
Biedrība

"Ziemeļkurzemes biznesu asociācija"

Biedru sapulce 2020.gada 6.martā



Darba kārtība:

1. Projektu īstenotāju prezentācijas:

• SIA DabaLaba / Dabai laba tūrisma biedrība

• JSK Demora / ZS Demoras staļļi

2. Biedru sapulces vadītāja ievēlēšana,

biedru skaita apstiprināšana

3. Biedrības 2019.gada pārskats

4. Statūtu grozījumi

5. Padomes vēlēšanas

6. Biedrības aktivitātes 2020.gadā



Biedru skaita izmaiņas

• 2019.gada 15. marta biedru sapulcē 
apstiprināti 49 biedri

• Iesniegums no ZS «Krastkalni» Normunda 
Lodes par uzņemšanu biedros

• Iesniegumi no: Kristīnes Savickas,
Biedrības «Dundagas aprūpes nams Stacija»,
Egona Sproģa par izstāšanos no biedrības

• 2020.gada 6.martā biedru sarakstā
reģistrēti 47 biedri



ELFLA

Piešķirtais finansējums  

2 354 804,97 EUR

Apgūtais finansējums

1 978 445,56 EUR

Pieejamais 

376 359,41 EUR

EJZF

Piešķirtais finansējums  

3 865 765,73 EUR

Apgūtais finansējums 

2 377 992,10 EUR

Pieejamais 

1 487 773,63 EUR



Pieejamais finansējums

Mērķis
ELFLA

(EUR)

EJZF
(EUR)

ELFLA 1 172 760,21

ELFLA 2 203 599,20

EJZF 1 293 896,77

EJZF 2 231 953,25

EJZF 3 961 923,61

Kopā: 376 359,41 1 487 773,63



SVVA stratēģijas īstenošana 

2019.gadā 

Fonds Rīcība Kārtas Iesniegtie Apstiprinātie Atsauktie

ELFLA
Uzņēmējdarbība 1 14 10 1

Sabiedriskie 1 14 8 0

EJZF
Uzņēmējdarbība 2 9 7 3

Sabiedriskie 1 4 3 2



Īstenoto

un 

apstiprināto 

projektu 

skaits 



Plānotie un sasniegtie rādītāji

ELFLA1   rīcībā



Plānotie un sasniegtie rādītāji

ELFLA2   rīcībā



Plānotie un sasniegtie rādītāji

EJZF1   rīcībā



Plānotie un sasniegtie rādītāji

EJZF2   rīcībā EJZF3   rīcībā



Starptautiskie projekti:

• «Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo   
parku/aizsargājamo dabas teritoriju reģionos» (Sadarbības partneri: 
Cēsu rajona partnerība, 3 Igaunijas, 2 Slovēņu un 2 Portugāles VRG)



Starptautiskie projekti:

• «Baltijas jūras zivju produktu dažādošana un popularizēšana»

(Sadarbības partneri: Liepājas rajona partnerība, 1 Somijas un 1 Polijas VRG)



Starpteritoriālie projekti:

• «Ēdīsim Latvijas zivis» (partneri: «Jūrkante», «Laukiem un Jūrai»)



• «Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna 
izstrāde Latvijas piekrastē» (partneri: 6 piekrastes VRG)

• «Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma 
piedāvājuma «Ražots Kurzemē» izveide» (partneri: 6 Kurzemes VRG)



Biedrības aktivitātes -1

• 6 darbinieki: kopā 2,2 pilna laika darbs:
(administratīvais, finanšu un grāmatvedības uzskaite, 
konsultācijas, projektu koordinēšana, publicitāte)

• Biedrs biedrībā LLF
Koordinatore:
- padomes priekšsēdētāja
- ES Zivsaimniecības uzraudzības komiteja
- ZM Zivsaimniecības konsultatīvā padome

• Pakalpojuma līgums ar  Dabas aizsardzības pārvaldi



Biedrības aktivitātes - 2

• Dalība 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

• 5 Informatīvie semināri potenciāliem projektu 
iesniedzējiem 

• Dalība seminārā un prezentācija par īstenotiem 
projektiem Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
projektā

• Dalība FARNET konferencēs Īrijā un Briselē, projektu 
izstādē

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes partnerību

• 2 Kurzemes VRG pieredzes apmaiņas pasākumi



2019. Gada pārskats  

IEŅĒMUMI SUMMA (EUR)

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g. 60 443,22

Biedru nauda 3 691,25

Saņemtais finansējums no LAD projekta   

īstenošanai
72 645,71

Pārējie ieņēmumi (DAP) 4 860,00

Kopā Ieņēmumi EUR: 81 196,96



Biedru naudas izlietojuma pārskats
Nr. Izdevumi Summa EUR

1.
Uzņēmuma līgumi un autoratlīdzības 

pakalpojuma nodrošināšanai
2979,17

2. Semināru, valdes sēžu, sapulču nodrošināšanai 1104,55

3. Pārējie ar iestādes darbību saistītie izdevumi 10 441,44

4. Bankas pakalpojumi 97,31

5. Degviela 14,07

6. Apdrošināšanas izdevumi 24,00

7. Pamatlīdzekļu nolietojums 78,12

8. Kopā izlietots 2019.gadā 14738,66

9. Nauda kontā 31.12.2019 12 665,12



Projektu konkursi 2020.gadā

• ELFLA1 projektu iesniegšana noslēdzās 20.janvārī

• ELFLA2 projektu iesniegšana noslēdzas 17.martā

• EJZF1, EJZF2 un EJZF3 projektu iesniegšana līdz 15.maijam

• ELFLA1 projektu konkursa kārta plānota septembrī

• Ja būs neapgūts finansējums kādā no EJZF rīcībām, tad būs 
vēl viena kārta rudenī



Aktivitātes 2020.gadā

• 01.06. - 06.06. tūrisma uzņēmējiem pasākums Igaunijā

• 11.07. - 19.07. NAC parku uzņēmēju projekta noslēgums

• 15.09. - 17.09. starptautiskā konference LINC Čehijā

• Mācību seminārs produkcijas pārdošanas attīstībā, mārketings

• Mācību seminārs par projekta dzīvotspējas un biznesa attīstības 
plānošanu

• Biedrības teritorijas izpēte nākamās stratēģijas pamatu 
sagatavošanai. Diskusijas katrā pagastā un pilsētā.

• 26.martā biedrības 20.gadu pastāvēšanas pasākums Ugālē un Usmā



Pašvaldība
Strādā Rīgā pēc (pēc VSAA 

datiem)

Garkalnes novads 70%

Carnikavas novads 67%

Stopiņu novads 62%

Salaspils novads 61%

Babītes novads 58%

Ķekavas novads 58%

Ādažu novads 57%

Saulkrastu novads 56%

Mārupes novads 55%

Ropažu novads 55%

Ikšķiles novads 52%

Olaines novads 51%

Baldones novads 51%

LEADER teritorija ir visa Latvijas teritorija, ietverot pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000, izslēdzot Pierīgas pašvaldības,
kuras robežojas ar Rīgas pilsētu vai kurās vismaz 50% no pašvaldības iedzīvotājiem nodarbināti Rīgas pilsētā.

LEADER teritorija 

Rīgā, Pierīgā, pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 15 000 – tirdzniecības vietu izveide, ja to veido VRG teritorijas
lauksaimniecības produkcijas ražotāji, pārstrādātāji, kooperatīvi, mārketinga un sadarbības aktivitātes

VARAM dati

Lauku teritorija



Atbalsts SVVA stratēģiju īstenošanai

Lauku telpa – LEADER pieejas īstenošana (10% no ELFLA)

Infrastruktūra uzglabāšanai, loģistika, 
veicinoši pasākumi

Atbalsts pieejams, ja tas ir apstiprināts kā 
VRG stratēģijas stratēģiskais projekts

Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas 

(vismaz 50%)

Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas

Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības 

radīšana, attīstība, tsk. tūrisms 
(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde 

(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana

(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana

(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk.:

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana

Atbalsts zaļā iepirkuma nodrošināšanai 
un veicināšanai

Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība

80%
20%

VRG darbības 
nodrošināšana un 

aktivizēšana

VRG darbības 
nodrošināšana

(algas un tehniskais 
nodrošinājums)

Teritorijas aktivizēšana
(semināri, apmācības, 

pirmsprojektu iesniegšanas 
konsultācijas u.c.)

līdz 15%85%

Integrēti arī pamatpakalpojumi, 
nelauksaimnieciskās aktivitātes



Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas 

(vismaz 50%)

Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības 

radīšana, attīstība, tsk.,tūrisms

Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde 

Tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana

Atbalsta pretendenti
Atbalsta intensitāte*

Viena projekta maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa *

Uzņēmējdarbības uzsākšanai 
(vienkāršotās izmaksas)

 lump sum  10 000 EUR

Uzņēmēji ar apgrozījumu līdz 150 000 
EUR/gadā

 40%  līdz 200 000 EUR

Kooperatīvās sabiedrības  40%  līdz 200 000 EUR

Pašvaldības (tirdzniecības vietas izveide, 
kopprojekts ar uzņēmēju)

 40%  līdz 200 000 EUR

* VRG SVVA stratēģijā var palielināt atbalsta intensitāti (max līdz 75%), nosakot kritērijus, piem., saistītus ar
bioekonomiku (t.sk. aprites ekonomika), inovācijām, energoefektivitāti, kopdarbību, sociālo uzņēmējdarbību) un
samazināt maksimālo attiecināmo izmaksu summu.

Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar nelauksaimniecības de minimis;

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas



Finanšu resursu pieejamība 
ar mērķi stimulēt aktivitāti 

«Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas»

Atbalsta pretendenti Aizdevumu procentu gada 
likme 

Viena aizdevuma maksimālā izmaksu 
summa 

Uzņēmēji/uzsācēji  ar apgrozījumu līdz 
70 000 EUR/gadā

4 - 6.5%
 100 000 EUR 

 apgrozāmo līdzekļu iegādei – 35 000 EUR

Kopš 2018.gada septembra darbojas ZM un ALTUM programma – «Aizdevumi lauku un zivsaimniecības 
uzņēmējiem», kopējais finansējums programmai 13,81 milj. euro. 

 Aizdevumus līdz 25 000 EUR sabiedrība ALTUM piešķir ar aizņēmēja galvojumu, bez papildus
nodrošinājuma.

 Atmaksas termiņš - līdz 10 gadiem, būvniecības gadījumā līdz 15 gadiem.
 Programma darbojas saskaņā ar 2018.gada 24.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 446 “Noteikumi

par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”.



Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas

Teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk.:

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana

Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība

Atbalsta veids
Atbalsta intensitāte* Viena projekta maksimālā attiecināmo 

izmaksu summa *

Juridiska vai fiziska persona, biedrības,
nodibinājumi, reliģiskas organizācijas,
pašvaldības, kas īsteno sabiedriskā labuma
projektu**

 70%;

 līdz 50 000 EUR

 līdz 100 000 EUR (pašvaldības 
infrastruktūra)

Viedo ciemu stratēģiskais attīstības 
projekts

 70%;
 noteikts limits uz teritoriālo 

vienību

Jauniešu iniciatīvu attīstības projekti 
(vienkāršotās izmaksas)

 lump sum  3 000 EUR

VRG starpvalstu/ starpteritoriālās
sadarbības projekti

 100%;  līdz 100 000 EUR

** Sabiedriskā labuma projekts - ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par projekta rezultātu netiek 
prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

* VRG SVVA stratēģijā var palielināt atbalsta intensitāti (nosakot kritērijus) un samazināt maksimālo attiecināmo
izmaksu summu



Atbalsts zaļā iepirkuma 
nodrošināšanai un veicināšanai

Infrastruktūra uzglabāšanai, loģistika, 
veicinoši pasākumi

Atbalsts pieejams, ja tas ir apstiprināts 
kā VRG stratēģijas stratēģiskais 
projekts

Kopprojekta atbalsta pretendenti
Atbalsta intensitāte

Viena projekta maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 

Pašvaldības  90%;

 līdz 1 000 000 EURKooperatīvās sabiedrības
 75%

Uzņēmēji
 75%

Atbalsts zaļā iepirkuma nodrošināšanai un veicināšanai



Padomes (valdes) sastāvs

• 2 Pašvaldības (Ventspils dome, Ventspils novada pašvaldība)

• 1 Lauksaimnieks (ZS Kalni)

• 1 Jauniešu interešu organizācija (Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs)

• 2 Lauku sieviešu interešu organizācijas (Zigate, Tiņģernieks)

• 4 Zivsaimniecības uzņēmēji (ZvS Rāmas, ZvS Smilkšēni, ZvS Zvīņas L, IK GP Trading)

• 2 Sabiedriskās organizācijas vai iedzīvotāji (Puzes attīstības veicināšanas biedrība 
Niedre, Tārgales iedzīvotājs)

• Vēlams, lai tiktu iespējami vienmērīgi pārstāvēta visa teritorija

• Ieinteresētība visas teritorijas attīstības jautājumos



Plānojam nākotni kopā!


