalpojumi 

H Veloceliņi  U Iespēja nokļūt novada centrā 

I Sporta laukumi un sporta infrastruktūra  V Bankomāti, norēķini ar maksājumu kartēm 

J Bērnu rotaļu laukumi  W Internets 

K Vides sakoptība  X Darba iespējas 

L Atpūtas vietas dabā  Y 
Iespēja iegūt jaunas prasmes, iemaņas, 
tālākizglītību, pieaugušo izglītības iespējas 

M Brīvā laika pavadīšanas vietas  Z 
Pirmsskolas izglītība, bērnudārza, auklīšu 
pakalpojumi 
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Grūti pateikt 
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44% 

36% 

11% 

4% 

5% 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt

22% 

21% 

15% 

21% 

21% 

Centralizētā siltumapgāde 

5% 

30% 

32% 

10% 

23% 

Namu apsaimniekošana  

32% 

42% 

16% 

5% 
5% 

Atkritumu saimniecība  

44% 

40% 

11% 

4% 1% 

Ciema centra apgaismojums 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša
Neapmierinoša

Grūti pateikt

19% 

46% 

22% 

9% 
4% 

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt

Novērtējiet kvalitāti šajās jomās Jūsu  ciema (pagasta) teritorijā! 
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4% 
6% 

23% 

43% 

24% 

Veloceliņi 

12% 

40% 32% 

11% 

5% 

Transportam domātas ielas/ceļi 

Apmierinoša

Drīzāk
apmierinoša
Drīzāk
neapmierinoša
Neapmierinoša

Grūti pateikt

28% 

37% 

19% 

12% 

4% 

Bērnu rotaļu laukumi 

Apmierinoša

Drīzāk
apmierinoša
Drīzāk
neapmierinoša
Neapmierinoša

Grūti pateikt

32% 

50% 

14% 

0% 

4% 

Vides sakoptība 

31% 

52% 

10% 

1% 

6% 

Kultūras un izklaides 
pasākumi 

42% 

36% 

2% 
5% 

15% 

Pirmsskolas izglītība, bērnudārza, auklīšu 
pakalpojumi 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša
Neapmierinoša

Grūti pateikt
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26% 

33% 

21% 

16% 

4% 

Sporta laukumi un sporta 
infrastruktūra 

21% 

40% 

28% 

4% 
7% 

Atpūtas vietas dabā 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša
Neapmierinoša

Grūti pateikt

21% 

34% 

31% 

7% 

7% 

Brīvā laika pavadīšanas 
vietas 

24% 

56% 

11% 

4% 

5% 

Ciema vizuālais tēls kopumā 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt

31% 

52% 

10% 
1% 6% 

Kultūras un izklaides pasākumi 

9% 

45% 
24% 

15% 

7% 

Mazumtirdzniecības 
pakalpojumi 

9% 

20% 

20% 

42% 

9% 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 

Apmierinoša

Drīzāk
apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt
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19% 

54% 

14% 

1% 12% 

Sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi 

48% 

40% 

2% 
6% 

4% 

Internets 

18% 

32% 

18% 

21% 

11% 

Sadzīves pakalpojumi  

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt

16% 

40% 
21% 

13% 

10% 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi 

Apmierinoša

Drīzāk
apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt

8% 

21% 

17% 

48% 

6% 

Bankomāti, norēķini ar maksājumu 
kartēm 

Apmierinoša

Drīzāk
apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša

Neapmierinoša

24% 

38% 

17% 

14% 

7% 

Iespēja nokļūt novada 
centrā 
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5% 

14% 

33% 
30% 

18% 

Iespēja iegūt jaunas 
prasmes, iemaņas, 

tālākizglītību, pieaugušo 
izglītības iespējas 

 

 

 

 

 

 

  

1% 

15% 

36% 

38% 

10% 

Darba iespējas  

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša

Neapmierinoša

Grūti pateikt

42% 

36% 

2% 
5% 

15% 

Pirmsskolas izglītība, bērnudārza, auklīšu 
pakalpojumi 

Apmierinoša

Drīzāk apmierinoša

Drīzāk
neapmierinoša
Neapmierinoša

Grūti pateikt
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17. Kādu projektu īstenošana būtu nepieciešama teritorijas attīstībai? Nosauciet trīs 

piemērus. 
Atbildes apkopotas 5. pielikumā. 
 

18. Ja Jums būtu iespēja piešķirt finansējumu konkrētu jomu attīstībai Jūsu novadā, kā Jūs 

prioritāri sakārtotu šīs jomas (No 1 – 9, kur viens ir pirmā prioritāte)  
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Dzīves kvalitātes uzlabošana vietējiem lauku un ciemu iedzīvotājiem 
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Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, to kvalitātes paaugstināšana un 
sasniedzamība 
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Veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu atbalstīšana 
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Dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas 
uzlabošana 
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Vides kaitējumu mazināšana 
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Ilgtspējīga tūrisma attīstība 
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Kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras infrastruktūras un kvalitatīva 
kultūras pakalpojuma pieejamība un izmantošana kā attīstības faktors, kā 

arī pašdarbības kolektīvu aktivitāšu atbalstīšana 
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Apkopojot iedzīvotāju viedoklis par finansējuma piešķiršanu jomām (augstāks stabiņš – lielāka 
prioritāte finansējuma piešķiršanai): 
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Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība 
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Individuālās saimnieciskās darbības – mājražošanas un amatniecības 
aktivizēšana 

Dzīves
kvalitāte

Saimniekošana Kultūra Veselība Sab.
Pakalpojumi

Informācija Tūrisms Daba Vide
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4. pielikums 

ZBA teritorijā esošo novadu un pagastu stratēģiskie mērķi. 

 

Dundagas novada 
stratēģiskie mērķi 

Talsu novada stratēģiskie 
mērķi 

Ventspils novada 
stratēģiskie mērķi 

Cilvēks.  

Sekmēt radošu, harmonisku, 
vispusīgi attīstītu, izglītotu un 
aktīvu cilvēku izaugsmi 
novadā, – kā priekšnoteikumu 
labklājībai, kvalitatīva 
darbaspēka izaugsmei, 
nodrošinot darba videi 
atbilstošas izglītības sistēmu 
mūža garumā, iespējas 
radošām pašizpausmēm 
kultūras jomā un atbalstot 
veselīgu dzīvesveidu. 

  

 

Sabiedrība. 

Sociāli nodrošināta, veselīga, 
izglītota, radoša, aktīva un 
patriotiska sabiedrība. 

Veselīgs dzīvesveids, kvalitatīvi un pieejami 
veselības aprūpes pakalpojumi ir novada 
iedzīvotāju personīgās labsajūtas pamats. 
Novadā darbojas sporta organizācijas, kurās 
aktīvi piedalās dažāda gada gājuma 
dalībnieki. Attīstības centros izveidota 
kvalitatīva un vispusīga sporta un aktīvās 
atpūtas infrastruktūra. 

Radošums, uzņēmīgums un zinātkāre sekmē 
bagātīgā kultūrmantojuma saglabāšanu. 
Aktīvā kultūras dzīve veicina tradīciju 
nodošanu nākamajām paaudzēm un savas 
identitātes apzināšanos. Rosinoša brīvā laika 
pavadīšana un pašrealizēšanās attīsta cilvēku 
garīgo izaugsmi. 

Izglītība novadā pieejama visa mūža garumā. 
Izglītības pakalpojumi ir kvalitatīvi un 
pieejami vairākos līmeņos, iekļaujot 
akadēmisko, profesionālo un dažādu prasmju 
izglītību, no pirmskolas vecuma bērnu 
apmācībām līdz mūžizglītības iespējām. 
Izglītības iestādes spēj pielāgoties 
ekonomiskām pārmaiņām un darba tirgus 
pieprasījumam. 

Atpazīstamība. 

Izkopt pozitīvu Dundagas 
novada atpazīstamību plašā 
mērogā, līdzsvarojot labi 
sasniedzamu un pārdomātu 
tūrisma iespēju un aktivitāšu 
attīstību ar latviskā un lībiskā 
kultūrmantojuma mieru 
piekrastē, Slīteres nacionālā 
parka dabas teritorijās, 
Kolkasraga unikalitātē un 
Dundagas dabas un kultūras 
vērtībās. 

 

Unikalitāte. 

Talsu pilsētai kā reģiona nozīmes 
centram jābūt spilgtai, lai 
konkurētu ar citām līdzīga 
mēroga pilsētām Kurzemē un 
Pierīgā, un ar unikāliem 
pasākumiem piesaistītu 
uzmanību Latvijā un ārpus tās. 

Novada „svītrkodu” veido 
mazpilsētas un pagasti ar saviem 
savdabīgajiem un atšķirīgajiem 
resursiem un notikumiem, tā lai 
katrai vietai būtu sava loma 
novada dzīvē. 

 

Tautsaimniecība.  

Radīt sabalansētu 
tautsaimniecības struktūru, 
kas sekmē vienmērīgu 

Ekonomika.  

Uzņēmējdarbības atbalsta vide, 
lai veicinātu darbavietu 
veidošanos novadā, iedzīvotāju 

Ekonomika. 

Konkurētspējīga komercdarbības 
vide daudzveidīgu pakalpojumu 
un ražošanas attīstībai. 
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Dundagas novada 
stratēģiskie mērķi 

Talsu novada stratēģiskie 
mērķi 

Ventspils novada 
stratēģiskie mērķi 

izaugsmi novada 
specializācijas sektoros, ir 
pamatota sadarbībā un 
līdzatbildībā, ko atbalsta 
maksimāli pieejama kvalitatīva 
inženierapgāde, atbilstoša 
sasniedzamība un 
profesionālās ievirzes izglītība.  

nodarbinātību un vietējo 
uzņēmumu darbību, balstoties uz 
vietējiem dabas resursiem un 
profesionālās izglītības iespējām 
un infrastruktūras 
nodrošinājumu līdz uzņēmumu 
darbības vietām. 

Stende-Mērsrags – dzelzceļa un mazo ostu 
savienojums. 

Ekonomiskie ieguvumi no atrašanās Rīga-
Ventspils ceļa tuvumā. 

Sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un 
„Latvijas dzelzceļš”, aizstāvot Talsu novadam 
svarīgos jautājumus satiksmes infrastruktūras 
objektu uzturēšanai. 

Sadarbība nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanā. 

Sadarbība ar Kurzemes piekrastes 
pašvaldībām reģiona uzņēmējdarbības vides 
stimulēšanā, tūrisma attīstībā, 
nodarbinātības stimulēšanā (Rojas un 
Mērsraga ostas). 

Uzņēmējdarbībai Ventspils novadā 
veidojušies labvēlīgi priekšnosacījumi, kas 
sekmējuši ilgtspējīgu lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, tūrisma, ieguves 
rūpniecības un citu videi draudzīgu 
tautsaimniecības jomu attīstību. Uzņēmumos 
tiek radīti produkti ar augstu pievienoto 
vērtību. Iedzīvotāji ir ekonomiski aktīvi un 
sniedz būtisku atbalstu novada 
tautsaimniecības attīstībā. Ventspils novada 
sakārtotā dzīves telpa ir pievilcīga 
investoriem un darba meklētājiem. 

Tūrisms ir viena no būtiskākajām novada 
uzņēmējdarbības nozarēm. Ilgtspējīgi tiek 
izmantoti novada dabas un kultūrvēsturiskie 
resursi, sakārtota tūrisma infrastruktūra. 
Izveidoti sadarbības tīkli ar kaimiņu 
pašvaldībām. 

Dzīves vide.  

Pilnveidot iedzīvotāju dzīves 
vidi, uzlabojot sasniedzamības 
kvalitāti, nodrošinot videi 
draudzīgu, efektīvu un 
pieejamu inženierapgādi un 
informācijas tehnoloģijas, 
pārdomātu apsaimniekošanas 
organizāciju un ilgtspējīgu 
vides pieejamību, kas balstīta 
uz sabiedrības līdzdalībā 
tapušiem risinājumiem.  

Iedzīvotāji. 

Pasākumi, kas veido 
iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves un 
darba vidi – sociālie un 
komunālie pakalpojumi, 
infrastruktūra, labiekārtojums –
lielākoties ir pašvaldības 
funkcijas. 

Dzīves telpa. 

Dabiska, droša, sakārtota un 
pieejama vide dzīvei, darbam un 
atpūtai. 

Mobilitāte nodrošina brīvu iedzīvotāju 
pārvietošanos novada teritorijā. Svarīga loma 
ir sabiedriskā transporta nodrošinājumam, 
ceļu kvalitātei un satiksmes drošībai. 
Transporta infrastruktūra tiek sakārtota 
atbilstoši prasībām. Attīstoties kvalitatīvam 
ceļu tīklam, tiek sekmēta uzņēmējdarbības 
attīstība. 

Drošība ir viens no priekšnosacījumiem 
pievilcīgai dzīves videi. Sociālā aizsardzība, 
sakārtota, kvalitatīva un droša infrastruktūra, 
sabiedriskās kārtības nodrošināšana, 
aizsardzība pret neparedzētiem gadījumiem 
sniedz iedzīvotājiem drošības sajūtu. Tiek 
rīkoti sabiedrību izglītojoši pasākumi par 
drošību un organizētas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem. 

Vides aizsardzībā tiek veikti kompleksi 
pasākumi, lai saglabātu unikālo piejūras 
dabu, ezerus, upes un citas dabas vērtības. 
Kvalitatīva dzīves vide tiek attīstīta ilgtspējīgi, 
izmantojot pieejamos dabas resursus. 

Infrastruktūras attīstība veicina dzīves vides 
kvalitātes celšanos. Infrastruktūra tiek 
attīstīta pārdomāti, kvalitatīvi un pēc iespējas 
mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. Novadā 
pieejami kvalitatīvi komunālie pakalpojumi, 
tiek attīstīts dzīvojamais fonds un 
labiekārtota publiskā telpa. 
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Dundagas novada 
stratēģiskie mērķi 

Talsu novada stratēģiskie 
mērķi 

Ventspils novada 
stratēģiskie mērķi 

 Pārvaldība. 

Pašvaldības pārvaldes struktūras 
sabiedrības līdzdalība e-
pārvaldes ieviešanā un citi 
pārvaldības uzlabošanas 
pasākumi novadā ar 4 pilsētām 
un 14 pagastiem. 
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Lauku teritorijās 

ekonomika ir 
diversificēta, 

lauksaimniecības 
sektoram 

papildinoties ar citiem 
nodarbes veidiem. (KPR) 

 
Lauku attīstība notiek kā 

daudzfunkcionāls, 
daudzveidīgs, līdzsvarots 

un noturīgs process, 
kas ietver nodarbinātības 

dažādošanu un 
tehnoloģisku 

modernizāciju (KPR) 

 
Bez zivju pārstrādes 

uzņēmumiem, amatniecība. 
(Vietējo uzņēmumu 

ekonomiskā stabilitāte un 
iedzīvotāju nodarbinātība)  

 
Esošo nedarbojušos 
uzņēmumu (telpu) 
pārveidošana vai 

pielāgošana jauniem 
ražošanas apstākļiem. 

 
Atbalstīt mazo un vidējo 
uzņēmumu rašanos, kuru 

produkcija būtu 
konkurētspējīga iekšējā un 

ārējā tirgū. 

 
Daudzveidīgas 

uzņēmējdarbības 
aktivizēšana un 

atbalstīšana 

 
Uzņēmējdarbīb

as attīstība, 
efektīvāk 

izmantojot 
vietējos 

resursus (gan 
cilvēku, gan 

dabas). 

 
Jaunu konkurētspējīgu 
uzņēmumu radīšana. 

 
Veidot labvēlīgu 

sabiedrības attieksmi 
pret uzņēmējiem un 

izpratni par 
uzņēmējdarbības lomu 

valsts attīstībā un veicināt 
cilvēku 

ekonomisko aktivitāti un 
jaunu uzņēmumu 

veidošanos ar dažādu 
motivācijas un atbalsta 
mehānismu palīdzību. 

Īpaši nozīmīgi ir sekmēt 
jaunu inovatīvu 

uzņēmumu attīstību 
pagasta 

teritorijā. 

 
Pagasts ar saviem 

resursiem 
nodrošina 

iedzīvotājiem 
labklājību un 

kvalitatīvu dzīves 
telpu: tehnisko, 

sociālo 
infrastruktūru un 
nodarbinātību. 

 
Veicināt 

līdzsvarotu 
uzņēmējdarbības 

attīstību (radīt 
pamatu ilgstošai, 
stabilai teritorijas 

attīstībai un 
nodrošināt Popes 

pagasta 
teritorijas 
racionālu 

izmantošanu, kas 
veicinātu 

līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu 

ekonomisko 
attīstību un visu 

sabiedrības grupu 
intereses) 

 
Ražošanas 

veicināšana (VN) 
 

Veicināt 
līdzsvarotu 

uzņēmējdarbība
s attīstību 

 
Ražošanas un 

tehniskās apbūves 
attīstībai tiek 

rezervētas 
teritorijas 

galvenokārt 
Ventspils pilsētas 
pierobežā, kā arī 

esošo fermu 
kompleksos lauku 

teritorijā. 
 

Izdalīt jaunas 
teritorijas 

saimnieciskās 
darbības veikšanai 

autoceļa Ventspils – 
Rīga tuvumā. 

 
Ugāles centrā 

sakārtot esošās 
un paplašināt 

ražošanas 
objektu, 

noliktavu un 
tehniskās 
apbūves 

teritorijas. 

 
Lauku darbības 
dažādošana - 

alternatīvām lauku 
darbības formas. 
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Lauksaimniecībā dominē 
koncentrēta, specializēta, 

augstražīga un 
tehnoloģiski moderna 
agrārā industrija, kas 

nodrošina iedzīvotājus ar 
kvalitatīvu pārtiku 

pietiekamā 
daudzumā, kā arī 

izejvielas rūpniecībai. 
(KPR) 

 
Dundagas pagasta 

teritorija ietilpst lauku un 
mežu mozaīkas telpā, kur 

dažādās attiecībās ir 
lauksaimniecības zemes 

un meži, un kuru 
izmantošana ir 

daudzveidīgāka. 

 
Darbojas netradicionālā 
lauksaimniecība (Vietējo 
uzņēmumu ekonomiskā 
stabilitāte un iedzīvotāju 

nodarbinātība). 
 
 

 
Lauksaimniecības 
attīstība un lauku 

darbības 
dažādošana: īpaši 

veicināma 
netradicionālās 

lauksaimniecības 
nozaru attīstība, 

alternatīvās lauku 
darbības formas, t. 

Sk. 
lauksaimniecības 

produkcijas 
realizēšana un 

pārstrāde. 

 
Maksimālā 

lauksaimniecība
s augstvērtīgo 

zemju 
izmantošana. 

 
Lauksaimniecīb
as aktivizēšana, 

sniedzot 
atbalstu tam 

zemnieku 
saimniecībām, 
kuru galvenā 
ekonomiska 

darbība ir 
lauksaimniecība 

(augkopība, 
lopkopība), 

īpaši tam, kas 
ražotu 

ekoloģiski tīru 
produkciju. 

 
 
 
 

  
pagastā pilnvērtīgi 

un racionāli tiek 
izmantoti vietējie 
dabas un cilvēku 

resursi plaukstošu 
un daudzveidīgu 

lauku saimniecību 
attīstībai. 

 
lauksaimniecības, 

mežu un 
mežsaimniecības 
zemju attīstība 

(VN)  

 
lauksaimniecība

s, mežu un 
mežsaimniecība
s zemju attīstība 

(VN)  

 
Izdalīt nerentablās 

un mazvērtīgās 
lauksaimniecības 

zemes 
apmežošanai. 

 
Attīstīt 

ekoloģiski tīru 
lauksaimniecība

s produktu 
audzēšanu un 

ražošanu 
zemnieku 

saimniecībās. 
 

Attīstīt spēcīgas 
uz 

lauksaimniecību 
un lopkopību 

orientētas 
ražošanas 

saimniecības. 

 
Lauksaimnieciskās 

ražošanas veicināšana. 
Usmas pagasta 

interesēs ir veicināt un 
atbalstīt 

lauksaimniecisko 
ražošanu, atbilstoši 

pagasta vērtībām un 
iestrādēm uzsvars 

liekams uz ekoloģiski 
tīras produkcijas, kā arī 

netradicionālo 
lauksaimniecības 

produktu ražošanu. 
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Atpūta, kultūra un 
tūrisms. Reģions ir 

pievilcīgs dažādu tūrisma 
veidu attīstībai (kūrorta 

zona, kultūrtūrisms, 
iekšzemes tūrisma 

objekti, ekotūrisms, 
aviotūrisms, jahtu tūrisms 

mazajās ostās) un kļūst 
arī par ārpilsētas mītnes 
vietu Latvijas iedzīvotāju 

vidusslānim. (KPR) 

 
Attīstīt dažāda veida 

tūrismu, liekot galveno 
uzsvaru uz ekoloģiju. 

 
Pagasts ar augsti attīstītu 

infrastruktūru, kurā 
pieejams dažāda veida 

tūrisma serviss ar Eiropas 
līmenī pieņemto standartu 

nodrošinājumu. (Tīra, 
sakopta, tūristiem pievilcīga 

un dabu saudzējoša vide) 

 
Tūrisma un 

atpūtas industrijas 
attīstība, 

izmantojot 
rekreācijas 
resursus un 

pagasta 
ģeogrāfisko 

stāvokli.  
 

Lauku darbības 
dažādošana: 

alternatīvās lauku 
darbības formas, t. 
Sk. Lauku tūrisma 

pakalpojumi 

 
Ilgtspējīga 

tūrisma 
organizēšana 

un ar to 
saistītas 

infrastruktūras 
attīstība. 

 
 Tūrisma 
nozares 

attīstība, liekot 
galveno uzsvaru 
uz ekotūrismu; 

 
Veidot dabas parkus un 

aizsargājamās dabas 
teritorijas, kas būtu 

publiski pieejamas, tos 
attīstīt kā tūrisma 

objektus 

 
pagasta sakoptā 

vide un saglabātais 
kultūrvēsturiskais 

un dabas 
mantojums 

piesaista 
apmeklētājus. 

   
Kultūrtūrisma 

attīstība 
 

Sakopt un izveidot 
tūrisma un atpūtas 

kompleksu bijušajās 
armijas daļās 
Ovīšos, Lūžņā, 
Olmaņos5 un 
Jaunciemā. 

 
Ceļu sakārtošana 

jūrmalciemos 
pieejai pie jūras. 

ieguldījums tūrisma 
nozares attīstībai 

 
Izveidot pārceltuvi 

pār Ventas upi pretī 
Vārvei (ieguldījums 
tūrisma attīstībā, 
kultūras apmaiņa 
starp Tārgales un 

Vārves pagastiem) 

  
Tūrisma attīstības 

veicināšana, saglabājot 
un aizsargājot dabas un 

kultūrvēsturiskās 
vērtības. 

 
Usmas pagasta 

interesēs ir veicināt 
tūrisma attīstību, lai 
izmantotu pagasta 

potenciālu un kāpinātu 
teritorijas pievilcību un 
ienākumus, vienlaikus 
saglabājot dabas un 

kultūrvēsturiskās 
vērtības. 
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Darbība sadarbības tīklos 

(Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 

attīstība). 
 

Daudzcentru telpiskās 
struktūras veidošanos 

vistiešāk ietekmē 
transporta un cita veida 

saiknes nodrošinošā 
infrastruktūra (KPR) 

 
Svarīgs rādītājs pagasta 

attīstībai ir ceļu stāvoklis 
(ceļu segums). 

 
Pagasts ar augsti attīstītu 

infrastruktūru, kurā 
pieejams dažāda veida 

tūrisma serviss ar Eiropas 
līmenī pieņemto standartu 

nodrošinājumu. (esošās 
infrastruktūras uzlabošana 

un jaunas izveide) 

  
 Infrastruktūras 

uzlabošana. 
Pagasta 

apdzīvoto vietu 
nodrošinājums 
ar kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni 
un modernam 
notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtām. 

 
Sabiedrisko pakalpojumu 

( ūdenssaimniecība, 
atkritumu 

apsaimniekošana, 
siltumapgāde, u.c.) 

attīstība. 
 

 
Pagastu ar citām 
teritorijām vieno 
kvalitatīvi ceļi un 
moderni sakari. 

 
Pagasts ar saviem 

resursiem 
nodrošina 

iedzīvotājiem 
labklājību un 

kvalitatīvu dzīves 
telpu: tehnisko, 

sociālo 
infrastruktūru un 
nodarbinātību. 

   
Ceļu sakārtošana 

jūrmalciemos 
pieejai pie jūras. 

ieguldījums tūrisma 
nozares attīstībai 

 
Atslogot Ugāles 

centru no 
tranzīta un 

bīstamo kravu 
pārvadājumiem, 

izbūvējot 
apvedceļu 

perspektīvā gar 
Ugāles centra Z 

daļu. 
 

Veicināt 
pasažieru 

pārvadājumu 
atjaunošanu 

dzelzceļa līnijā 
Ventspils – Rīga. 

 
Transporta 

infrastruktūras 
sakārtošana.  

Pagasta interesēs ir 
uzlabot pagastam 
būtiskos autoceļus 
prioritārajā secībā. 

 
Usmas pagasta 

interesēs ir uzlabot 
inženierinfrastruktūru, 
lai paaugstinātu dzīves 
kvalitāti, samazinātu 

nelabvēlīgo ietekmi uz 
vidi un sekmētu 

ekonomiskās 
aktivitātes iespējas. 
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Dundaga ir noteikta kā 

lauku 
atbalsta pakalpojuma 

centrs, kuram 
nepieciešams uzturēt un 

veicināt tās īpašo 
saimniecisko 

un sabiedrisko lomu un 
unikālās īpatnības. 

  
Iedzīvotāju 

mājokļa 
nodrošinājuma un 

dzīves vides 
uzlabošana 

  
Pieejams dzīvoklis, 

drošība un sakopta dzīves 
telpa. 

Ievērojot atšķirīgo 
iedzīvotāju maksātspēju, 

nepieciešams radīt 
priekšnosacījumus 

mājokļa 
piedāvājuma 

dažādošanai, t.sk. īres 
sektora attīstīšanai, 
iedzīvotāju līdzekļu 

kooperācijai 
būvniecībā, publiskās un 

privātās partnerības 
projektu veikšanai, kā arī 

jaunās būvniecības 
attīstībai. 

 

  
apdzīvojuma 

struktūras centru 
attīstība, nosakot 
Pope kā vietēja 
līmeņa centru 

(VN) 

 
apdzīvojuma 

struktūras 
centru attīstība, 
nosakot Blāzmu 

kā vietēja 
līmeņa centru 

(VN) 

 
Tārgales ciems 

teritorijas 
plānojumā tiek 

noteikts kā 
galvenais pagasta 

apdzīvojuma 
(dzīvojamās 

apbūves, 
sabiedrisko un 

apkalpes objektu) 
un attīstības centrs, 
vienlaikus ievērojot 

Ventspils pilsētas 
tuvumu. 

 
Ugāles centrā 
veidot jaunas 

savrupmāju un 
viensētu 
apbūves 

teritorijas, 
paplašināt 

sabiedriskās 
nozīmes un 

darījumu 
objektu apbūves 

teritorijas; 
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Lauku attīstība notiek kā 

daudzfunkcionāls, 
daudzveidīgs, līdzsvarots 

un noturīgs process, 
kas ietver  

ievērojot tradīcijas, 
mentalitāti un novadu 

atšķirības, ir orientēts uz 
personas attīstības 
iespējām (izglītība, 

informācijas apgāde, 
kultūra), lauku 

sabiedrības orientāciju un 
motivāciju uz zināšanām. 

 
Veicināt izglītotu un 

kulturālu cilvēku izaugsmi 
un konkurētspēju. 

 
Efektīvāk izmantot vietējos 

cilvēku resursus. 
 

Paaugstināt iedzīvotāju 
zināšanu līmeni, organizējot 

dažāda veida apmācības. 
 

 
Izglītības iespēju 

attīstība 

 
Iedzīvotāju 

izglītības līmeņa 
paaugstināšana

. 

 
Izglītots un radošs cilvēks. 

 
Izglītības infrastruktūras 

modernizācija. 
 

Mācību process tiek 
orientēts uz spēju 
patstāvīgi apgūt 

zināšanas un tās lietot, tā 
panākot 

zināšanu plašu 
izmantošanu jebkurā 

cilvēka darbības jomā. 
Zināšanas  

nodrošina cilvēkam 
iespēju kļūt par 

aktīvu darba devēju vai 
augsti kvalificētu 

speciālistu – darba 
ņēmēju. 

 
 

 
 
. 

      
Izglītības, informācijas 
un kultūras vērtību un 
aktivitāšu pieejamības 

uzlabošana. 
 

Usmas pagasta 
interesēs ir sekmēt 

cilvēkresursu attīstību, 
nodrošinot kvalitatīvu 

izglītību un pieeju 
modernajām 
informācijas 

tehnoloģijām.  
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 Dundagas pag. Kolkas pag. Īves pag. Lubes pag. Valdgales pag. Ances pag. Popes pag. Puzes pag. Tārgale Ugāles pag. Usmas pag. 

D
ZĪ

V
ES

 V
ID

E
 

  
Pagasta iedzīvotājs – 

nodarbināts un nodrošināts 
tīrā un sakoptā vidē. 

(Iedzīvotāju dzīves un 
kultūras līmeņa 

paaugstināšana). 
 
 

   
Vesels cilvēks ilgtspējīgā 

sabiedrībā. 
 

Pašvaldības sniegtā 
sociālā palīdzība 

nodrošina sociālo 
aizsardzību iedzīvotājiem, 

kuri 
nonākuši trūkumā vai citā 

sociālā riska situācijā. 
 

 
Pagasts ar saviem 

resursiem 
nodrošina 

iedzīvotājiem 
labklājību un 

kvalitatīvu dzīves 
telpu. 

 
pagastā pilnvērtīgi 

un racionāli tiek 
izmantoti vietējie 
dabas un cilvēku 

resursi . 
 

 
Nodrošināt 

kvalitatīvu dzīves 
vidi cilvēkam un 

sabiedrībai 
kopumā (dot 

papildus iespējas 
jebkuram 
attīstības 

impulsam un 
iniciatīvai Popes 
pagasta tālākai 

attīstībai) 

 
Nodrošināt 
kvalitatīvu 
dzīves vidi 

cilvēkam un 
sabiedrībai 
kopumā. 

   

A
TP

Ū
T

A
S 

V
IE

TA
S 

         
jaunas teritorijas 

atdot individuālai, 
atpūtas un jauktai 
apbūvei, vienlaikus 
veicinot autentiskas 

kultūrainava 
veidošanos un 

dabas vides 
saudzēšanu.  

 
Noteikt un izdalīt 
teritorijas atpūtas 

vietu ierīkošanai un 
labiekārtošanai - 

automašīnu 
stāvlaukumi, 

ugunskura un telšu 
celšanas vietas, 
laivu piestātnes, 

peldvietas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
attīstīt pagastā 
jaunu atpūtas 

vietu 
izveidošanu- 
noteiktajās 

ciemu robežās 
Dzirciemā, 

Ciesengurē, 
Dzirnavās un 

atpūtas vietās 
pie Engures 

upes, Abavas 
upes un pie Ķīšu 

karjera. 

 
Izglītības, informācijas 
un kultūras vērtību un 
aktivitāšu pieejamības 

uzlabošana. 



 

________________________________________________________________________ 

 

117 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

 Dundagas pag. Kolkas pag. Īves pag. Lubes pag. Valdgales pag. Ances pag. Popes pag. Puzes pag. Tārgale Ugāles pag. Usmas pag. 
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U
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Ū

R
A
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N

 D
A

B
A

 

Apdzīvojuma struktūras 
dinamiskai attīstībai 

paredzama un veicināma 
specializēšanās, tās 

atšķirīgā ekonomiskā un 
kultūras potenciāla 
stiprināšana. (KPR) 

 
Kurzemes reģiona lauku 

teritorijas ir nozīmīgu 
dabas un kultūras vērtību 

krātuves, un šo vērtību 
uzturēšana, saglabājot 

veselības, izglītības, 
kultūras un 

administratīvās funkcijas, 
vēsturiski izveidojušās 

vietās arī to iesaistīšanās 
jaunā 

attīstībā, ir vitāli svarīgs 
faktors reģiona attīstībai 

kopumā. (KPR) 

Veicināt ekonomisko 
attīstību, ievērojot 

ilgtspējīgas attīstības 
pamatprincipus. 

 
Saglabāt un uzturēt 

bioloģisko daudzveidību 
pašreizējā līmenī. 

Veicināt vidi un 
resursus 

saudzējošu nozaru 
attīstību kā 

pamatu iedzīvotāju 
labklājībai. 

Teritorijas 
sakārtošana un 
labiekārtošana 
ievērtējot vides 

aizsardzības 
intereses 

Darbs ir viena no 
nozīmīgākajām cilvēka 

dzīves vērtībām; tas viņu 
ne tikai nodrošina ar 
iztikas līdzekļiem, bet 

veido arī pamatu radošai 
domāšanai, pašrealizācijai 
un sociāliem kontaktiem. 

 

pagasta sakoptā 
vide un saglabātais 
kultūrvēsturiskais 

un dabas 
mantojums 

piesaista 
apmeklētājus. 

kultūrvēsturisko 
un dabas 
teritoriju 

saglabāšana un 
attīstība (VN) 

(saglabāt vidi un 
kultūrvidi 
atbilstoši 

nacionālas un 
vietējas nozīmes 

attīstības 
ilgtermiņa 

prioritātēm un 
attīstības 

plānotiem) 

Kultūr-
vēsturisko un 

dabas teritoriju 
saglabāšana un 
attīstība (VN) 

Piejūras ciemu 
retinātās apbūves 
zonās rezervētas 

īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, 
aizsargjoslu un 

kultūras mantojuma 
saglabāšanas 

prasības 

·  Pagasta interesēs ir 
kultūras dzīves 

aktivizācija, sekmējot 
iedzīvotāju 

pašizpausmi, estētisko 
izaugsmi un 

relaksācijas iespējas. 

SP
O

R
TS

 

          Sporta infrastruktūras 
attīstīšana un 
pieejamības 

nodrošināšana. 
Pagasta interesēs ir 

attīstīt sporta 
infrastruktūru un 

sekmēt tās 
izmantošanu pagasta 
iedzīvotāju interesēs. 
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5. pielikums 

ZBA iedzīvotāju, uzņēmēju un VRG pārstāvju  idejas teritorijas attīstībai. 
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X X X X X X X X X X X 11 

sabiedriskās tualetes  X   X X X X X X X X   9 
Pagalmu, ceļu remonts X X   X X X   X X X X 9 
Māju nosaukumi, informācijas 
zīmes   X X X X X X   X X   8 
Gājēju celiņi   X X   X X   X X   X 7 
Apgaismojums     X   X X X X X X   7 
dzīvojamais fonds    X X   X     X   X   5 
Atkritumu apsaimniekošana   X     X     X     X 4 
Kult. nama celtniecība, 
renovācija, aprīkojums     X     X     X     3 

Ūdensapgādes rekonstrukcija         X     X   X   3 

publiskā pirts X   X             X   3 

pieeja ar invalīdu ratiņiem   X     X   X         3 

Telpas semināriem, kultūras 
aktivitātēm   X     X             2 

baseins           X       X   2 

sabiedriskais transports           X           1 

Komunālo pakalpojumu serviss X                     1 

bērnudārza rekonstrukcija               X       1 

tirgus laukums                   X   1 

komunikāciju nodrošinājums                   X   1 

Internets   X                   1 

laivu piestātne                     X 1 

Internets               X       1 

Pirmsskolas ēkas celtniecība                 X     1 

Pagastmājas atjaunošana               X       1 
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X X X X X X X X X X X 11 

atpūtas vietas iekārtošana X   X X X X X     X X 8 
Brīvdabas estrādes 
renovācija/būve   X X X X   X X   X X 8 
Bērnu rotaļu laukumu  X   X   X X   X X X X 8 
Dabas obj. sakārtošana X X   X X   X       X 6 
kapsētu labiekārtošana X     X X     X   X   5 
Peldvietas X X X             X X 5 
Parka sakārtošana     X       X X       3 

Graustu novākšana         X             1 

Daudzstāvju māju pagalmu 
labiekārtošana                   X   1 
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   X X X X X X X X X X X 11 

sporta laukums/stadions X X X X X X X X X X X 11 
āra trenažieri X   X   X X   X X X X 8 
Sporta inventārs X   X   X   X       X 5 
Sporta halle   X     X   X         3 
Sporta aktivitāšu 
popularizēšana                 X     1 
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  X X X X X X   X X X X 10 
Pašdarbības kolektīvi X   X     X     X   X 5 
Novadpētniecības muzejs   X           X     X 3 
Muzeja ekspozīcija   X     X           X 3 
izklaides pasākumu dažādība, 
ne tikai ikgadējie sezonālie X                     1 
Ģimeņu saieta tradīcija       X               1 

TŪ
R
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M

S 

  X X X X X X   X X X X 10 
dabas takas  X X X X   X   X   X   7 
naktsmājas, cita infrastruktūra   X X     X       X X 5 
jomas attīstība X X     X         X X 5 
Veloceliņi un to infrastruktūra     X         X   X X 4 
Konkrēti objekti (Pils, muiža) X   X     X           3 

parks 
    X                 1 

Tēla uzlabošana X                     1 

Kariete 
                1     1 
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  X X X X X X X X X 
 

X 10 
mājražošana X   X X   X X   X     6 
darba vietas   X X     X   X       4 
Produkcijas realizācija       X   X     X   X 4 
Biznesa inkubatori, mentori X   X   X     X       4 
Ražošana X X       X           3 

Zvejniecība X X                   2 

Galdniecības izveide 
      X X             2 

uzņēmējdarbības veicināšana  
              X       1 

frizētavas labiekārtošana 
            X         1 

Ražošana 
          X           1 

Darba iespējas jauniešiem 
        X             1 

Kurpnieks X                     1 

Lauksaimniecība X                     1 
Steķi 
 
 
 
   

X          1 
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Pētījuma ietvaros Iedzīvotāju anketā izteiktās projektu idejas, kuru īstenošana būtu 
nepieciešama teritorijas attīstībai pa pagastiem: 

Popes pagasts 
1. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 

a. Popes estrāde 
2. Nodarbinātība:  

a. mājražotāju atbalsta lielāka aktivitāte. 
3. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 

a. pils parka uzlabošana (taciņa, soliņi); 
b. atpūtas vietas dabā. 

4. Izglītība: 
a. iespēja gūt jaunas prasmes, iemaņas. 

 
 

 Dundagas pagasts 
1. Tūrisms: 

a. Dundagas pils un Kolkasraga attīstīšana kā valsts nozīmes tūrisma objekts. 
b. Tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošana - pakalpojumu puzurs; 
c. tēla uzlabošana. 

2. Sporta infrastruktūra: 
a. sporta laukumu labiekārtošana 

3. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 
a. izklaides pasākumu dažādība, ne tikai ikgadējie sezonālie. 

4. Infrastruktūra: 
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  X X X  X X X X X X X 9 
Valodas 

X X X   X       X     5 
mazo uzņēmēju darbības 
uzsākšanas atbalsta pasākumi 
(izglītošana) X   X     X         X 4 
jauniešu centrs 

  X           X X   X 4 
Amatu māja 

            X X       2 
Bēbīšu skola 

                  X   1 
Māmiņu istaba 

                  X   1 
Mūžizglītība kultūrā 

X                     1 
Pirmspensijas vecuma amatu 
mācības         X             1 
Sociālo pakalpojumu centrs 

              X       1 
Grāmatvedība 

  X                   1 
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a. ceļu sakārtošana. 
5. Nodarbinātība: 

a. mājražošana (2x); 
b. zivsaimniecības, zvejniecības attīstība (2x) 
c. mājražotāju kooperatīvs; 
d. lielāks atbalsts (līdzfinansējums) mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem - fiziskām 

personām; 
e. uzņēmējdarbības attīstībai, uzsākšanai, veicināšanai - biznesa inkubatori;  
f. rūpniecība; 
g. lauksaimniecība, lauku saimniecību kooperācija. 

6. Izglītība: 
a. mūžizglītība (x2); 
b. bērnu, jauniešu ārpusskolas aktivitātes (2x). 

7. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 
a. bērnu laukumi (3x), atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem; 
b. sabiedrībai pieejamo vietu labiekārtošana (2x); 
c. labiekārtotas kājnieku takas; 
d. gar Pāces upi Labiekārtotas peldvietas; 
e. sakārtot dabas objektus. 

8. Radošums! 
 
 
Kolkas pagasts 

1. Tūrisms: 
a. tūrisma attīstība; 
b. tūrisma infrastruktūras projekti, ieskaitot izmitināšanas un ēdināšanas iestādes 
c. Kolkas pagasta muzejs - kuģniecība un vēstures. 

2. Sporta infrastruktūra: 
a. sporta halles un stadiona sakārtošana; 
b. sporta zāle pagasta iedzīvotājiem. 

3. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 
a. ekspozīcija par ciema, novada kultūru un vēsturi; 

4. Infrastruktūra:  
a. dzīvojamais fonds (speciālistiem, ceha strādniekiem); 
b. ceļu sakārtošana; 
c. pilnībā sakārtota ūdens apgāde; 
d. telpas semināriem, kultūras un izglītības aktivitātēm. 

5. Nodarbinātība:  
a. Steķu nepieciešamība; 
b. jaunu darba vietu radīšana - Jūras pērles; 
c. zvejniecība; 
d. ražošana. 

6.  Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas:  
a. brīvdabas estrāde; 
b. jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas 

7. Izglītība: 
a. pieaugušo izglītība, tālmācība caur internetu. 
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Tārgales pagasts 

1. Sporta infrastruktūra: 
a. sporta infrastruktūra (x3); 
b. sporta aktivitāšu popularizēšana. 

2. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 
3. Infrastruktūra:  

a. pirmsskolas izglītības iestādes celtniecība; 
b. gājēju ietves un stāvlaukuma izbūve pie skolas; 
c. kultūras nama celtniecība 
d. Tārgales centra labiekārtošana. 

4. Nodarbinātība: 
a. mājražošanas attīstība; 
b. saražotās produkcijas realizācija. 

5. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 
a. bērnu rotaļlaukumi. 

6. Pakalpojumi un to pieejamība:  
a. veselīga dzīvesveida pasākumi; 
b. brīvā laika pavadīšana jauniešiem; 
c. bērnu, jauniešu, cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanu brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātēs. 
    
 
Valdgales pagasts 

1. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 
a. ciema vizuālais tēls kopumā un teritorijas sakopšana (graustu novākšana); 
b. brīvā laika pavadīšanas vietas ; 
c. atpūtas vietas dabā; 

2. Pakalpojumi un to pieejamība: 
a. pagastā būtu vajadzīgs vismaz viens atpūtas nams. 

3. Tūrisms:  
a. ilgtspējīgs tūrisma piedāvājums. 

4. Infrastruktūra:  
a. apgaismojums (4x) (t.sk. daudzdzīvokļu pagalmos x3); 
b. gājēju celiņu izbūve (7x); 
c. māju nosaukumu un informācijas norādes uz ceļiem; 
d. transporta ielas (2x) 

5. Sporta infrastruktūra: 
a. sporta zāle; 
b. āra trenažieru izbūve; 
c. atjaunots sporta inventārs brīvā laika pavadīšanas centrā. 

6. Izglītība: 
a. iespēja iegūt jaunas prasmes. 

7. Nodarbinātība: 
a. Darba iespēju nodrošināšana jauniešiem. 

8. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 
a. Vasaras estrādes būvniecība. 
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Lubes pagasts 

1. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 
a. iekārtot atpūtas vietu. 

 
 

Puzes pagasts 
1. Infrastruktūra: 

a. Stiklu ciema apgaismojums (x4); 
b. informācijas tehnoloģiju pieejamība (2x) - interneta punkts ar algotu darbinieku; 
c. gājēju celiņu sakārtošana (2x); 
d. pagalmu, vietēju transporta ceļu remonts; 
e. ūdensapgādes rekonstrukcija; 
f. atkritumu šķirošanas laukumu izbūve un regulāra pieejamība 
g. bērnudārza vecā korpusa rekonstrukcija. 

2. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 
a. mežaparka (2x) un brīvdabas estrādes renovācija; 
b. Bērnu rotaļu laukumu restaurācija un jaunu laukumu ierīkošana pie daudzdzīvokļu 

mājām; 
c. Puzes pagasta kapu žogu sakārtošana. 

3. Sporta infrastruktūra: 
a. āra trenažieru uzstādīšana (2x) – arī ārpus centra; 
b. sporta laukuma Puzes pagasta Stiklu ciemā. 

4. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 
a. Novadpētniecības muzejs; 
b. Pagastmājas atjaunošana; 

5. Tūrisms: 
a. veloceliņi, dabas takas u.c. 

6. Nodarbinātība: 
a. uzņēmējdarbības veicināšana (papildus darba vietas). 
 
 

Īves pagasts 
1. Tūrisms: 

a. Tiņģeres pils rekonstrukcija un parka sakārtošana tūrismam (3x); 
b. velotūrisms; 
c. tūristu piesaistīšana un papildus objekti, naktsmājas. 

2. Sporta infrastruktūra:  
a. Sporta laukuma labiekārtošana (x4). 

3. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 
a. bērnu rotaļa laukuma labiekārtošana (2x); 
b. Tiņģeres dīķa pieejamība sportam un atpūtai. 

4. Nodarbinātība: 
a. mājražošana; 
b. darba vietas. 
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Ances pagasts  
1. Tūrisms: 

a. tūrisma infrastruktūras sakārtošana. 
2. Sporta infrastruktūra: 

a. sporta laukuma labiekārtošana (2x). 
3. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 

a. Ances muižas fasādes remonts; 
b. atbalsts pašvaldības kolektīviem (pieredzes apmaiņas organizēšanas u.c.). 

4. Infrastruktūra: 
a. Ceļu stāvokļa uzlabošana (x3). 

5. Pakalpojumi un to pieejamība: 
a. sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība (3x); 
b. bērnu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras uzlabošana (x2). 

6. Nodarbinātība: 
a. darba vietu radīšana; 
b. atbalsts mājražotājiem. 
c. pieaugušo izglītības iespējas, kas vairāk vērstas uz mazā biznesa attīstību; 
d. individuālās ražošanas attīstība. 

 
 
Ugāles pagasts 

13. Tūrisms:  
a. tūrisma pakalpojumi. 

14. Sporta infrastruktūra: 
a. sporta laukumi un infrastruktūra; 

15. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana: 
a. Kultūras mantojuma saglabāšana un šo materiālu pieejamība sabiedrībai. 

16. Infrastruktūra: 
a. ūdens saimniecība (x3); 
b. apgaismojums; 
c. komunikācijas; 
d. pievedceļu sakārtošana; 
e. tirgus laukuma attīstība; 
f. veloceliņu izveide. 

17. Pakalpojumi un to pieejamība: 
a. sociālie pakalpojumi un to uzlabošana (2x). 

18. Nodarbinātība: 
19. Apkārtējās vides sakārtošana, dabas un atpūtas vietas: 

a. apkārtējās vides sakārtošana (x5); 
b. atpūtas vietas dabā (2x); 
c. dabas taku, kas saistīti ar veselīgu dzīvesveidu - nūjošana, riteņbraukšana, brīvā 

laika pavadīšanas vietas; 
d. bērnu rotaļu laukumu izveide un vides sakārtotība daudzstāvu namu rajonā; 
e. estrāde; 
f. centrālās peldvietas. 

20. Izglītība: 
a. mūžizglītība. 



 

________________________________________________________________________ 

 

125 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

Usmas pagasts 
1. Tūrisms:  

a. veloceliņi; 
b. tūrisma jomas attīstība. 

2. Infrastruktūra:  
a. jauniešu interešu centrs - nepieciešams līderis vai aktivitāšu iniciators; 
b. ceļu sakārtošana 

3. Dabas un atpūtas vietas: 
a. bērnu rotaļu un sporta aktivitāšu laukumu izveide vai esošo labiekārtošana; 
b. atpūtas zonas attīstība. 

4. Nodarbinātība: 
a. mazo izņēmēju darbības uzsākšanas atbalsta pasākumi (izglītība + praktiskās 

nodarbības, praktiskais atbalsts, konsultācijas) 
5. Kultūras objekti un mantojuma saglabāšana:  

a. Rubeņa bataljona muzeja jaunas un modernas ekspozīcijas izveidošana 
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6. pielikums 

Tematisko semināru norise (2015. gada februāris- marts) 

Datums Vieta Pasākuma 
nosaukums* 

Pamata 

mērķa 

grupa** 

 

19. febr. Dundaga 

Jauniešu 
līdzdalība un 

aktīvas rīcības 
iespējas  vietējā 

sabiedrībā  

Jaunieši 

 

20. febr. Ugāle 

Vietējo resursu 
izmantošana 

pagasta 
ekonomikas 
stiprināšanai 

Pagasta 

pārvalžu 

vadītāji, 

uzņēmēji u.c. 

 

27. 

februāris 
Mazirbe 

Tūrisma aktīvās 
sezonas 

paildzināšana 
un daudzveidīga 

tūrisma 
infrastruktūras 
izmantošana  

Jaunieši, 

tūrisma 

pakalpojumu 

nodrošinātāji, 

izglītības 

iestādes, 

mājražotāji, 

NVO 
 

12.marts Ance 

Jaunu darba 
vietu radīšana 

pagastos 
mūsdienu 

sociālekonomisk
ajā un 

demogrāfiskajā 
situācijā – 

attālinātais 
darbs 

 

Jaunieši un 

uzņēmējdarbī

bas 

konsultanti 
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13.marts Dundaga 

Vietējie 
produkti, 

pakalpojumi, 
identitāte un 
mārketings 

dzīves kvalitātes 
uzlabošanai 

vietējā kopienā 

Pagastu 

pārvaldes, 

NVO,  

 

19. marts Puze 

Pakalpojumu 
pieejamība un 
infrastruktūras 

efektīva 
izmantošana 

pagastu 
sadarbībā dzīves 

kvalitātes 
uzlabošanai  

Dažādas 

mērķa grupas 

– daudzveidīgs 

sastāvs 

 

20. marts Jelgava 

Mājražošanas 
attīstības 

perspektīvas  

Mājražotāji, 

Uzņēmēji 

 

*Horizontālās tēmas visos semināros – jaunieši, sabiedrības aktivizēšana un līdzdalība, mūžizglītība 

**Visās tēmās, līdztekus tematiskajai mērķa grupai,  būtu pārstāvēti jaunieši, NVO, uzņēmēji, mājražotāji, 

citi aktīvisti 
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7. pielikums 

Kartogrāfiskie  un statistikas materiāli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teritorijas plāns ar apdzīvotu vietu buferzonas ZBA teritorijā. Tuvāko pilsētu un novadu centru burferzonas 
10-15-20 km (pa kreisi) un pagastu centru buferzonas 5 un 10 km (pa labi). 
 
 
 

 
 
Zemes dalījums pēc tā izmantošanas veida (krāsojums) un teritorijas platības (apļu izmērs) pa pagastiem un 
visā ZBA teritorijā4. 

                                                           
4
 Informācija par zemes lietojumveidu no Talsu, Ventspils un Dundagas novada attīstības plāniem un to pagastu 

teritorijas plānojumu paskaidrojumu rakstiem.  
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Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits 2014. gadā ZBA darbības teritorijas un blakus esošajos novados.5 
 
 

 

 
Iedzīvotāju skaita mazināšanās no 2010 . līdz 2015. gadam ZBA darbības teritorijas pagastos,6 
 

                                                           
5
 Lursoft uzņēmumu datu bāze 2015. Pieejams: http://www.lursoft.lv/ 

6
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2015. Pieejams:  http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-

registrs/ 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Dundagas
novads

Talsu
novads

Ventspils
novads

Rojas
novads

Kuldīgas
novads

Aktīvi

Likvidēti

-200
-180
-160
-140
-120
-100

-80
-60
-40
-20

0

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/


 

________________________________________________________________________ 

 

130 
Pētījums „Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai„  

 
Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km2) ZBA darbības teritorijas pagastos un blakus esošajos novados.7 
Kurzemes plānošanas reģiona novados iedzīvotāju blīvums ir vidēji 12,8; Latvijā novados - vidēji 17,3. 
 
 

 
Iedzīvotāju dalījums pa vecuma grupām ZBA darbības teritorijas pagastos un blakus esošajos novados 2014. 
gadā.8 

                                                           
7
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2015. Pieejams:  http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-

registrs/ 
 

8
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2015. Pieejams:  http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-

registrs/ 
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas dalījumā pa vecuma grupām ZBA darbības teritorijas pagastos un blakus esošajos novados no 2010. līdz 2014. gadam.9 
 

                                                           
9
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2015. Pieejams:  http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/ 
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