
 
 

Liepājas rajona partnerības svva stratēģijas 
īstenošanas pārskats  

par 2015.-2018.gadiem 

Pārskatā iekļauts:  
1. SVVA stratēģijas īstenošanai pieejamais finansējums līdz 

2018.gadam.  

2. Rīcības stratēģijas īstenošanai un finanšu sadalījums.  

3. Projektu konkursa kārtas un aktivitāte, finanšu apguve. 

4. Uzņēmējdarbības attīstība īstenojot projektus novados.  

5. Sabiedriskā labuma projekti, to ietekme teritorijas attīstībā.  

6. Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas attīstība īstenojot 

projektus.  

7. Teritorijas attīstības vajadzību īstenošana projektu ietvaros. 

Stratēģiskie novērtējumi.  Rīcības plāna izpilde.  

8. SVVA stratēģijas novērtējuma aptaujas rezultāti.  

9. Prioritātes 2019.-2020.gadam. 

 
Rīcības stratēģijas īstenošanai un finanšu sadalījums.  
 

SVVA stratēģijas īstenošana 2015.-2018.gadam  finanšu sadalījums, 

Rīcību plāns.  

Apakšpasākums  „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  

1.Rīcība:  Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.  

Finansējums 50% no ELFLA piešķirtā finansējuma, kas ir 954 941, 61 

EUR. 

2.Rīcība: Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.  

Finansējums 50% no ELFLA piešķirtā finansējuma, kas ir 954 941, 60 

EUR. 

 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana”. 

 

1.Rīcība: Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un 

uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.  

Finansējums 40% no EJZF piešķirtā finansējuma, kas ir 809 760,30 eur. 

2.Rīcība: Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanā. 

SVVA STRATĒĢIJAS 
ĪSTENOŠANAS 

FINANSĒJUMS 2015.-
2018.GADAM 

1.Mērķis-   Veicināt 

ilgtspējīgas un produktīvas 

uzņēmējdarbības attīstību 

partnerības teritorijā. 

2.Mērķis – Veicināt 

kvalitatīvas, pievilcīgas 

dzīves un darba vides 

attīstību. 

ELFLA (LEADER) – 

1 909 883,21 EUR 

3.Mērķis- Veicināt 

konkurētspējīgas un 

ilgtspējīgas Baltijas jūras 

piekrastes attīstību 

Liepājas rajona 

partnerības teritorijā.  

EJZF –  2 024 400, 75  

EUR 

  

 

 



Finansējums 60% no EJZF piešķirtā finansējuma, kas ir 1 214 640,45 eur. 

 

Projektu konkursu kārtas un aktivitāte.  
 

Tika rīkoti 4 projektu konkursi ELFLA apakšpasākumā un 5 projektu konkursi EJZF pasākumā.  

ELFLA      

Viena projektu konkursa kārta tika izsludināta 2016.gada pavasarī, divas konkursu kārtas 2017.gadā un viena 

projektu konkursa kārta 2018.gadā.  

 

1.projektu konkursa kārta ELFLA 18.04.-18.05.2016. – izsludināti 1 336 915, 00 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M1/R1 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.  38 467 920,00  6/1 

M1/R2 Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana 

vai labiekārtošana. 
4 200 540,00 1 

M2/R1 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. 44 267 380,00 17 

M2/R2 Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras 

objektu, sakārtošana. 
35 401 075,00 13/1 

 

2.projektu konkursa kārta ELFLA 20.02.-20.03.2017. – izsludināti 631 244,61 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M1/R1 Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu 

realizācijai. 
53 631 244,61  11/7 

 

3.projektu konkursa kārta ELFLA 28.03.-28.04.2017. – izsludināti 289 821,95 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M2/R2 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām. 49 631 244,61  13/3 

 

4.projektu konkursa kārta ELFLA 20.01.-20.02.2018. – izsludināti 55 029,33 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M1/R1 Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu 

realizācijai. 
6 55 029,33 0/6 

 

EJZF    

Viena projektu konkursa kārta tika izsludināta 2016.gada pavasarī, divas konkursu kārtas 2017.gadā un divas 

projektu konkursa kārtas 2018.gadā.  



1.projektu konkursa kārta EJZF 02.05.-02.06.2016. – izsludināti 1 417 085,00 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M3/R1 Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas 

visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes 

ķēdes posmos 

6 495 980,00 1 

M3/R2 Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un 

citās jūras ekonomikas nozarēs 
5 425 125,00 0 

M3/R1 Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī 

klimata pārmaiņu mazināšana 
2 141 710,00 1 

M3/R2 Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšana 
3 354 270,00 1 

 

2.projektu konkursa kārta EJZF 20.02. – 20.03.2017. – izsludināti 614 225,00 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M3/R1 Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un 

uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē 
21 614 225,00 7/4 

 

3.projektu konkursa kārta EJZF 28.03. – 28.04. 2017.  – izsludināti 1 138 859, 69 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M3/R2 Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanā 
14 1 138 859,69  5/4 

 

4.projektu konkursa kārta EJZF 20.01.- 20.02. 2018. – izsludināti 499 579,18 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M3/R1 Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un 

uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē 
6 259 587,90  2/1 

M3/R2 Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanā 
4 239 991,28 1/2 

 

5.projektu konkursa kārta EJZF 25.06. – 25.07.2018. – izsludināti 310 194, 10 eur 

Rīcība Nosaukums Iesniegto 

projektu 

skaits 

Izsludinātais 

finansējums 

eur 

Uzraudzībā 

esošo  projektu 

skaits/ 

apstiprinātie 

M3/R2 Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanā 
2 310 194,10 0/2 

 

Visās projektu konkursu kārtās, abos fondos,  tika iesniegti 292 projektu pieteikumi. 



• ELFLA LEADER pasākumā uzņēmējdarbības attīstībai iesniegts 101 projekta pieteikums, no kuriem 

apstiprināti 32 projekti.  

Uz 2018.gada 7.novembri uzraudzībā ir 18 projekti un īstenošanas procesā ir 14 projekti.  Apgūtais finansējums 

887 889,99 eur, kas ir 93% no uzņēmējdarbībai piešķirtā finansējuma.  

Atlikums 67 051,62 eur. 

 

Lielākā aktivitāte uzņēmējdarbības īstenošanai izmantojot SVVA stratēģijas finansējums ir Grobiņas novadā, 

kur kopā ir īstenoti 8 projekti. Neviens uzņēmējdarbības projekts nav īstenots Vaiņodes novadā, kur ir arī 

visaugstākais bezdarba līmenis visā partnerības teritorijā. Pirmajā projektu konkursa kārtī no Vaiņodes tika 

iesniegts viens projekta pieteikums, bet atsauca dēļ tā, ka bankas neiedeva finansējumu.   

 

 
 

• ELFLA LEADER pasākumā tika iesniegti 128 sabiedriskā labuma projekti, no kuriem apstiprināti ir 

47 projekti.  

Uz 2018.gada 7.novembri uzraudzībā ir 43 projekti un īstenošanas procesā 4 projekti. Apgūtais finansējums ir 

928 927,92 eur, kas ir 97%  no piešķirtā finansējuma sabiedriskā labuma projektiem.  

Atlikums 26 013,68 eur.  

 

Arī īstenojot sabiedriskā labuma projektus, visaktīvāk tas ir vērojams Grobiņas novadā, kur īstenoti 14 projekti 

aptverot visus novada pagastus.  

Visneaktīvākie bijuši projektu iesniedzēji un īstenotāji Vaiņodes, Pāvilostas un Rucavas novados. Katrā īstenoti 

vien pa diviem projektiem.  

 
 

• EJZF pasākumā tika iesniegti 63 projektu pieteikumi.  

Zivsaimniecības uzņēmējdarbības attīstībai, dažādošanai, pilnveidošanai iesniegti 38 projekta pieteikumi, no 

kuriem 15 tika atbalstīti.  

Uz 2018.gada 7.novembri uzraudzībā ir 10 projekti un īstenošanas procesā 5 projekti.  

Apgūtais finansējums ir 620 383,35  eur, kas ir 30,65 %  no kopējā apgūtā finansējuma EJZF projektiem. 
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• EJZF pasākumā vides un kultūras mantojuma saglabāšanā piekrastē tika iesniegti 25 projekti, no kuriem 

apstiprināti 16 projektu pieteikumi.  

Uz 2018.gada 7.novembri uzraudzībā ir 8 projekti un arī īstenošanas procesā ir 8 projekti. 

Apgūtais finansējums ir 1 219 680,53  eur, kas ir 69,35 %  no kopējā apgūtā finansējuma EJZF projektiem. 

 

Kopējais atlikums EJZF pasākumā ir 184 336,87 eur.  

 

 
 

 
 

KOPĒJĀ APGUVE UZ 2018.GADA 7.novembri:  

 ELFLA - 95%  

 EJZF - 91%.  
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SVVA stratēģijas vīzija “ Sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves 

vide, sociāli aktīvas vietējās kopinas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība 

Liepājas rajona partnerības teritorijā.” 

SVVA stratēģijā tika noteiktas vajadzības teritorijas attīstībai.  Būtiski ir attīstīt infrastruktūru, labiekārtot 

iedzīvotājiem un tūristiem pieejamas, drošas aktīvās atpūtas vietas, brīvā laika pavadīšanas vietas ģimenēm, visu 

vecumu iedzīvotāju grupām. Radīt pievilcīgu videi, saglabāt kultūras mantojumu, tajā skaitā sakrālo mantojumu, 

tradīcijas, sakārtot un izveidot vidi veselīgam dzīves veidam. Sports, kā viena no prioritātēm sabiedriskā labuma 

projektos.  

Uzņēmējdarbībā veicināt mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību,  veicināt tādu nozaru attīstību, kā 

lauksaimniecības produktu pārstrādi, mājražošanu, veicināt tūrisma jomas attīstību, dažādošanu, veicināt jaunu 

uzņēmumu attīstību, sadarbību, dot iespēju inovatīva biznesa attīstībai. Zivsaimniecības uzņēmējiem iespēju 

dažādot, pilnveidot savu esošo uzņēmējdarbību, radīt jaunus  inovatīvus projektus, zivju produkcijas pieejamību. 

Baltijas jūras piekrastes attīstība un sakārtošana, kā tūrismam nozīmīgās teritorijas pieejamībai.  

SVVA stratēģijas mērķis nr.1.Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas 

uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā. 

 

Uzņēmējdarbības attīstība īstenojot projektus novados. 
 

SVVA stratēģijas ietvaros  uzņēmējdarbības attīstībai īstenoti 32 projekti. Izveidoti 16 jauni uzņēmumi  ar 47,5 

darba vietām. Liepājas rajona partnerības teritorijā. Kā viena no prioritātēm uzņēmējdarbībā ir tūrisma attīstība, 

pilnveidošana, dažādošana.  

Tūrisma pakalpojums no jauna izveidots Grobiņas novadā,  kur SIA Zoovilla izveidoja Lauku naktsmītnes 

piedāvājot  kompleksu piedāvājumu ar SPA un pirts kompleksu.   

Rucavas novada, Dunikas pagastā, īpašumā “Bārtas krasts” izveidots jauns, mūsdienīgs tūrisma objekts, kur 

uzbūvētas četras tūrisma mītnes.   

Nīcas novads ir viens no tūristu iecienītākajiem novadiem, jo atrodas Baltijas jūras krastā. Novada teritorijā tiek 

īstenoti trīs tūrisma projekti.  Nīcas novada Bernātos, izveidots kempings “Pabērzi”,  SIA Namejs, Pērkonē 

papildinājis savu tūrisma pakalpojumu ar jaunu Brīvdienu māju. SIA Nīcava, lai papildinātu tūrisma piedāvājumu 

uzbūvējuši brīvdienu māju un iegādājušies laivas tūrisma pakalpojuma dažādošanai.  

Tūrisma pakalpojuma pilnveidošanai un dažādošanai ir īstenoti 5 projekti, savukārt izveidotas 3 jaunas tūrisma 

mītnes, kempingi.  Kazdangas pagastā SIA Pro Eco “Lauku kūrortā” ir izveidojis Veikparku un blakus esošais 

uzņēmums SIA Energobūve izveidojis stabu konstrukcijās iekarinātas šķēršļu trases. Tādējādi nodrošinot 

sadarbību ar abiem uzņēmumiem un piedāvājot tūristiem pakalpojumus visai ģimenei, kas ir noteikts arī SVVA 

stratēģijā.  

Grobiņas novada Bārtas pagastā, kur jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas kempings “Ods”, īstenojot projektu 

papildinās kempingu ar jaunām mītnēm un atpūtas vietām ģimenei.  

Kopā tūrisma attīstībai, pilnveidošanai, dažādošanai īstenoti 8 projekti. Kopējais publiskais finansējums 

tūrismam – 264 897,10 eur, kopā radītas jaunas 10 jaunas darba vietas.  



Lauksaimniecības produktu pārstrādei, ražošanai īstenoti 5 projekti. SIA Lejaskurzemes Sulotava piedāvā 

iedzīvotājiem pakalpojumu – sulas spiešanu un apstrādi.  SIA Zoovilla  izveidojusi telpu lavandas pārtikas un 

dzērienu “Lavander Taste” produktu ražošanai. Jaunizveidotais SIA Kalniņkalni 1 projekta ietvaros izveidojuši 

mājražošanas gaļas pārstrādes cehu, kur arī mednieki var vest pārstrādāt nomedīto.  

Z/S “Oliņi” Durbes novadā, projekta ietvaros rekonstruē ēku un iegādājas iekārtas dārzeņu pārstrādei, savukārt 

z/s Bites Grobiņas novadā, attīsta gaļas mājražošanu, izveidojot trušu kautuvi.  

Lauksaimniecības produktu pārstrādei, ražošanai kopējais publiskais finansējums ir 181 525,18 eur, radītas 8 

jaunas darba vietas. 

Trīs projektos uzņēmumi iegādājušies pamatlīdzekļus savas darbības, ražošanas procesa uzlabošanai. Visi trīs 

projekti īstenoti Rucavas novadā.  Divus projektus īstenojis SIA Royal Reed, kur iegādāts aprīkojums niedru 

pļaušanai, izvešanai, apstrādei. IK Radošā darbnīca Ligate savas darbības uzlabošanai aprīkojusi virtuvi 

pakalpojuma sniegšanai tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem.  

Uzņēmumu darbības pilnveidošanai, modernizēšanai kopējais publiskais finansējums projektiem ir 67 770,88 eur 

un tiek radītas 4 darba vietas.  

Aizputes novada, Kalvenes pagastā kopprojekta ietvaros BDR Kurzemes vietējie produkti izveidojuši vietējo 

produktu tirdzniecības, degustācijas, prezentācijas telpu. Kopējais publiskais finansējums 18 126,85 eur, radīta 1 

darba vieta.  

Viena no prioritārām atbalsta jomām ir ražošanas attīstība partnerības teritorijā. Īstenoti 6 projekti par kopējo 

publisko finansējumu 121 101,12 eur ar radītām 10 darba vietām. SIA “Mazliet elegances” Aizputē, izveidojis 

konditorejas izstrādājumu ražošanu no bioloģiskiem lauksaimniecības produktiem.  Priekules novada, Kalētu 

pagastā Rolands Kudums uzsācis uzņēmējdarbību koka konstrukciju un masīvkoka izstrādājumu ražošanu. 

Grobiņas pilsētā ražošanas uzņēmējdarbību uzsākuši divi uzņēmēji. Iveta Andrijanova (Zefīru darbnīca) uzsākusi 

konditorejas produkcijas ražošanu, savukārt Māris Moncevičs iegādājies CNC frēzēšanas iekārtas un uzsācis koka 

dizaina lietu ražošanu. Nīcas novadā tapis jauns uzņēmums SIA Nīcas siers, kurš uzsācis siera ražošanu sadarbībā 

ar vietējiem zemniekiem. SIA Evi&Jo Durbes novadā iegādājušies aprīkojumu vīna ražošanai. Projekts ir 

kopprojekts ar vīndariem no Durbes un Aizputes novadiem.  

9 projekti ar kopējo publisko finansējumu 234 471,14 eur un jaunradītām 12 darba vietām, ir attīstīti, izveidoti 

dažāda veida pakalpojumi iedzīvotājiem, tūristiem. Nīcas novada Bernātos ir izveidotas divas kafejnīcas, kuras 

piedāvā ne tikai ēdināšanas pakalpojumus, bet arī sniedz papildus tūrisma pakalpojumu, piedāvā velo nomu, 

sadarbībā ar Nīcas TIC izplata informāciju par Nīcas novadu, apskates vietām, ir iespēja tūristiem iegādāties 

suvenīrus. Viena no kafejnīcām ir “Mazie Alpi” un otra “Bernātu dzintariņš”, kurš ir arī uzsācis sadarbību ar SIA 

Nīcas sieru.  

Grobiņas novadā Ilze Rožlapa izveidojusi jaunu, inovatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem – arborista pakalpojumu. 

SIA Wind Products projekta ietvaros plāno uzsākt kosmētikas produktu ražošanu un piedāvā mobilo frizētavu. 

SIA Oriģināls Aizputes pilsētā izveidojis mēbeļu restaurēšanas un izgatavošanas darbnīcu. Pāvilostas novada, 

Vērgales pagastā SIA Mansilat izveidojis “Mobilo remonta darbnīcu”.  SIA Le SOUND iegādājies mobilo skatuvi 

kultūras pasākumu, lielu koncertu pasākumu apkalpošanai.  Priekules novadā, Juris Džeriņš veic pirts 

“Kurzemnieki” pārbūvi un piedāvā pirts un fizioterapijas pakalpojumus iedzīvotājiem un tūristiem.  

SIA Vēju aģentūra Pāvilostā, izveidojusi pakalpojumu – interaktīvu apmācības platformu burāšanas un kuģošanas 

pamatu apgūšanai, konkurētspējas paaugstināšanai. 

SVVA stratēģijā kā viena no prioritātēm bija tūrisma attīstība. Kā redzam finanšu apkopojumā, vislielākais % ir 

atvēlēts tieši tūrismam, kas ir 30% no visa pieejamā finansējuma uzņēmējdarbības attīstībai. Pakalpojumu 



attīstībai tuvāk dzīvesvietai ir piešķirti 26% no kopējā finansējuma. Lai arī projektu vērtēšanas kritērijos papildus 

2 punktus varēja iegūt projekti, kas paredzēti ražošanai, apgūti vien 14% no kopējā finansējuma.  

 

 

 

Īstenojot projektus teritorijas attīstībai uzņēmējdarbībā, ir veicināta mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, ir 

veicināta aktīvā tūrisma attīstība visai ģimenei, radīti kompleksi tūrisma piedāvājumi, uzsākta veiksmīga 

sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem.  Ir attīstījusies mājražošana un lauksaimniecības produktu pārstrāde. Lai 

apgūtu jaunas prasmes, iemaņas izveidota interaktīva apmācību platforma, ir uzsākts ražošanas process vairākos 

jaunizveidotos uzņēmumos, attīstīti jauni, inovatīvi pakalpojumi.  

SVVA stratēģija noteica, kas tiek uzskatīts par inovāciju projektos:   

• Produkta inovācija (uzlabots ražošanas gala produkts)  

• Procesa inovācija (uzlabots ražošanas process, lai iegūtu augstāku gala produkta tirgus vērtību) 

• Organizatoriskā inovācija (efektīva vadības sistēma, sadarbības tīkla veidošana) 

• Sociālā inovācija (uzlabojumi sociālajā vidē – labklājība, nodarbinātība, kultūrvide utt. 

• Vides inovācija.  (videi draudzīga atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana, enerģijas efektivitāte un 

taupīšana, reciklētu materiālu izmanošana) 

 

SVVA stratēģijas ietvaros, no visiem īstenotajiem uzņēmējdarbības projektiem, 21 projekts tika uzskatīts par 

inovatīvu kādā no noteiktajiem inovāciju kritērijiem.  

Tūrisma attīstība, 
pilnveidošana, 

dažādošana
30%

Lauksaimniecības 
produktu pārstrāde, 

mājražošana
20%

Pakalpojumu izveide
26%

Ražošanas attīstība
14%

Uzņēmumu 
darbības, ražošanas 
procesa uzlabošanai

8%

Vietējā produkta 
tirdzniecības, 
degustācijas, 

prezentācijasvietas 
izveide

2%

Publiskā finansējuma % sadalījums.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tūrisma attīstība, pilnveidošana, dažādošana

Lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražošana

Pakalpojumu izveide

Ražošanas attīstība

Uzņēmumu darbības, ražošanas procesa uzlabošanai

Vietējā produkta tirdzniecības, degustācijas,…

Uzņēmējdarbības projektu skaits pa nozarēm un radīto darba vietu skaits. 

radīto darbu skaits Projektu skaits



Inovācija Uzņēmums Projektā paredzētais 

Produkta inovācijā, 

kurā uzlabots ražošanas 

gala produkts vai arī tapis 

jauns produkts, īstenoti 6 

projekti.  

 

SIA Zoovilla  SIA Zoovilla savā projektā radīs unikālus, eksportspējīgus 

un bioloģiskus lavandas pārtikas un dzērienu produktus 

"LavenderTaste". Produktu koncepcija ir neredzēta gan 

vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, gan visu 

Baltijas un Skandināvijas valstu teritorijās.  

 

SIA Kalniņkalni  SIA Kalniņkalni rada jaunu produktu no meža gaļas. 

Projekts uzskatāms arī kā pakalpojums papildus ražošanai, 

jo mājsaimnieces savus ziemas krājumus var papildināt arī 

izmantojot SIA Kalniņkalni pakalpojumu.  Pakalpojuma 

ideja - “Atbrauc ar savām gatavām piepildītām konservu 

burkām, mēs iekonservēsim un atdosim gatavus ziemas 

krājumus”. Šādu pakalpojumu arī uzskatām par  inovatīvu 

organizatoriskajā inovācijā. 

 Z/s Bites Zemnieku saimniecība “Bites”, savā projektā apvieno divas 

inovācijas, gan procesa, gan produkta. Projekta ietvaros 

izveidotā kautuve un truša un jēra gaļas produktu ražotne ir 

jauninājums ne vien Liepājas rajona partnerības teritorijā, 

bet arī plašākā teritorijā. Tiks ražots jauns produkts - truša 

gaļas kūpināšana, vītināšana un citu izstrādājumu ražošana. 

SIA Mazliet 

Elegances  

SIA Mazliet Elegances, savā uzņēmumā uzsākuši ražot 

konditorejas izstrādājumus no bioloģiskām izejvielām, kas 

piemēroti cilvēkiem ar cukura diabētu un celiakijas 

slimniekiem.  

SIA Evi&Jo  SIA Evi&Jo uzsākuši jauna produkta ražošanu – dzirkstošie 

augļu – ogu vīnu un dabīgās augļu – ogu sulu limonādes. 

Līdz šim tādus produktus partnerības teritorijā vēl neviens 

nav ražojis. Top jauns inovatīvs produkts.  

SIA Wind 

Products  

SIA Wind Products projekta ietvaros uzsāks ekoloģisko ūsu 

un bārdu kosmētikas ražotni, kas būs inovatīvs ne tikai 

partnerības teritorijā, bet arī Latvijas mērogā.  Produkcija 

tiks ražota no Latvijā pieejamām izejvielām. Tiks radīts 

jauns, moderns, konkurētspējīgs uzņēmums.  

 

Inovācija Uzņēmums Projektā paredzētais 

Procesa inovācijā, 

uzlabots ražošanas 

process, lai iegūtu 

augstāku gala produkta 

tirgus vērtību, īstenoti 9 

projekti.  

 

SIA Royal Reed Inovācija projektā - iegādāt tāds agregāts niedru pļaušanai 

ezeros, kurs  nopļautās niedres jau uzreiz sasien kūlīšos, kas 

arī uzlabo kūlīšu kvalitāti salīdzinājumā ar rokām sietajiem 

kūlīšiem, kā arī nopļautās niedres ir augstākas kvalitātes, tās 

netiek mehāniski bojātas (salauztas, saspiestas). Papildus 

uzņēmums klientiem piedāvā nebijušu pakalpojumu - 

kaņepju pļaušanu, kaņepju, kuras audzē pārtikas rūpniecībai 

un rūpniecībai.  

SIA Royal Reed Projekta ietvaros iegādāts agregāts, kurš var pārvietoties ne 

vien pa ļoti mitru zemi, bet arī pa seklu ūdeni, kas ļauj tam 

piebraukt pie niedru pļaušanas agregāta, savākt sapļautās 

niedres, negrimstot un neiestiegot slapjajā zemē sagaidīt 

nākošo sapļauto niedru porciju un tā līdz brīdim, kad 

agregāta kravas tilpums ir piepildīts un niedru nogāde uz 



pārstrādes vietu notiek vienā reizē nevis vairākās. Šāda 

agregāta iegāde atbilst Produkta/ Procesa inovācijai, jo 

uzlabo/ paātrina ražošanas procesu un uzlabo ražošanas gala 

produktu, kas paaugstina tā cenu jeb tirgus vērtību. 

SIA Rožlapa Projekta gala rezultāts ir inovatīvs un konkurētspējjīgs 

uzņēmums VRG teritorijā. Projektā paredzētās aktivitātes 

ļauj klientam izvēlēties kvalitatīvu kokkopja-arborista 

pakalpojumus.  

SIA Oriģināls  Procesa inovācija - ir radīts jauns un inovatīvs pakalpojuma 

veids Kurzemes reģionā - mēbeļu restaurācija, kā arī jaunu, 

pēc individuāla pasūtījuma darinātu mēbeļu izgatavošana ar 

kokgriešanas, virpojumu, intarsijas, finierēšanas un 

apgleznošanas elementiem.  

SIA Nīcas siers Procesa inovācija - Nīcas siers ražotnē izmantots tiek  jauns, 

būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process produkta ražošanā 

un uzlabotas siera ražošanas iekārtas, kuras ļauj ekonomēt 

gan laika resursus, gan cilvēku resursus. Turklāt pats 

produkts ir bioloģiski augstvērtīgs un ekoloģiski tīrs, kas 

atbilst mūsdienu cilvēka dzīves stilam un seko labākajiem 

nozares jauninājumiem. 

SIA KUDUMS 

WOODWORKS  

Projekta ietvaros izveidota tāda konstrukciju ražošana, ar 

kādu tuvākajā apkārtne nenodarbojas neviens uzņēmums. 

Vēl jauninājums ir mūsdienu instrumentu lietošana un 

pielāgošana seno būvju konstrukciju ražošanā, kas paātrina 

tā ražošanas procesu.  

 SIA AM WOOD  Jauna, būtiski atšķirīga tehnoloģiskā procesa produkta 

ražošanā, ieviešanā pielietošanu. Tā kā projekta "CNC 

frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas 

uzsākšanai" ietvaros tiek sekmēta pavisam jaunas koka 

dizaina priekšmetu ražošanas izveide, kas pamatā izmanto 

jau pieredzējušus un reiz lietotus kokmateriālus, var droši 

apgalvot, ka plānotie produkti, to unikalitāte un ražošanas 

veids pilnībā atbilst jauninājuma kritērijam "Procesa 

inovācija". To vēl vairāk apliecina kokmateriālu otrreizējā 

izmantošanu un plānotā bezatlikuma ražošana. 

 

 SIA Vēju 

aģentūra 

Šī projekta īstenošanas rezultātā tapušais produkts ir procesa 

inovācija, ņemot vērā ka Liepājas rajona partnerības 

teritorijā nav nevienas citas burāšanas skolas, kuras 

apmācība notiek interneta vidē, izmantojot izstrādāto 

programmu.  

 SIA Mansilat Izveidotā mobilā servisa darbnīca piedāvā izbraukt pie 

klienta un veikt auto remontdarbus uz vietas, kur auto ir 

saplīsis, ja nav iespējams tikt līdz servisam.  

 

Inovācija Uzņēmums Projektā paredzētais 

Organizatoriskā  

inovācijā, kurā ir 

efektīva vadības sistēma, 

sadarbības tīkla 

SIA Kurzemnieku 

Pirts 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviests pilnvērtīgāks 

pakalpojums, apvienojot pirts procedūru dziedniecisko 

efektu ar mūsdienu medicīnas — fizioterapijas — 

diagnostikas priekšrocībām.  Šāds pakalpojuma veids tirgū 



veidošana. Īstenoti 6 

projekti.  

 

līdz šim nav pieejams, esošajā piedāvājumā pirts procedūras 

netiek apvienotas ar mūsdienu medicīnas priekšrocībām un 

fizioterapijas procedūras norisinās pārsvarā slimnīcu un 

ārstniecības iestāžu telpās, kas nereti klientam liek saskarties 

ar formālu pieeju, ilgu gaidīšanu rindā un ierobežotu 

pieejamību ārpus lielajām pilsētām.  

SIA Pro Eko  un 

SIA Energobūve 

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidots aktīvas atpūtas 

komplekss piedāvājums. 100 metru attālumā no brīvdienu 

mājas "Lauku Kūrorts" atrodas lasertaga klubs "Plāns B". Uz 

doto brīdi abi pakalpojuma sniedzēji aktīvi sadarbojas un 

piedāvā klientiem abpusējās atlaides. Projekta īstenošanas 

rezultātā izveidotais veikparks ļauj izveidot kompleksu 

piedāvājumu tieši uz aktīvo atpūtu, piemēram, "Plāns B" 

klienti pēc lasertaga spēles saņem arī atlaides uz aktīvas 

atpūtas turpināšanu "Lauku Kūrorta" teritorijā izveidotā 

veikparkā.  

SIA ZOOVILLA Projektā ir radīts ilgtspējīgs komplekss tūrisma produkts, kas 

veicina uzņēmuma esošo produktu un pakalpojumu 

attīstīšanu. Organizatoriskās inovācijas rezultātā ir izveidota 

sadarbība starp vietējiem tūrisma uzņēmējiem, 

mājražotājiem, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, citiem 

preču ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tiek 

izstrādāta spēcīga mārketingu stratēģija, lai popularizētu 

jauno tūrisma produktu un Grobiņas novadu.  

BDR "Kurzemes 

vietējie produkti" 

Biedrība izveidojusi vietējo produktu degustācijas, 

tirdzniecības un prezentācijas vietu, kur to var veikt 

biedrības biedri pieaicinot arī citus vietējos ražotājus.  

SIA Bernātu 

Dzintariņš 

Organizatoriskā inovācija - radīta infrastruktūra atpūtas un 

ar tūrismu saistītu pakalpojumu kompleksa attīstībai, kāda 

līdz šim Bernātos nebija.  Izveidotais uzņēmums sadarbojas 

ir Nīcas novada TIC un vietējiem ražotājiem piedāvājot 

sadarbības ietvaros tirgot novada suvenīrus, t.sk. vietējo 

amatnieku ražojumus.  Procesa inovācija - projekta ietvaros 

radītā infrastruktūra nodrošinās iespēju ne tikai sniegt 

pakalpojumu kafejnīcas telpās (kā tas vēsturiski bijis), bet 

vasaras sezonā veikt tirdzniecību arī ārpus telpām, 

maksimāli tuvu atpūtnieku plūsmai un attiecīgās sezonās vēl 

tuvāk klientiem.   

 

 

SVVA stratēģijas mērķis nr.2. Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas 

dzīves un darba vides attīstību. 

 

Sabiedriskā labuma projekti un to ietekme teritorijas attīstībā. 
 

SVVA stratēģijas ietvaros  īstenoti 47 sabiedriskā labuma projekti. Kopā tika iesniegti 128 projektu 

pieteikumi. Stratēģijas ietvaros plānots sakārtot publisko infrastruktūru, atbalstīt bērnu un jauniešu materiāli 



tehniskās bāzes pilnveidošanu brīvā laika pavadīšanai, dažādot pieejamības klāstu. Ieviest jaunus, inovatīvus 

risinājums brīvā laika pavadīšanai.  Kā prioritāros izvirzot tādus, kas veicina dabas tūrisma attīstību, pieejamību, 

sporta aktivitāšu dažādošanu, sakrālā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu. No visiem projektiem, kuri īstenoti, 

13 īstenojušas biedrības, viens SIA un divas baznīcas. Pārējos 32 projektus īstenojušas vietējās pašvaldības un 2 

projektus Nīcas novada Bernātos, īsteno Liepājas pilsētas pašvaldība, kur atrodas viņu īpašums un Liepājas 

neredzīgo BDR īsteno projektu Pāvilostas novadā.  

 

No 47 projektiem, uz 2018.gada 7.novembri, uzraudzībā ir 43 projekti, 4 apstiprināti un patreiz notiek to īstenošana.  

Visvairāk projektu īstenoti Grobiņas novadā, kurš arī ir viens no lielākajiem novadiem partnerības teritorijā.  
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 Viena no prioritātēm sabiedrisko projektu īstenošanā bija, sakārtot infrastruktūru publiskās atpūtas vietās, 

kas piemērotas visai ģimenei un ir brīvi pieejamas jebkurā laikā. Kā redzam, no visa kopējā apgūtā finansējuma, 

kas ir 900 348,99 eur, 34%, kas ir 301 804,38 eur ir tieši šiem projektiem. Dabas tūrisma infrastruktūra Aizputes 

novada, Kazdangas pagastā, aktīvā atpūtas vieta Nīcas novada, Bernātos, kur tiek atjaunota nometņu vieta, 

labiekārtots Padures muižas parks Aizputes novada, Lažas pagastā, labiekārtota iedzīvotāju atpūtas vieta Grobiņas 

novada, Medzes pagastā pie Plienkalnu ūdenstilpnes. Inovatīvs projekts tapis Priekules novada, Purmsātos, kurs 

izveidots  mūzikas dabas taka. Priekules pilsētā labiekārtots novada ģimeņu parks, kur par tradīciju jau kļuvis, ka 

katra ģimene, kurā piedzimst bērniņš, parkā iestāda vienu koku. Grobiņas pilsētā pie TK Oga bāzes vietas, 

izveidots Vikingu kuģa vides objekts. Durbē izveidots dabas tūrisma objekts. Aizputes novada Cīravas pagastā, 

izveidota skaņu vides objektu taka, savukārt Vaiņodes novadā, BDR Volzbahs izveidojis pastaigu taku Volzbaha 

kalnā.  

230 654,05 eur publiskais finansējums sporta infrastruktūrai un aprīkojumam. Pieci sporta infrastruktūras 

projekti īstenoti Nīcas novadā, iegādāti trenažieri sporta hallei un uzstādīti āra trenažieri. Izveidota alpīnisma 

siena sporta hallē. Bernātos Liepājas pilsētas dome labiekārtojusi āra sporta laukumus pie bijušās nometņu vietas 

“Draudzība”. Moderns un mūsdienīgs projekts īstenots Priekulē, kur izveidots āra tenisa laukums, kas ir arī 

inovācija visā partnerības teritorijā. Grobiņas novadā gan Medzē, gan Grobiņā iegādāti trenažieri. Grobiņas 

pilsētā uzklāts mūsdienīgs segums vieglatlētikas laukumam. Velosipēdistu un velosportistu ērtībām uzstādītas 

velo novietnes vairākās vietās Grobiņā. Durbes novadā īstenoti trīs projekti, kas saistīti ar sportiskām aktivitātēm, 
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viens no tiem ir labiekārtotais sporta laukums, kurā jauniešu brīvam laikam izveidots arī laukums skeitotājiem. 

Ap Durbes ezeru izveidota velo taka un pašvaldība arī piedāvā velosipēdus iedzīvotājiem. BDR “SK Vecpils” 

pilnveidojusi Vecpils autotrasi drošai sacensību baudīšanai. Aizputes novada Kalvenes pagastā izveidota atpūtas 

un sporta infrastruktūra.  

Joprojām aktuāli ir rotaļu laukumi vairākos novados, pagastos. 11% finansējums, kas ir 95 160,39 eur ir 

ieguldīts sešu rotaļu laukumu izveidei Grobiņas pilsētā, Grobiņas pagasta Cimdeniekos, Priekules novada 

Purmsātu pagastā, Durbes novada Dunalkas pagastā, Vaiņodē un Rucavā.  

10% finansējums, kas ir 91 900,81 eur, ieguldīts publiskās pasākumu vietās, kā arī tirgus laukuma izveidē. 

Rucavas novada Sikšņu pagastā sakārtota infrastruktūra bibliotēkā, kur pulcējas vietējie iedzīvotāji uz 

pasākumiem, Nīcas novada Grīnvaldu ciemā izveidotas telpas vietējiem iedzīvotājiem, kur pulcēties, svinēt 

svētkus. Priekules novadā labiekārtota teritorija un izveidots tirgus laukums un vietējais kultūras nams aprīkots 

ar jaunu skaņas un gaismas aprīkojumu.  

Šajā gadā vēl joprojām aktuāli bija iegādāties tautas tērpus deju kolektīviem. Četriem deju kolektīviem no 

Aizputes, Pāvilostas, Grobiņas un Durbes novadiem tika apstiprināti projekti tautas tērpu iegādei par kopējo 

summu  55 493,74 eur, kas ir 6% no kopējā apgūtā finansējuma.  

Arī 6% finansējuma, kas ir 50 508,74 eur ir ieguldīts sociālo un sadzīves pakalpojumu attīstībai, pilnveidošanai. 

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagastos izveidoti sadzīves pakalpojuma centri, savukārt Pāvilostas novada 

Ziemupē, “Liepājas neredzīgo biedrība” īstenoja projektu “Dvēseles veldzes dārzs”, kur izvietoja āra trenažierus, 

iegādājās pamatlīdzekļus un izveidoja atpūtas vietu.  

5% no publiskā finansējuma, kas ir 49 627,70 eur ir ieguldīti interešu izglītībā, šajā gadījumā viens no tiem ir 

iegādātais flīģeli bērnu mūzikas skolai un otrs – uzbūvētais mācību ugunsdzēsēju tornis. Abi projekti īstenoti 

Grobiņas pilsētā.  

Divām baznīcām – Priekules novada Gramzdas pagastā un Nīcas novada Otaņķu pagastā nomainīti jumti, par 

kopējo summu 22 592,18 eur.  

Grobiņas novadā, izveidoti un izvietoti arheoloģiskā ansambļa informācijas stendi par kopējo summu 2607,00 

eur. 

 
Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas attīstība īstenojot projektus. 
 

SVVA stratēģijas mērķis nr.3. Veicināt konkurētspējīgas un 

ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona 

partnerības teritorijā.  

 

EJZF projektu īstenošanas vietas Liepājas rajona partnerības teritorijā ir Pāvilostas novads, Grobiņas 

novada Medzes pagasts, Liepājas pilsēta, Nīcas novada, Nīcas pagasts, Rucavas novads, Rucavas pagasts.  

EJZF pasākumā tika iesniegti 63 projektu pieteikumi.  

Zivsaimniecības uzņēmējdarbības attīstībai, dažādošanai, pilnveidošanai iesniegti 38 projekta pieteikumi, no 

kuriem 15 tika atbalstīti.  

Uz 2018.gada 1.decembri uzraudzībā ir 10 projekti un apstiprināti, kuri tiek patreiz īstenoti, ir 5 projekti. 

Apgūtais finansējums ir 620 383,35  eur, kas ir 30,65 %  no kopējā apgūtā finansējuma EJZF projektiem. 

Uzņēmējdarbības atbalstam ir divas aktivitātes:  



✓ Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes 

posmos.  

Apstiprināti 7 projekti, kuru ietvaros tiek radītas 11 darba vietas. Kopējais publiskais finansējums no  

apgūtā, 330 566,90 eur. Pāvilostas novadā īstenoti 3 projekti. SIA Aja 3, iegādājies specializētu transportu 

zivju produkcijas pārvadāšanai un piegādei klientiem. SIA Aisbergs JV projekta ietvaros izveidojis tīklu 

darbnīcu un noliktavu, savukārt SIA Baltic Fich īstenojis inovatīvu projektu “Virtuālais zivju tirgus”, kur 

izveidojis tādu pakalpojumu, kā interneta mājas lapas izveidošanu, kur var pasūtīt un iegādāties svaigas zivis 

uzreiz no zvejniekiem.  2 projekti īstenoti Nīcas novadā. SIA Asarītis saimnieciskās darbības uzlabošanai 

uzbūvējis ēku laivu novietnei, vienu telpu aprīkojis ar tīklu lāpīšanas iekārtu, papildus izveidojot kūpinātavu. 

SIA Piejūra Nīcā, īstenojis inovatīvu projektu, iegādājušies aprīkojumu zivju burgeru ražošanai. Liepājas 

pilsētā tiek īstenoti divi projekti. SIA Virkavi izveidojuši zivju veikalu un zivju bistro ostmalā. Otrs projekts, 

ko īsteno SIA Virkavi, izveidots zivju filetēšanas cehs.  

✓ Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.  

Apstiprināti 8 projektu pieteikumi, kuru ietvaros tiek radītas 10,5 darba vietas. Kopējais publiskais 

finansējums – 289 816,45 eur. Nīcas novadā SIA “Kursas zeme” savu zivsaimniecības uzņēmējdarbību 

dažādo tūrisma jomā  uzbūvējot trīs atpūtas mājas būvniecība Bernātos zvejas tūrisma attīstībai, savukārt 

Kempingā “Ērļi”, uzņēmējdarbības dažādošanai iegādājas pamatlīdzekļus un izveido zivju kūpinātavu tūristu 

vajadzībām. Pāvilostas novadā, SIA Aja3, darbības dažādošanai atjaunoja laivu remontu darbnīcas un zvejas 

piederumu noliktavas ēku. ZVJ Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība "KAIJA" projekta 

ietvaros, lai uzlabotu ekonomisko izaugsmi, iegādājās saules baterijas uzņēmējdarbībai, produkcijas ražošanai. 

Liepājas pilsētā īstenoti 3 inovatīvi projekti un vienu īsteno zivsaimniecības uzņēmums, tā darbības 

dažādošanai.  SIA Uzņēmējdarbības atbalsta centrs īstenojis inovatīvu projektu, kura ietvaros veicina jūras 

makšķerēšanas hobija attīstīšanu, piedāvājot makšķerniekiem specializētus velosipēdus braukšanai gar jūru 

ar visu aprīkojumu. Kā vēl vienu inovatīvu projektu īsteno SIA “Kempings Liepāja”, kura  ietvaros tiek būvēts 

"Atpūtas un jūras dziednieciskās rekreācijas centrs", kurā tiks izmantoti dabas materiāli no jūras. Trešais 

inovatīvai projekts ir “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos”, kur izveidots peldošs plosts ar pirti un 

atpūtas telpām. Projektu īstenoja SIA Hause Boat. SIA ERVILS darbības dažādošanai projekta ietvaros 

izveidojis “Mikro alus ražotni” Liepājas ostas teritorijā.  
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Nīcas novadā

Liepājas pilsētā

Pāvilostas novadā

Rucavas novadā

Nīcas novadā Liepājas pilsētā Pāvilostas novadā Rucavas novadā

darbības dažādošana 2 4 2 0

Pievienotā vērtība 2 2 3 0

Uzņēmējdarbības projektu skaits zivsaimniecībai 
nozīmīgās teritorijās. 



 
 

EJZF uzņēmējdarbības projektiem papildus 10% ieguvei pie publiskā finansējuma, tika noteiktas  

sekojošas inovācijas:  

Oriģinalitāte.  Jauna produkta radīšana vai uzlaboti 
esošie produkti.  

Jauna pakalpojuma izveide. 

Procesu inovācija.  Ražošanas procesa vai metodes 
uzlabošana.  

 

Kā inovatīvus vērtēšanas komisija atzina 5 projektus, kuriem piešķīra 70% atbalsta intensitāti. Viens no 

tiem ir SIA Piejūra, kur uzņēmums iegādājās jaunu, inovatīvu aparatūru, lai uzlabotu ražošanas procesu, radītu 

jaunu produktu. SIA Baltic Fish Trade izveidoja jaunu pakalpojumu – interneta mājas lapu, kur iespējams pasūtīt 

svaigas zivis tieši no zvejnieka un nodrošina to piegādi ar specializēto transportu. SIA Uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs izveidoja jaunu pakalpojumu tiem, kas makšķerēšana ir kā hobijs. Iegādājās aprīkotus speciālus 

velosipēdus braukšanai gar jūras krastu ar iespēju makšķerēt no krasta. SIA Hause Bout Liepājās uzbūvēja plostu, 

atpūtas vietu ar pirti, ar kuru iespējams izbraukt kanālā. Jaunais pakalpojums pieejams gan vietējiem 

iedzīvotājiem, gan Liepājas tūristiem. SIA “Kempings Liepāja” izveido jaunu pakalpojumu, kas piedāvās SPA 

Liepājniekiem un viesiem.  

EJZF pasākumā vides un kultūras mantojuma saglabāšanā piekrastē tika iesniegti 25 projekti, no kuriem 

apstiprināti 16 projektu pieteikumi.  

Uz 2018.gada 7.novembri uzraudzībā ir 8 projekti un apstiprināti, kuri tiek patreiz īstenoti, arī 8 projekti. 

Apgūtais finansējums ir 1 219 680,53  eur, kas ir 69,35 %  no kopējā apgūtā finansējuma EJZF projektiem. 

 

 
 

 

Nīcas novadā
33% (204 977,99 eur)

Liepājas pilsētā
49% (303 141,63 eur)

Pāvilostas novadā 
18% (112 263,73 eur)

EJZF finansējums uzņēmējdarbībai.
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Pāvilostas novads

Nīcas novads

Grobiņas novads

Pāvilostas
novads

Liepāja Nīcas novads
Rucavas
novads

Grobiņas
novads

kultūras mantojuma projekti 5 1 1 2 0

vides resursu projekti 2 1 0 2 2

EJZF projektu skaits novados vides resursu vairošanā un 
kultūras mantojuma saglabāšanā. 



 

✓ Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.  

Īstenoti 7 projekti par kopējo publisko finansējumu 197 180,60 eur.  

Pāvilostas novada pašvaldība pilsētā vides kvalitātes uzlabošanai, projekta ietvaros labiekārtotas Pāvilostas 

pilsētas pludmales, otrs projekts, kuru īstenoja ZVJ saimniecība “Kaija”, kurš labiekārtojis teritoriju, izveidojis 

stāvlaukumu tūristiem un iedzīvotājiem, kas nodrošina piekļuvi zivju veikaliņam. Liepājas pilsētā  SIA ALB Jūras 

Serviss izveidojis saules paneļu darbināmu elektrouzlādes staciju. Grobiņas novada Medzes pagastā ir īstenoti 

divi projekti, kur paplašināta pastaigu taka un izveidota piejūras skatu platforma un otrs projekts īstenots pie 

Plienkalnu ūdenskrātuves sakārtojot vidi. Arī Rucavas novadā ir īstenoti divi projekti, kur NOD “Kuršu iniciatīvu 

fonds”, kurš kopā ar NOD Papes dabas parka fondu, apsaimnieko jūras piekrasti Papē, iegādājušies specializētu 

transporta līdzekli tā kopšanai, savukārt Rucavas novada dome, Papē paplašinājuši stāvlaukumu pie jūras un 

iegādājušies un uzstādījuši speciālu nobrauktuvi no kāpām uz piekrasti gan zvejniekiem, gan avārijas un 

palīdzības dienesta transportiem nokļūšanai pludmalē.  

✓ Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.  

Īstenoti 9 projekti par kopējo publisko finansējumu 1 022 499, 93 eur.  

Rucavas novadā īstenošanā divi projekti kultūras mantojuma saglabāšanā. Viens no tiem tiek īstenots Papē, kur 

tiek atjaunota ēka “Dzintarvēji”, piekrastes zvejniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un 

popularizēšanai. Otrs projekts tiek īstenots Rucavā, kur tiek veikta vienkāršotā atjaunošana “Centra dzirnavām”. 

Pāvilostas novadā īstenošanā pieci projekti, kas veicina piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu. Pāvilostas novada novadpētniecības muzejā izveidota lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcija, 

atjaunots robežsargu skatu tornis, labiekārtota valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa teritorija. Divi projekti 

īstenoti Ziemupes pagastā, kur izveidota senlietu krātuve “Jūras māja” un labiekārtota tās apkārtne. Nīcas novada 

Jūrmalciemā tiek īstenots viens projekts, kurā tiek veikta “Tīklu mājas” pārbūve. Viens projekts tiek īstenots arī 

Liepājas pilsētā, kur Zirgu salā tiek izveidota Dabas māja.  

 

Pāvilostas novads
32% (395 902,71 

eur) 

Liepāja 
23% (279 286,95 

eur) 

Nīcas novads
15% (180 364,99 eur) 

Rucavas novads 
27% (325 235,91 

eur) 

Grobiņas novads
3% (38 889,97 eur) 

EJZF apgūtais finansējums vides un kultūras saglabāšanai Baltijas 
jūras piekrastē. 



 

 

  

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU ĪSTENOŠANA PROJEKTU IETVAROS. 
Stratēģiskie novērtējumi. Rīcības plāna izpilde.  
  
 SVVA  stratēģijā noteiktās vajadzības ir īstenotas projektu ietvaros. Ir attīstīta infrastruktūra iedzīvotāju 

brīvajam laikam, labiekārtoti, pilnveidoti parki, izveidoti jauni, inovatīvi parki gan Purmsātu, gan Cīravas 

pagastos. Iedzīvotāju sporta aktivitātēm ir iegādāti trenažieri, labiekārtotas sporta halles un āra sporta laukumi. Ir 

domāts par bērniem, viņu brīvo laiku. Viena no vajadzībām, kas minēta stratēģijā, ir atjaunot nometņu kustību 

partnerības teritorijā. Uz doto brīdi tiek atjaunota nometņu vieta Bernātos, kur izveidots arī sporta laukums.  

Šajos sabiedriskā labuma projektos, mazāk aktīvas ir kļuvušas biedrības, vairāk projektus īstenojušas vietējās 

pašvaldības.  

Uzņēmējdarbības attīstība pateicoties projektiem, ir veiksmīgi attīstījusies, ir radītas darba vietas, izveidoti 

ražošanas uzņēmumi, uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem tuvāk dzīves vietai. Tūrisma 

pakalpojums joprojām ir aktuāls Baltijas jūras piekrastē. Tūrisma sezonas pagarināšanai ir radīti kompleksi 

tūrisma piedāvājumi, piem., pirts pakalpojums, velo nomas, laivu nomas.  

VRG teritorijā Vaiņodes un Priekules novados ir vislielākais bezdarbs. Stratēģijas ietvaros bija plānots veicināt 

uzņēmējdarbības attīstību šajos novados, bet nav izdevies. Projekti vairāki tika gatavoti iesniegšanai, bet tā arī 

netika iesniegti. Novados partnerības darbinieki vairākkārtīgi piedalījās uzņēmēju semināros, iedrošinot uzlabot, 

pilnveidot uzņēmējdarbību.  

Zivsaimniecības uzņēmēji pilnveido savu uzņēmējdarbību, dažādo to, veicina zivju produkcijas pieejamību 

iedzīvotājiem un tūristiem. Projektu ietvaros ir sakārtotas pludmales, izveidotas taciņas, skatu platforma u.c. 

sakārtotā piekrastes vide veicina tūristu piesaisti partnerības teritorijai.  

 
 
 
 
 
 

Pāvilostas novads
27% 508 166,44 eur) 

Liepāja 
32% (582 428,58 eur)

Nīcas novads
21% (385 342,98 eur0)   

Rucavas novads 
18% ( 325 235,91 eur) 

Grobiņas novads
2% (38 889,97 eur) 

EJZF kopējais finansējums piekrastes teritorijās. 



Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Rīcības plāna izpilde.  
 

n.p.k.  Mērķis  Novērtējuma 
rādītājs  

Bāzes 
vērtība 
(2014.gads) 

2018.gads 

1.  M1 Veicināt 
ilgtspējīgas un 
produktīvas 
uzņēmējdarbības 
attīstību partnerības  
teritorijā.  

Uzņēmumu 
skaits, t.sk.  
z/s 

Mājražotāju 
skaits.  

3556 

 

 

60 

3557 

Radīti 14 jauni uzņēmumi  

 

61 3 projektos uzsākta 
mājražošana.  

2.  M2 Veicināt 
kvalitatīvas, 
pievilcīgas dzīves un 
darba vides 
attīstību.   

Jaunizveidoto  
un atjaunoto 
objektu skaits  

0 25  izveidoti vai atjaunoti 
36 objekti.  

 

SVVA stratēģijas ietvaros, no visiem īstenotajiem uzņēmējdarbības projektiem, 21 projekts tika uzskatīts par 

inovatīvu kādā no noteiktajiem inovāciju kritērijiem.  

Produkta inovācijā, kurā uzlabots ražošanas gala produkts vai arī tapis jauns produkts, īstenoti 6 projekti.  

Procesa inovācijā, uzlabots ražošanas process, lai iegūtu augstāku gala produkta tirgus vērtību, īstenoti 9 

projekti.  

Organizatoriskā  inovācijā, kurā ir efektīva vadības sistēma, sadarbības tīkla veidošana. Īstenoti 6 projekti.  

 

Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.  

5.1. aktivitāte Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas plānotais un izpildītais 

Plānotais  Izpildītais 

Radītas vismaz 8 jaunas darba vietas.  Trešajā projekta īstenošanas gadā projektos plānots 

radīt 47,5 darba vietas.  

Īstenoti vismaz 15 projekti uzņēmējdarbības attīstībai, 

pilnveidošanai no kuriem vismaz 5 ir projekti, kuri ir 

saistīti ar tūrismu. 

Īstenoti 32 projekti, no kuriem 8 ir saistīti ar tūrismu: 

SIA ZOOVILLA  

SIA Energobuve JA 

SIA NAMEJS JP 

SIA Pro Eco 

SIA Kempings Ods 

SIA Bārtas krasts 

Arnis Pabērzs 

SIA NĪCAVA 

Izveidoti vismaz 3 jauni uzņēmumi.  

 

Izveidoti 16 jauni uzņēmumi:  

SIA Mazie Alpi 

SIA Bernātu Dzintariņš 

SIA Rožlapa 

SIA Oriģināls 

SIA Lejaskurzemes sulotava 

SIA KALNIŅKALNI 1 

SIA Kempings Ods 

SIA Bārtas krasts 



SIA Kurzemnieku Pirts  

SIA Nīcas siers 

SIA Mazliet elegances 

Arnis Pabērzs 

SIA KUDUMS WOODWORKS  

SIA Wind Products 

Māris Moncevičs 

SIA Zefīru darbnīca 

Pilnveidoti vismaz 5 esošie uzņēmumi, ražošanas 

procesi.     

10 uzņēmumi dažādojuši savu darbību vai 

pilnveidojuši savu uzņēmējdarbību.  

SIA ROYAL REED  

BDR "Kurzemes vietējie produkti" 

SIA ZOOVILLA 

SIA Energobuve JA 

SIA NAMEJS JP 

SIA Pro Eco 

SIA Mansilat 

SIA LE SOUND 

SIA NĪCAVA 

IK Radošā darbnīca Ligate 

Izveidotas vai labiekārtotas vismaz 2 vietējo produktu 

tirdzniecības vietas. 

Ir izveidota viena vietējo produktu tirdzniecības vieta. 

Tika iesniegts projekts par tirdzniecības vietas izveidi 

Durbē, bet finansējuma trūkuma dēļ, tika noraidīts. 

BDR "Kurzemes vietējie produkti" izveidojuši vietējo 

produktu degustācijas zāle, tirdzniecības vieta.  

Strādājot pie stratēģiskās plānošanas šim periodam, bijām piesardzīgi plānojot jaunradītās darba vietas, jo 

iepriekšējā periodā uzņēmēju aktivitāte bija zema, bet daudz strādājot pie iedzīvotāju aktivizēšanas, rezultāts ir 

tāds, ka plānotais ir pārsniegts turpat piecas reizes! Cerams, ka tās ir reālas darba vietas un trešajā gadā pēc 

projekta īstenošanas  par to varēsim pārliecināties. 

 

Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.  

5.2. aktivitāte Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. 

Plānotais  Izpildītais 

Īstenotas  40  sabiedriskās iniciatīvas. Īstenoti 47 sabiedriskā labuma projekti -  sabiedriskās 

iniciatīvas.  

Izveidotas vai labiekārtotas vismaz 20 sabiedrisko 

aktivitāšu vietas vietējiem iedzīvotājiem no kuriem 

vismaz 1 ir mūžizglītības centrs. 

28 projekti, kuros izveidotas sporta aktivitāšu vietas, 

iegādāti tautas tērpi, aprīkotas telpas iedzīvotāju 

brīvajam laikam.  

Nav izveidots neviens mūžizglītības centrs.  

Izveidoti vai labiekārtoti vismaz 20 publiskās 

infrastruktūras objekti, no kuriem vismaz 1 ir sakrālā 

mantojuma objekts. 

 

Izveidoti un labiekārtoti 19 publiskās infrastruktūras 

objekti no kuriem 2 projekti ir sakrālā mantojuma 

objekti.  

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstībai Rīcības plāna 
izpilde.  
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Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. 

6.1.Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos. 

6.2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un 

citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana. 

  

Plānotais  Izpildītais 

Īstenoti vismaz 8 projekti, no kuriem vismaz 3 ir 

inovatīvi VRG teritorijā.  

 

Īstenoti 15 zivsaimniecības uzņēmējdarbības projekti, 

no kuriem 10 ir zivsaimnieku projekti gan darbības 

dažādošanai, gan pievienotās vērtības veidošanai.  

Īstenoti 5 inovatīvi projekti.  

Radītas vismaz 5 darba vietas. 19 darba vietas  

 

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.  

6.3. Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 

6.4. Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.  

Plānotais  Izpildītais 

Īstenoti vismaz 6 projekti. 

 

Īstenoti 16 projekti.  

No kuriem 7 projekti vides resursu vairošanā vai 

izmantošanā, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanā. 9 

projekti zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanā.  

SVVA stratēģijas novērtējuma aptaujas rezultāti.  
 

Lai novērtētu Liepājas rajona partnerības darbu un LEADER programmas ietekmi un rezultātus, veicām aptauju. 

Aptaujā piedalījās 61 iedzīvotājs no visas partnerības teritorijas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jautājumā par teritorijas attīstību, bija jānovērtē piecu baļļu skalā, kur 5 ir augstākais novērtējums.  Respondenti 

apgalvo, ka LEADER projektiem ir liela nozīme teritorijas attīstībā.  



 

 Plānojot 2019.-2020.gada projektu konkursus, respondentiem uzdevām jautājumu, kas būtu tās lietas, 

kas būtu prioritārās novadu attīstībā. Tās ir atpūtas vietas ģimenei, velo celiņi, pastaigu takas.  

 

 Aptaujas rezultāti norāda, ka iedzīvotājiem ir zināmi uzņēmējdarbības projekti, kas atbalstīti SVVA 

stratēģiju īstenojot.  Vispopulārākais ir projekts Nīcas novada Bernātos, kur atjaunota kafejnīca, kas ļoti daudz 

gadus atpakaļ bija populāra iedzīvotājiem un tūristiem. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Prioritātes 2019.-2020.gadam. 
 
Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. 

✓ Ražošana.  

✓ Tūrisma pakalpojuma dažādošana.  

✓ Amatniecība.  

✓ Lauksaimniecības produktu pārstrāde.  

Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.  

✓ Veselību uzlabojošu telpu izveidošana vietējiem iedzīvotājiem. ( veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu atbalsts) 

✓ Multifunkcionālu atpūtas, sporta laukumu, velo un  dabas taku izveide. 

Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. 

✓ Zivju produkcijas pārstrāde un mārketings. 

✓ Tūrisma dažādošana piekrastē. 

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.  

✓ Izglītojošu dabas taku izveide. 

✓ Piekļuves vietu izveide Baltijas jūrai. 

✓ Zvejniecības aroda saglabāšanas un popularizēšanas veicināšanas aktivitātes. 

BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA 

PARTNERĪBA” 
Krasta iela 12, Grobiņa,  

Grobiņas novads LV 3430 

www.lrpartneriba.lv  

e-pasts: info@lrpartneriba.lv  

t. 3491806 

mob. + 371 26595623  

 


