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Stratēģijas kopsavilkums  

Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju ir izstrādājusi Biedrība “Liepājas rajona 

partnerība”. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ir izstrādāta 

programma, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības mērķus, prioritātes, vajadzības un 

nepieciešamās pārmaiņas. Stratēģijas izstrādes procesā tika organizētas 17 darba grupas un 3 

semināri Partnerības teritorijā. Darba grupās piedalījās 128 vietējo kopienu pārstāvji, uzņēmēji, 

zivsaimnieki, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji u.c. Darba grupās tika noskaidrotas tās vajadzības, 

kuras nepieciešamas īstenot iltspējīgai teritorijas attīstībai. Stratēģijas izstrādes procesā tika 

analizēti Kurzemes plānošanas reģiona, novadu un Liepājas pilsētas attīstības plāni, to sasaiste ar 

Lauku attīstības programmu un Rīcības programmu.  

Stratēģija veicinās lauku teritorijas un zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas attīstību, 

veidojot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.  

 Stratēģijas ieviešanas teritorija ir Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Durbes, 

Priekules, Vaiņodes novadu teritorijas un Liepājas pilsēta Rīcības programmas ietvaros. Uz 

2015.gada 1.jūliju Liepājas rajona partnerības teritorijā esošajos novados iedzīvotāju skaits ir 

39 231 un Liepājas pilsētā 78 413 iedzīvotājs. Partnerības teritorijas novados darbojas 325 

biedrības un nodibinājumi.  

Uz 2015.gada 1.jūliju, Liepājas rajona partnerībai ( VRG) ir 72 biedri, no kuriem 8 novadu 

pašvaldības, 27 biedrības un nodibinājumi, 12 SIA, 3 zemnieku/ zvejnieku saimniecības, 2 

individuālie komersanti un 20 individuālie biedri. Kopš 2015.gada septembra uz sadarbības līguma 

pamata, partnerībā darbojas arī Liepājas pilsēta dome.  

 Kopš 2014.gada septembra partnerības padome darbojas 13 padomes locekļu sastāvā.  

Partnerības padome ir pārstāvētā no visiem novadiem un Liepājas pilsētas pārstāvjiem. Septiņi 

padomes locekļi pārstāv zivsaimniecības nozari.  

Stratēģijas vīzija, mērķi un rīcības:  

Vīzija:  

Sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga 

uzņēmējdarbība Liepājas rajona partnerības teritorijā.  

Stratēģiskie mērķi: 

M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.  

M2 Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.  
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M3 Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona 

partnerības teritorijā.  

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN FINANSĒJUMA SADALĪJUMS: 

N.P.K. MĒRĶI / RĪCĪBAS 

ELFLA 
ATTĪSTĪBAI 

FINANSĒJUMS 

EJZF FONDA 
FINANSĒJUMS 

Atbalsta 
apmērs % pret 

kopējo 
atbalstu LAP 

Atbalsta 
apmērs % 

pret kopējo 
Rīcības 

programmā 

M1 
Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas 
uzņēmējdarbības attīstību partnerības 
teritorijā. 

55,76 0 

1. Rīcība  
Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu 
realizācijai.  

  

2.     

M2 
Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un 
darba vides attīstību. 

44,24 0 

1. Rīcība Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.    

    

M3 
Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 
rajona partnerības teritorijā. 

0 100 

1. Rīcība  
 Atbalsts zivsaimniecības nozares  attīstībai un 
uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.  

  

    

2. Rīcība  
Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras 
kultūras mantojuma saglabāšan  

  

    

 KOPĀ 100%  100% 

 t.sk. uzņēmējdarbībai  55,76 %  
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Stratēģijas izstrādē ievērotie vietējie un reģionālie plānošanas 
dokumenti, stratēģijas īstenošanā iesaistītie nacionālie plānošanas 
dokumenti, to principi 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” darbības teritorija atrodas Kurzemes plānošanas reģiona 
teritorijā.  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam (Kurzeme 2020) 
ir reģionālā līmeņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu 
kopums Kurzemes reģiona attīstībai tuvākajam 6 gadu periodam.  Kurzemes reģiona ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu veido 3 mērķi un 8 attīstības prioritātes.  

 

Analizējot Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu, Aizputes, Grobiņas, Nīcas, 
Priekules, Pāvilostas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes novadu un Liepājas pilsētas attīstības programmas, 
kā arī Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam un Rīcības programmu zivsaimniecības 
attīstībai 2014.-2020.gadam, identificējām tādas nepieciešamās rīcības, kuras ir atbalstāmas 
īstenojot Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.   

Plānošanas dokumentu analīze (LEADER):  

Vietējo pašvaldību attīstības programmas Lauku attīstības programma 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas mērķa  

“Gudra attīstība”  rīcības plāna prioritātes:  

uzņēmējdarbības attīstībai paredz veicināt kvalitatīvu, darba tirgum pielāgotu izglītību mūža 
garumā, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstību.  

Durbes novada ilgtspējīga attīstības stratēģijā 2014.-
2039.gadam kā viena no prioritātēm ir noteikts “Atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai”; “Uzņēmējdarbības vides attīstība 
lauku teritorijās, amatniecības tradīciju stiprināšana un attīstība, 
lauku tūrisma, bioloģiskās lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozares attīstība”. 

Pasākums stiprinās vietējo 
ekonomiku un uzņēmējdarbības 
dažādību, sekmēs vietējo resursu 
maksimālu un produktīvu 
izmantošanu, radot pēc iespējas 
augstāku pievienoto vērtību.  Veicina 
cilvēku pievēršanos 

1.mērķis - gudra 
attīstība 

•uz zināšanām balstīta 
uzņēmējdarbības 
attīstība  

•dabas un kultūras telpas 
attīstība  

•resursu efektivitāte un 
ilgtspēja  

2.mērķis - pievilcīga 
dzīves vide  

•līdzsvarots 
apdzīvojums, kvalitatīvi 
un pieejami 
pakalpojumi 

•multimodālas un 
ilgtspējīgas transporta 
sistēmas attīstība 

•veselīga, aktīva, droša 
un sociāli iekļaujoša 
sabiedrība 

3.mērķis - globālā 
saistība un atvērtība  

•sadarbības tīklu 
attīstība reģiona 
konkurētspējas 
veicinšānai un efektīvai 
pārvaldībai 

•Kurzemes tēla attīstība 
un atpazīstamības 
veicinšāna 
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Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
rīcības virzieni paredz “Mūžizglītības pieejamību”; “Atbalstu 
inovatīvām iniciatīvām uzņēmējdarbībā”.  

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Tālākizglītības pakalpojuma attīstību”; 
“Uzņēmējdarbības atbalsts un tūrisma attīstība”.  

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
Rīcību un investīciju plāns paredz “Atbalstīt uzņēmējdarbību 
novada ražošanas, lauksaimniecības un ūdeņu teritorijās”; 
“Sekmēt nelielu uzņēmumu izveidi, kas piedāvās darba vietas 
novada iedzīvotājiem”.  

Grobiņas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam 
rīcības plāna stratēģiskais mērķis: “Ekonomoisko  aktivitāti 
veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība”.  

Pāvilostas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītības iespējas”; 
“Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību”; “Atbalstīt tūrisma 
uzņēmējdarbību”. 

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no rīcības virzieniem ir 
“Ekonomisko aktivitāšu dažādošana”.  

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības startēģija līdz 
2030.gadam paredz “Stimulēt un dažādot ekonomiku un attīstīt 
ražošanu”.  

uzņēmējdarbībai, mājražošanai.  
Attīstīt jaunus uzņēmējdarbības 
modeļus, kas paaugstina lauku 
teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
konkurētspēju un teritorijas 
sociālekonomisko attīstību. 

Iespēja apgūt jaunas vai papildus 
zināšanas un prasmes, uzlabojot 
uzņēmējdarbības spējas un iemaņas 
par produktu ražošanu un pārstrādi 
utt., līdz ar to sekmējot vietējo 
resursu maksimālu un produktīvu 
izmantošanu, radot, pēc iespējas 
augstāku pievienoto vērtību.  

Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstībai, rīcības virziens paredz veicināt kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanu un izpēti. 

Durbes novada ilgtspējīga attīstības stratēģija 2014.-
2039.gadam paredz “Nodrošināt kultūras mantojuma 
saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, saglabāt un uzturēt 
vēsturiski nozīmīgās vietas un ainavas, kā arī nodrošināt to 
pieejamību”. 

Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
rīcības virziens paredz  “Dabas parku sakārtošanu”.  

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu”.  

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
Rīcību un investīciju plāns paredz “Veicināt Nīcas novada 
unikālā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma  
saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām 
paaudzēm”; “Uzlabot pieeju pludmalei, ezeriem un citām dabas 
teritorijām, palielināt informatīvo norāžu un dabas taku skaitu”.  

Lai veicinātu sabiedrības 
līdzatbildību par kvalitatīvas dzīves 
telpas radīšanu, nepieciešams 
iesaistīt iedzīvotājus teritorijas, t.sk. 
dabas un kultūras objektu 
labiekārtošanā, kas uzlabo lauku 
dzīves telpu un padara to 
draudzīgāku un pievilcīgāku.  
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Grobiņas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam 
rīcības plāna uzdevumi nosaka  “Popularizēt garīgās un 
tradicionālās vērtības”.  

Pāvilostas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Nodrošināt vides aizsardzību un dabas saglabāšanu”; 
“Sekmēt kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu”.   

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no rīcības virzieniem ir 
“Bagātīga kultūras dzīve”.  

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības startēģija līdz 
2030.gadam paredz “Vides, dabas resursu, dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana”.  

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas mērķa “Pievilcīga dzīves vide”  rīcības plāna 
prioritātes: 

Prioritātē līdzsvarots apdzīvojums, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi, rīcības virziens paredz veicināt 
daudzveidīgu, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un vietējo kopienu attīstību. 

Durbes novada ilgtspējīga attīstības stratēģijā 2014.-
2039.gadam paredz “Saglabāt novadā pieejamos 
pakalpojumus, veicināt to attīstību, izveidot jaunus pakapojumu 
sniegšanas veidus”.  

Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
rīcības virzieni paredz “Sociālo pakalpojumu pieejamību un 
klāsta daudzveidību”.  

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Nevalstisko organizāciju atbalstu un jauniešu līdzdalību 
novada attīstībā”  

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
Rīcību un investīciju plāns paredz “Pilnveidot pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību”; “Nodrošināt kvalitatīvus veselības 
aprūpes un sociālos pakalpojumus”.  

Grobiņas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam 
rīcības plāna uzdevumi nosaka “Attīstīt sociālās aprūpes 
sistēmu un pakalpojumus”” un Grobiņas novada Ilgtspējīga 
attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam paredz “Dažādu 
biedrību darbības veicināšanu un atbalstu”.  

Pāvilostas novada attšitības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Attīstīt sociālo infrastruktūru un uzlabot sociālo 
pakalpojumu kvalitāti”; “Veicināt NVO sektora aktivitāti un 
atbalstīt to iniciatīvas”.  

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no rīcības virzieniem ir 
“Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pilnveidošana”.  

Programma paredz sakārtot 
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību, kā arī maza apjoma 
infrastruktūras radīšanu vai attīstību 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, 
kas uzlabo lauku dzīves telpu un 
padara to draudzīgāku un 
pievilcīgāku gan vietējiem 
iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm, gan 
teritorijas apmeklētājiem. Lai 
nodrošinātu visiem vietējās 
teritorijas iedzīvotājiem līdzvērtīgas 
iespējas piedalīties savas dzīves vides 
un vietējās teritorijas uzlabošanā un 
attīstībā, nepieciešams arī sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas 
vietas un sociāli maznodrošinātās 
personas nodrošināt ar iespēju 
iesaistīties ikdienas dzīves 
dažādošanā un pilnveidošanā. 
Programma paredz sniegt atbalstu 
lauku kopienu ilgtspēju veicinošām 
vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabo 
sociālo situāciju laukos, veido 
labvēlīgu vidi,  
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Priekules novada ilgtspējīgas attīstības startēģija līdz 
2030.gadam paredz “Nodrošināt pakalpojumu pieejamību 
pilsētā un ciemos”.  

Prioritātē veselīga, aktīva, droša un sociāli iekļaujoša sabiedrība, rīcības virziens paredz veselīga un 
aktīva dzīvesveida veicināšanu un popularizēšanu. 

Durbes novada ilgtspējīga attīstības stratēģija 2014.-
2039.gadam paredz “Veidot radošu un aktīvu vidi, kas bagāta 
ar kultūras un sporta attīstības iespējām".  

Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
rīcības virzieni paredz “Kultūras dzīves, sporta aktivitāšu 
pieejamību un daudzveidību, jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju daudzveidību”; “Aktīvās atpūtas objektu darbības 
veicināšanu”.  

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Sporta infrastruktūras attīstību un materiāltehniskā 
aprīkojuma iegādi”; “Aktīvās atpūtas objektu izveidi”.  

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
Rīcību un investīciju plāns paredz “Nodrošināt dažādām 
interesēm un vecumam atbilstošas kultūras, sporta un atpūtas 
iespējas”.  

Grobiņas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam 
rīcības plāna uzdevumi nosaka “Attīstīt kultūras, sporta un 
atpūtas piedāvājumu un kvalitāti”.  

Pāvilostas novada attīsitības programma 2012.-
2018.gadam paredz “Pilnveidot sporta un atpūtas 
infrastruktūru un pakalpojumu klāstu”.  

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no rīcības virzieniem ir 
“Pilnvērtīga aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas”.  

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības startēģija līdz 
2030.gadam paredz “Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi un 
sekmēt nomaļo teritoriju attīstību”.  

Veicināt sabiedrības iesaisti vietējā 
dabas, fiziskā, sociālā, cilvēkkapitāla 
stiprināšanas un kultūras kapitāla 
stratēģiskas un ilgtspējīgas 
izmantošanas un attīstības 
iniciatīvās, tādā veidā paaugstinot 
lauku iedzīvotāju drošumspēju, 
vietas potenciālu un pievilcību, kas 
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu 
integrētu tūrisma, kultūras, veselības 
un citu saistītu pakalpojumu un 
produktu piedāvājuma attīstībai. 
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.  

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas mērķa “Globālā saistība un atvērtība”  rīcības 
plāna prioritātes: 

Prioritātē Kurzemes tēla attīstība un atpazīstamības veicināšana, rīcības virziens paredz reģiona 
mārketingu vietas identitātes nostiprināšanai un reģiona mārketingu tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstībai. 

Durbes novada ilgtspējīga attīstības stratēģijā 2014.-
2039.gadam paredz “Veicināt Durbes novada pievilcību tūrisma 
attīstībai (tūrisma infrastruktūras attīstība, informācijas 
aprite, novada mārketings u.c.), izmantojot vietējās identitātes 
priekšrocības”.  

Lai stiprinātu vietējo ekonomiku un 
uzņēmējdarbības dažādību, 
nepieciešams veicināt cilvēkos 
interesi pievērsties uzņēmējdarbībai, 
uzlabot lauku tūrisma attīstību,  
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Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
rīcības virzieni paredz “Tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, 
novada tēla veidošanu”.  

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Tūrisma un rekreācijas pakalpojumu attīstību”; “Novada 
kā tūrisma galamērķa identitātes noteikšanu un popularizēšanu”.  

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
Rīcību un investīciju plāns paredz “Palielināt tūrisma un 
atpūtas pakalpojumu klāstu.  

Grobiņas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam 
rīcības plāna uzdevumi nosaka “Veidot novada tēlu un īstenot 
mārketinga pasākumus”; “Nodrošināt tūrisma jomas 
aktivizēšanos”.  

Pāvilostas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
paredz “Tūrisma infrastruktūras izveidi un uzlabošanu”; 
“Tūrisma produktu un pakalpojumu izveide un attīstība”.  

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no rīcības virzieniem ir 
“Tūrisma attīstība”.  

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības startēģija līdz 
2030.gadam paredz “Tūrisms – kultūras mantojuma 
apzināšana, iekļaušana tūrisma apritē, kultūrtūrisma 
veicināšana un popularizēšana”.  

Plānošanas dokumentu analīze (zivsaimniecības attīstībai):  

Vietējo pašvaldību attīstības programmas Rīcības  programma 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas mērķa “Gudra attīstība”  rīcības plāna 
prioritātes:  

Zinātniskās pētniecības, tehnoloģiju un inovāciju veicināšana konkurētspējīgo nozaru attīstībā, 
pieaugot darba ražīgumam, produktivitātei un eksportspējai 

Rīcības virziens (RV3). Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība 

Nīcas  novada attīstības programma 2014-2020.gadam 
viena no prioritātēm ir “Esošajiem dabas resursiem piemērota 
un konkurētspējīga uzņēmējdarbība”.  

Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.-2018. 
gadam viens no rīcības virzieniem ir “Uzņēmējdarbībai 
labvēlīgas vides veidošana” .  

Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam 
viens no stratēģiskiem mērķiem ir “Ekonomiskās aktivitātes 
atbalstoša un ienākumu radoša vide”; “Piekrastes ekonomiskā 
potenciāla izmantošana”. 

Rīcības programma zivsaimniecības 
attīstībai 2014.-2020.gadam 

1 mērķis: 

Zvejniecības ilgtspējīga, 
konkurētspējīga attīstība 

Rīcības programma zivsaimniecības 
attīstībai 2014.-2020.gadam 

2 mērķis: 

Akvakultūras ilgtspējīga, 
konkurētspējīga attīstība, ražošanas 
apjomu pieaugums 
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Grobiņas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam 
rīcības plāna stratēģiskais mērķis: “Ekonomoisko  aktivitāti 
veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība”. 

No Liepājas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030: 
“Saskaņā ar Liepājas pilsētas ekonomisko specializāciju 
zivsaimniecība/ zvejniecība ir viena no Liepāju raksturojošām 
tautsaimniecības nozarēm, kurai ir svarīga loma vietējās 
nodarbinātības, prasmju pārmantojamības ziņā un kuras 
ietekmi ekonomikā pilsēta vēlas stiprināt.” 

“Būtiskākie izaicinājumi ar ko saskaras zivsaimniecības/ 
zvejniecības nozare ir spēja ieviest inovatīvus risinājumus un 
uzlabojot produktivitāti, konkurētspēju, tai skaitā uzlabojot 
tirdzniecību un veicināt eksportspēju.” 

Inovatīvi risinājumi Liepājas uzņēmumos  

Rīcība 3.1.3.(1.) Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu veidošanos 
Liepājā un sekmēt privātā sektora ieguldījumus pētniecībā un 
inovatīvos risinājumos, jaunu un eksportspējīgu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai 

Rīcība 3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas jomas 
komersantus ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot 
konkurētspēju un eksportu 

Rīcība 3.1.3.(4.) Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus Liepājas uzņēmumos  

5 mērķis: 

Veicināt zvejas un akvakultūras 
produktu tirdzniecību un apstrādi 

 

Veicināt novatorisku, konkurētspējīgu 
un uz zināšanām balstītu zvejniecību, 
akvakultūru un ar tām saistīto 
apstrādi.  

Veicināt koordināciju visā 
zivsaimniecības produktu ražošanas 
ķēdē un palielināt produktu 
pievienoto vērtību. 

Ekonomiskās izaugsmes, sociālās 
iekļaušanas un darbvietu radīšanas 
veicināšana un sniedzot atbalstu 
nodarbinātībai un darbaspēka 
mobilitātei piekrastes un iekšzemes 
kopienās, kas atkarīgas no zvejas un 
akvakultūras, darbību dažādošana 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras 
ekonomikas nozarēs 

Nodrošināt zvejniecības un 
akvakultūras jomu attīstību un 
ilgtspēju. Radīt zvejniecībā un 
akvakultūrā iegūtajiem produktiem 
pievieno papildus vērtību un 
nodrošināt  produktu dažādību 
patērētājiem.  Atbalsts inovācijām, 
jaunu vai uzlabotu tehnoloģiju, 
procesu un produktu izstrādei un 
ieviešanai ražošanā. Zināšanu, 
pieredzes un kompetenču pārnese. 

Palielināt nodarbinātību un 
teritoriālo kohēziju. 

 

Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstībai, rīcības virziens paredz veicināt kultūras un dabas 
mantojuma sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu reģiona attīstība un kultūras un dabas 

mantojuma saglabāšanu un izpēti. 

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no stratēģiskiem mērķiem ir 
“Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste”. 

Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana. Aizsargāt vidi un 

veicināt resursu efektivitāti.  
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Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.-
2018.gadam viens no rīcības virzieniem ir “Dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”.  

Grobiņas novada attīstības stratēģija 2004.-2030.gadam 
par vienu no uzdevumiem izvirza “Baltijas jūras piekrastes 
attīstību”.  

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 
Rīcību un investīciju plāns kā vienu no rīcībām ir izvirzījis 
“Uzlabot pieeju pludmalei, ezeriem un citām dabas teritorijām, 
palielināt informatīvo norāžu un dabas taku skaitu.” 

No Liepājas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030: 
“Saskaņā ar Liepājas pilsētas ekonomisko specializāciju Liepājas 
pilsētas mērķis ir stiprināt pakalpojuma sfēras pozīcijas pilsētas 
ekonomikā, dažādot pilsētas ekonomisko profilu un sekmēt 
virzību uz zināšanu un radošuma  ekonomiku. Kā perspektīvos 
uzņēmējdarbības virzienus pilsēta ir definējusi – kultūru, tai 
skaitā kultūras mantojumu, radošās industrijas, kā arī 
enerģētiku un energoresursus un citas nozares.  

Rīcība 3.2.1.(3.) Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un 
konkurētspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas 
balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā. 

Liepājas kultūrvēsturiskā vide, pilsētas atpazīstamības 
enkurobjekti, tūrisma piedāvājums  

Rīcība 2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas 
kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā 
potenciāla izmantošanu. 

Kultūras infrastruktūra 

Rīcība 1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, 
muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu 
attīstību. 

Liepājas pludmales pievilcība  

Rīcība 2.2.2.(1.) Secīgi īstenot Liepājas pludmales un tai 
piegulošo teritoriju vienota dizaina labiekārtojumu, saskaņā ar 
Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu. 

Atpūtas iespējas pilsētas ūdensmalās 

Rīcība 2.2.3.(1.) Uzlabot ūdensmalu pieejamību; 

Rīcība 2.2.3.(2.) Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, 
paplašinot rekreācijas iespējas pilsētvidē; 

Rīcība 2.2.3.(3.) Turpināt pagarināt Vecās ostmalas promenādi 
gar Tirdzniecības kanāla dienvidu krastmalu, īstenojot labāko 
risinājumu ērtai gājēju un velosipēdistu nokļūšanai līdz jūrai un 
dienvidu molam. 
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Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas mērķa “Pievilcīga dzīves vide”  rīcības plāna 
prioritātes: 

Prioritāte multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība, rīcības virziens paredz jahtu ostu 
tīkla un mazo ostu pakalpojumu attīstību. 

Pāvilostas novada attīstības programma 2012.-
2018.gadam rīcība “Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides 
veidošana” paredz “Ostas infrastruktūras attīstību”.  

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2038.gadam nosaka, ka viens no straēģiskiem mērķiem ir 
“Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste”. 

No Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam: 

Ostas attīstība un infrastruktūras pilnveidošana 

Rīcība 3.1.5.(1.) Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras 
reģionā, veicinot augstas pievienotās vērtības kravu loģistiku un 
ar ostas darbību saistītu uzņēmumu izaugsmi. 

 

Veidot Baltijas jūras Latvijas piekrasti 
kā saimnieciski aktīvu un kvalitatīvu 

dzīves, biznesa, kultūrvides un 
rekreācijas telpu, efektīvi izmantojot 

piekrastes resursus. 

Nepieciešams atbalstīt investīcijas 
zvejas un jahtu ostu infrastruktūras 

attīstībā. 
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1. Esošā situācija 

1.1. DARBĪBAS TERITORIJA  

Liepājas rajona partnerības teritorija atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā un robežojas ar 

Lietuvu, kā arī ar Ventspils, Saldus un Kuldīgas novadiem. Teritorijai ir tieša pieeja Baltijas jūrai, 

piekrastes kopgarums 111,28  km. Partnerības teritorijā atrodas Kurzemes augstākais punkts – 

Krievu kalns (189m). Lielākais ūdens noteces baseins ir Bārtas upei, četri lielākie ezeri – Liepājas, 

Papes, Tosmares un Durbes. Teritoriju veido 8 novadu pašvaldības – Aizputes, Grobiņas, Priekules, 

Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes un Vaiņodes. Platību ziņā vislielākais novads ir Aizputes novads, 

kura platība ir 640 km², otrs lielākais novads ir Priekules novads ar 520 km² platību, 515 km² liela 

teritorija ir Pāvilostas novadam, vismazākais novads pēc platības ir Vaiņodes novads ar 307 km².  

Rīcības programmas īstenošanas ietvaros, Partnerības teritorijā ietilpst arī Liepājas pilsēta. 

Liepājas platība ir 60,37 km2,  ir 17,9 km gara robeža ar Baltijas jūru, no kuras 6,4 km atrodas ostas 

teritorijā. Pilsētas dienvidu daļā atrodas līdz 200 m plata pludmale ar smalku, baltu smilti, savukārt 

pilsētas ziemeļu piekrastes daļa ir akmeņaina.  

Pilsētu pašvaldību vidū teritorijas ziņā nav lielu atšķirību, teritorijas platība svārstās no 5,1 km2 

Grobiņā līdz 6,9 km2 Aizputē. Pagastu/novadu vidū pastāv lielākas atšķirības teritorijas ziņā. 

Mazākais pagasts teritorijas ziņā rajonā ir Kalētu pagasts, bet vislielāko teritoriju aizņem Sakas 

pagasts.  Piecas pašvaldības - Rucavas – (21,42 km), Nīcas (23,76 km), Grobiņas (2,53 km), 

Pāvilostas (46,21 km) novadi un Liepājas pilsēta (17,36 km) ) atrodas Baltijas jūras piekrastē, kura 

tiek uzskatīta par vienu no dabas bagātībām Partnerības teritorijā. Partnerības teritorijā  (izņemot 

Liepājas pilsētu) reģistrētas 314 biedrības un nodibinājumi. Liepājas pilsētā no 973 biedrībām, 5 ir 

ar zivsaimniecību saistītas biedrības. Partnerības teritorijas novados reģistrēti 3651 uzņēmumi – 

SIA, individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zvejnieku, zemnieku saimniecības, 

kooperatīvās sabiedrības. No kurām 3296 ir mazie un vidējie uzņēmēji, kuru gada apgrozījums 

nepārsniedz 70000 euro. Piekrastes novados un Liepājas pilsētā pēc LURSOFT datiem reģistrēti 59 

uzņēmumi, kuru darbības joma ir zivsaimniecība un zveja.  Partnerības teritorijas novados 

reģistrētas 92 tūrisma mītnes ar 2025 gultasvietām. Pēc PVD datiem, novados reģistrēti 60 

mājražotāji.  

Katrs no novadiem ir savdabīgs un raksturīgs ar kaut ko unikālu.  

Pāvilostas novads ir vienīgais partnerības teritorijā, kurā atrodas mazā osta un ar visgarāko jūras 

piekrasti. Pāvilostas ostai ir trīs galvenie uzdevumi – vietējo kravu pārvadājumi, zvejas kuģu 

pieņemšana un bāzēšanās un jahtu tūrisma attīstība. Pāvilostas ziemeļu piekraste sākās ar Baltijas 

jūras stāvkrastu.  Pilsētu no abām pusēm ieskauj pelēkās kāpas. Daļu piejūras teritorijas aizņem 

dabas liegumi. Pāvilostā tiek piedāvāta unikāla iespēja izbaudīt senās zvejnieku tradīcijas. Pilsēta 

un viss novads ir izveidojies par tūristu iecienītu atpūtas vietu. Novadā darbojas 38 tūrisma mītnes 
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ar 610 gultasvietām.   Pāvilostas novads sastāv no Pāvilostas pilsētas, Sakas un Vērgales pagastiem, 

kopējā teritorija ir 515 km2. Iedzīvotāju skaits 2950, visvairāk iedzīvotāju dzīvo Vērgales pagastā. 

Pāvilostas novadā darbojas 37 biedrības un nodibinājumi. Novadā ir viena vidusskola, 1 

pamatskola, viena mūzikas un mākslas skola un divas pirmsskolas izglītības iestādes. Pāvilostas 

novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, līdz ar to ir saglabājusies ekoloģiski tīra vide. Kopējais 

uzņēmumu skaits pēc LURSOFT datiem ir 364, no kuriem 334 ir mazie un vidējie uzņēmumi ar gada 

apgrozījumu zem 70 000 euro.  No visu uzņēmēju skaita, kas reģistrēti  ir 11 kuru darbības joma ir 

zivsaimniecība. Novadā reģistrēti 4 mājražotāji.  Galvenās saimnieciskās darbības jomas ir 

zvejniecība, kokapstrāde, lauksaimniecība, mežsaimniecība un tūrisma pakalpojumi. 

Nīcas novada piekrastē iezīmējas trīs ciemi – Pērkone, Bernāti un Jūrmalciems, katrs ar savu īpašo 

ainavu un pievilcību. Bernātu priežu mežs, jau kopš seniem laikiem, ticis novērtēts, kā īpaši 

piemērota vieta kūrorta ierīkošanai. Šobrīd tas atzīts par Eiropā nozīmīgu aizsargājamu dabas 

teritoriju, tāpēc izveidots dabas parks “Bernāti”. Jūrmalciems – sens zvejnieku ciems, kur vēl 

joprojām vīri dodas zvejā. Nīcas novads ir īpašs ne vien ar skaisto jūras piekrasti, lielāko 

Lejaskurzemes upi Bārtu, diviem ezeriem un diviem dabas parkiem, bet arī visā Latvijā 

izdaudzinātajiem skaisti koptajiem dārziem. Nīcas novads sastāv no diviem pagastiem- Nīcas un 

Otaņķu pagasti, ar platību 350,8 km2 un iedzīvotāju skaitu 3574. Nīcas novadā darbojas 26 

biedrības. Novadā ir viena vidusskola, viena pamatskola, viena mūzikas un māksla skola un viena 

pirmsskolas izglītības iestāde. Pēc LURSOFT datiem, novadā ir 332 uzņēmēji, no kuriem 295 ir 

mazie un vidējie uzņēmēji, 10 no reģistrētajiem nodarbojas zivsaimniecības jomā. Pēc PVD datiem 

novadā reģistrēti 16 mājražotāji. Nīcas novadā ir pieejamas 22 tūrisma mītnes ar 440 gultasvietām. 

Galvenās saimnieciskās darbības jomas ir lauksaimniecība, ražošana un tūrisma pakalpojumi.  

Rucavas novads atrodas Latvijas dienvidrietumos, starp Baltijas jūru un Lietuvas Valsts robežu. 

Nidā atrodas Latvijai neraksturīga oļaina pludmale, kas iekļauta ģeoloģiskā lieguma teritorijā.  

10853 ha aizņem dabas parks  “Pape”, ko veido Papes ezers un Nidas purvs. Gar jūras krastu stiepjas 

Dabas procesu taka, kas piedāvā ceļojumu neskartā dabā. Rucavas novads ir bagāts ar savām 

kultūras tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu. Rucavas novads sastāv no diviem pagastiem – 

Rucavas un Dunikas, ar kopējo platību 449 km2. Iedzīvotāju skaits 1857. Rucavas novadā darbojas 

19 biedrības un nodibinājumi. Novadā ir divas pamatskolas un divas pirmsskolas izglītības iestādes. 

Pēc LURSOFT datiem Rucavas novadā darbojas 222 uzņēmumi, no kuriem 203 ir mazie un vidējie 

uzņēmēji. 3 no tiem reģistrēti kā zivsaimniecības uzņēmumi. Pēc PVD datiem novadā reģistrēti 6 

mājražotāji. Galvenās saimnieciskās darbības jomas ir graudkopība, gaļas un piena lopkopība, 

augļkopība, netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisma pakalpojumu 

sniegšana. Novadā ir 7 tūrisma mītnes ar 112 gultasvietām.  

Grobiņas novads atrodas 10 km attālumā no Liepājas pilsētas.  Grobiņa kļuvusi populāra tūristiem 

ar “Kuršu Vikingu apmetni”, kura piedāvā iespēju izzināt Kuršu Vikingu dzīves ziņas, iejusties 

vikingu tēlos, izzināt leģendas, patīkami atpūsties. Grobiņas novada Medzes pagastā ir pieeja 
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Baltijas jūrai, kur ir sakārtota atpūtas vieta.  Novada centrs ir Grobiņas pilsēta, kura ir senākā rakstos 

minētā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā. Grobiņa šobrīd pretendē uz iekļaušanu UNESCO pasaules 

kultūras mantojuma sarakstā nominācijā "Vikingu laika monumenti un vēsturiskas vietas".  

Grobiņas novada teritorija ir  490,2 km2, kura sastāv no Grobiņas pilsētas, Grobiņas, Medzes, 

Gaviezes un Bārtas pagastiem. Iedzīvotāju skaits Grobiņas novadā ir 9655, visvairāk iedzīvotāju 

dzīvo Grobiņā un Grobiņas pagastā. Novadā darbojas viena ģimnāzija, 4 pamatskolas, viena 

sākumskola, viena mūzikas un mākslas skola, divas pirmsskolas izglītības iestādes un sporta skola. 

Teritorijā ir reģistrētas un darbojas 90 biedrības un nodibinājumi. Pēc LURSOFT datiem, Grobiņas 

novadā ir 805 uzņēmumi, no kuriem 711 ir mazie un vidējie uzņēmumi. Ar jūras zivsaimniecību 

saitīti 2 uzņēmumi. Pēc PVD datiem novadā darbojas 15 mājražotāji. Liepājas ostas esamība, 

atrašanās kravu plūsmu krustpunktā, kā arī uzņēmējdarbībai piemērotas teritorijas, kas atrodas 

tiešā satiksmes ceļu tuvumā, rada stabilu pamatu biznesa attīstībai novadā. Novadā darbojas Latvijā 

lielākais vēja parks. Galvenās saimnieciskās darbības jomas ir metālapstrāde, kokapstrāde, 

transports un loģistika, lauksaimniecība un pārstrāde, karjeru izstrāde, atjaunojamās enerģijas 

ražošana un tūrisms. Tūristiem tiek piedāvātas 3 mītnes ar 38 gultasvietām.  

Priekules novads robežojas ar Lietuvas valsts Klaipēdas apriņķa Skodas rajonu,  Rucavas, Grobiņas, 

Durbes, Vaiņodes un Aizputes novadiem.  Teritoriju šķērso dzelzceļa līnijas Rīga – Mažeiķi – 

Klaipēda un Vaiņode. Priekules novada administratīvais centrs atrodas Priekules pilsētā. 

Partnerības teritorijā, Priekules novads ir vienīgais, kurā atrodas slimnīca ar gultas vietām. 

Priekules novadā atrodas divi ezeri un divas ūdenstilpnes. Pie Prūšu ūdenskrātuves izveidota 

mūsdienīga atpūtas vieta. Priekules novada teritorija sastāv no Priekules pilsētas, Priekules, 

Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastiem, kuru kopējā platība ir  519,7 km2 un kopējais 

iedzīvotāju skaitu 5941. Visvairāk iedzīvotāju dzīvo Priekules pilsētā un Bunkas pagastā. Novadā 

darbojas 40 biedrības un nodibinājumi. Priekulē darbojas viena vidusskola, novadu pagastos 4 

pamatskolas, viena speciālā skola, divas mūzikas un mākslas skolas un viena pirmsskolas izglītības 

iestāde.  Pēc LURSOFT datiem Priekules novadā ir 465 uzņēmumi no kuriem 425 ir mazie un vidējie 

uzņēmumi. Pēc PVD datiem novadā darbojas 2 mājražotāji. Tūristiem tiek piedāvātas 6 tūrisma 

mītnes ar 198 gultasvietām. Galvenās saimnieciskās darbības jomas gaļas produktu pārstrāde, 

maizes ražošana, pārtikas ražošana, lauksaimniecība, jumtu segumu ražošana, kokapstrāde.  

Aizputes novads ir pašvaldība Kurzemes vidienē. Aizpute, tā ir sena pilsēta Latvijā, kas atrodas 

Tebras upes krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas.  Tūrisma piedāvājums Aizputes 

novadā vērsts uz izglītojošo (izziņas) tūrismu un kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī aktīvo atpūtu. 

Aizputes novads sastāv no Aizputes pilsētas, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas 

pagastiem ar kopējo platību 640,2 km2 un kopējo iedzīvotāju skaitu 9529. Visvairāk iedzīvotāju 

dzīvo Aizputes pilsētā un Kazdangas pagastā. Aizputē darbojas viena vidusskola, novadu pagastos 

ir 5 pamatskolas, viena arodskola, viena speciālā skola, viena mūzikas un mākslas skola, trīs 

pirmsskolas izglītības iestādes un neklātienes vidusskola.  
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Novadā darbojas 68 biedrības un nodibinājumi. Pēc LURSOFT datiem novadā reģistrēti 757 

uzņēmēji no kuriem 667 ir mazie un vidējie uzņēmēji, kuru gada apgrozījums ir mazāks par 70 000 

euro gadā. Aizputes pilsētā visvairāk iedzīvotāju nodarbināti tirdzniecības un pakalpojumu sektorā, 

kā arī ražošanas nozarēs. Novadā reģistrēti 10 mājražotāji. Pēc pašvaldību informācijas, novadā ir 

11 tūrisma mītnes ar 479 gultasvietām. Galvenās saimnieciskās darbības jomas novadā ir 

lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, augkopība un lopkopība.  

Durbes novads. Durbes pilsēta ir Latvijas mazākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Tā izvietojusies gar 

Rīgas-Liepājas šoseju (A9) netālu no Durbes ezera. Durbes novada pagastu ekonomiskā attīstība 

balstās uz dabas apstākļiem un pieejamajiem resursiem. Vecpils pagasts ir bagāts ar dīķiem, tādēļ 

kā papildus peļņas avotu atsevišķas lauku saimniecības attīsta dīķsaimniecību – audzē un pārdod 

zivis, kā arī attīsta rekreācijas biznesu. Durbes novadā atrodas viens no lielākajiem ezeriem 

partnerības teritorijā – Durbes ezers. Ezera apsaimniekošanai apkārtējās pašvaldības un 

privātpersonas izveidojušas sabiedrisku organizāciju “Sabiedriskā vides pārvalde Durbe”. Durbes 

novads sastāv no Durbes pilsētas, Dunalkas, Durbes, Tadaiķu un Vecpils pagastiem ar kopējo 

platību 320,4 km2. Iedzīvotāju skaits 3048. Novadā darbojas viena vidusskola, viena pamatskola un 

viena pirmsskolas izglītības iestāde. Visvairāk iedzīvotāju dzīvo Tadaiķu pagastā. Novadā 

reģistrētas 22 biedrības un nodibinājumi. Pēc LURSOFT datiem Durbes novadā reģistrēti 461 

uzņēmēji, no kuriem mazie un vidējie ir 428. PVD datos reģistrēti mājražotāji. Novadā ir pieejamas 

2 tūrisma mītnes ar 40 gultasvietām.  

Galvenās specializācijas nozares ir graudkopība, piena lopkopība, piensaimniecība, dārzeņkopība, 

bioloģiskā lauksamniecība, mežizstrāde.  

 

Vaiņodes novads atrodas nelielā attālumā no Saldus un Kuldīgas, kā arī Lietuvas pilsētām Skodas 

un Mažeiķiem, kas ir priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada ģeogrāfiskais novietojums rada 

iespējas veidot  sadarbību ar lietuviešiem, izmantojot dažādus pakalpojumus. Embūtes pagastā 

atrodas dabas parks “Embūte”. Novada kalnainā teritorija ir labvēlīga slēpošanas trašu ierīkošanai, 

ziemas sporta veidu attīstībai. Vaiņodes novada teritorija ir 344 km2 un tajā ietilpst Vaiņodes un 

Embūtes pagasts. Novadā darbojas viena vidusskola, viena speciālā skola, mūzikas un mākslas skola 

un viena pirmsskolas izglītības iestāde. Kopējais iedzīvotāju skaits ir 2677. Novadā darbojas 12 

biedrības. Pēc LURSOFT datiem reģistrēti 245 uzņēmumi, no kuriem 233 ir mazie un vidējie 

uzņēmēji. Novadā dominējošās tautsaimniecības nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

apstrādes rūpniecība, tūrisms. Ir pieejamas 3 tūrisma mītnes ar 108 gultasvietām.  

 

Liepājas pilsēta ir  trešā lielākā Latvijas pilsēta Baltijas jūras piekrastē, atrodas starp Baltijas jūru 

un Liepājas ezeru. Liepāja ir svarīga Latvijas ostas pilsēta ar neaizsalstošu, mūsdienīgu, 

daudzfunkcionālu tirdzniecības ostu. Osta ir speciālās ekonomiskās zonas sastāvdaļa un tās darbība 

orientēta galvenokārt uz eksporta un tranzīta pakalpojumu sniegšanu. Tirdzniecības kanāla garums 

ir 3 km, tas savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru. Vasarās te piestāj jahtas. Ziemas periodā, kad ir 
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stinšu nākšanas laiks, kanāls kļūst par zemledus makšķernieku pulcēšanās vietu. Pēc LURSOFT 

datiem Liepājas pilsētā reģistrēti 33 uzņēmēji un 5 biedrības, kuru nodarbošanās saistīta ar 

zivsaimniecību un zveju. Liepājas piekrastes kultūrainava veidojusies gadsimtu gaitā, unikālajā 

jūras un piekrastes dabas vidē uzslāņojoties cilvēka saimnieciskās darbības un dzīvesveida ietekmē 

radītajām materiālajām un nemateriālajām kultūras vērtībām. Saglabājušies piekrastes videi 

raksturīgie objekti ostas, bākas, moli, nogrimušu kuģu vraki un citi kultūras pieminekļi. Piekrastes 

vidi raksturo noskaņa, ko veido tādas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes kā ar zvejniecību 

saistītās amatu prasmes un zināšanas, dažādas paražas, rituāli un svētki. Piekrastes dabas un 

kultūras mantojums ir ne vien piekrastes nozīmīgākā vērtība, bet arī piekrastes funkcionālās 

izmantošanas pamats un attīstības resurss. Galvenās saimnieciskās darbības ir metālizstrādājumu, 

mēbeļu, pārtikas un tekstilizstrādājumu ražošana, transports, loģistika un osta, tirdzniecība, 

zivsaimniecība/ zvejniecība un komercpakalpojumi. 

1.1.1. VISPĀRĒJS ĢEOGRĀFISKAIS APSKATS 

 

RĀDĪTĀJS REZULTĀTI SECINĀJUMI 

Teritorijas 
platība un 
izvietojums 

Teritorijas platība 3594 km2 – Aizputes, 
Grobiņas, Priekules, Nīcas, Durbes, 

Pāvilostas, Rucavas, Vaiņodes novadi.  

60,37 km2 – Liepājas pilsēta 

Partnerības teritorija atrodas 
Latvijas dienvidrietumu daļā 
un robežojas ar Lietuvu, 
Ventspils, Kuldīgas un saldus 
novadiem.  

Teritorijas veids 

Meži – 41,12% 

Ūdeņi – 5 % 

Lauksaimniecības zeme 44,75%  

Jūras piekraste – 111,28 km  

Lielākie ezeri – Liepājas, Papes, 
Tosmares, Tāšu un Durbes.  

Lielākās upes – Bārta, Durbe, kas 
satekot ar Tebras upi, veido Sakas upi, 
Ālandes, Vārtājas upes. 

VRG teritorijas lielāko daļu 
aizņem lauksaimniecības 
zeme un meži, kas ir 
priekšnosacījums 
lauksaimniecības attīstībai 
un tādu uzņēmumu attīstībai, 
kuru darbības profils ir 
mežizstrāde, kokapstrāde, 
pārtikas ražošana, pārstrāde, 
tirdzniecība. Jūras piekraste 
ir labs potenciāls 
zivsaimniecības nozares 
attīstībai un tūrismam. 
Iekšēju ūdeņu tīkls ir 
potenciāls, lai attīstītu un 
veicinātu esošo tūrisma 
pakalpojumu klāstu.  
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Dabas resursi 

Partnerības plašajā teritorijā ir 
sastopami dažādi  dabas resursi – 
smilts, grants, māls, smilšmāls, dolomīts, 
purvos izveidojušies nozīmīgi kūdras 
krājumi, bet ezeros sapropelis un 
saldūdens kaļķu atradnes.  

VRG teritorijā pieejamie 
dabas resursi ir kā potenciāls 
uzņēmējdarbības attīstībai 
un dažādošanai.  

Dabas 
mantojuma 
objekti 

Partnerības teritorijas novados ir 1 
dabas rezervāts – Grīņu rezervāts Sakas 
pagastā, kurš ir arī Natura 2000 
teritorija. VRG teritorijā ir 14 Natura 
2000 teritorijas.  

19 dabas liegumi – Blažģu ezers, Tebras 
ozolu meži, Ječu purvs, Liepājas ezers, 
Rucavas īvju audze, Durbes ezera pļavas, 
Brienamais purvs, Gaviezes āmuļi, Tāšu 
ezers, Tosmares ezers, Dunikas purvs, 
Ķirbas purvs, Nīcas īvju audze, Sventājas 
upes ieleja, Ruņupes ieleja, Pāvilostas 
pelēkā kāpa, Medze, Sakas grīņi, 
Ziemupe. , 3 dabas parki – Bernāti, Pape, 
Embūte. Dabas pieminekļi 8 – Pūsēnu 
kalns, Dzērves Berziņu avoti, Embūtes 
gravas, Ogļu kalna atsegums, Baltijas 
ledus ezera krasta valnis, Strantes – 
Ulmales stāvkrasts, Nidas pludmale, 
Kapsēdes dižakmens.  

VRG teritorija ir bagāta ar 
dabas mantojuma objektiem, 
dabas vērtībām, kuras 
jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm. Dabas mantojuma 
objekti ir kā resurss tūrisma 
pakalpojuma attīstībai.  

 

 

Kultūras 
mantojuma 
objekti 

 

Partnerības teritorijā ir daudzveidīgi un 
interesanti kultūrvēsturiskie 
mantojuma objekti – muižas, parki, 
pilskalni, senkapi, ainaviski vērtīgas 
teritorijas, arheoloģijas, arhitektūras un 
mākslas pieminekļi.  

Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi – 
59, valsts nozīmes 251.  

Piekrastes teritorijās kā tradicionālie 
svētki ir Jūras svētki, kā tos daudzviet 
dēvē – Zvejnieksvētki.  

Katru gadu Baltijas jūras krastā pulcējas 
cilvēki, lai svinētu Senās uguns naktis.  

Piekraste ir iemīļota vieta dažādiem 
pasākumiem, festivāliem. Liepājā “LMT 

Vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļus nepieciešams 
saglabāt, atjaunot. Veicināt 
vietējās nozīmes kultūras 
pasākumu attīstību.  
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Summer Sound”, Pāvilostā mūzikas un 
mākslas festivāls “Zaļais stars”.  

Novados ik gadu tiek svinētas pilsētas 
dienas, Līgo svētki, Ikara svētki Priekulē, 
festivāls “Zemlika” Durbes noavdā, 
Ābolu svētki Durbes novadā, gadatirgi, 
“Uzņēmēju dienas”, Parku svētki u.c.  

Iedzīvotāju 
blīvums 

11,27 iedz/ km2 (bez Liepājas 
teritorijas)  

1046 iedz/km2 – Liepājā  

 

Nav nepieciešams.  

Būtiskākie 
attīstības un 
apdzīvojuma 
centri 

Liepājas pilsēta. (iedz.sk. 78 413) 

 

Aizputes pilsēta. (iedz.sk. 4694) 

• Aizputes pagasts. (iedz.sk. 927) 

• Cīravas pagasts (iedz.sk. 1198)  

• Kalvenes pagasts (iedz.sk. 761)  

• Kazdangas pagasts (iedz.sk. 
1358)  

• Lažas pagasts (iedz.sk. 591)  

 

Grobiņas pilsēta. (iedz.sk. 4017) 

• Grobiņas pagasts (iedz.sk. 2647) 

• Medzes pagasts (iedz.sk. 1496)  

• Gaviezes pagasts (iedz.sk. 832) 

• Bārtas pagasts (iedz.sk. 663)  

Priekules pilsēta. (iedz.sk. 2185) 

• Priekules pagasts (iedz.sk. 615) 

• Bunkas pagasts (iedz.sk. 921) 

• Gramzdas pagasts (iedz.sk. 699) 

• Kalētu pagasts (iedz.sk. 666) 

• Virgas pagasts (iedz.sk. 855)  

Pāvilostas pilsēta. (iedz.sk.1034) 

• Sakas pagasts (iedz.sk. 533) 

• Vērgales pagasts (iedz.sk. 1383)  

Durbes pilsēta. (iedz.sk. 558) 

• Durbes pagasts (iedz.sk. 420)  

• Dunalkas pagasts (iedz.sk. 722) 

 

VRG novadu teritorijā ir 5 
pilsētas un 26 pagasti.  

Ārpus pagastu centriem ir 
apdzīvoti ciemi, kas ir būtiski 
apdzīvojuma centri.  

Aizputes novadā  būtiskākie 
ciemi ir – Apriķi, Dzērvenieki, 
Rokasbirzs, Kūdras ciems, 
Cildi, Padure.  

Grobiņas novadā – 
Kapsēdes, Dubeņu, 
Cimdenieku, Šķēdes, Gūžas, 
Jaundubeņu ciemi.  

 

Priekules novadā – Aizvīķu, 
Krotes, Mazgramzdas, 
Paplakas, Purmsātu, Tadaiķu 
ciemi.  

 

Pāvilostas novadā – 
Ulmales, Ziemupes, Rīvas, 
Strantes, Bebes, Saraiķu, 
Ploces ciemi.  

Durbes novadā – Rāvas, 
Līgutu, Lieģu, Padones ciemi. 
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• Tadaiķu pagasts (iedz.sk.  867) 

• Vecpils pagasts (iedz.sk.481)  

Nīcas pagasts (iedz.sk. 2693) 

Otaņķu pagasts (iedz.sk. 881) 

Rucavas pagasts (iedz.sk. 1157) 

Dunikas pagasts (iedz.sk. 700) 

Vaiņodes pagasts (iedz.sk. 2290) 

Embūtes pagasts (iedz.sk. 387) 

Nīcas novadā – Pērkones, 
Bernātu, Jūrmalciems, 
Kalnišķu, Rudes ciemi.  

 Rucavas novadā – Nidas,   
Papes,   Ķoņu, Siksņi, Ķāķisķes, 
Ječu, Pešu ciemi.  

Vaiņodes novadā – Augustes 
un Vībiņu ciemi.  

Jāattīsta un jāuzlabo dzīves 
kvalitāte iedzīvotājiem, kuri 
dzīvo mazāk apdzīvotās 
vietās – ciemos.  

Īpašu uzmanību veltīt 
piekrastes zvejniekciemu 
attīstībai, kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanai. 
Veicināt zivsaimniecības 
nozares attīstību.   

 

1.1.2. SOCIĀLEKONOMISKAIS APSKATS 

 

RĀDĪTĀJS REZULTĀTI SECINĀJUMI 

Iedzīvotāju skaits 
partnerības darbības 
teritorijā (novadu 
teritorijās)  

(Pēc PMLP datiem.) 

  Liepājas pilsēta  

2010.gadā - 43306  

2012.gadā - 42173 

2014.gadā – 40493   

 

 

 

 

 2014.gadā – 78787  

 

Kā liecina PMLP dati, partnerības 
teritorijas novados ir tendence 
samazināties iedzīvotāju skaitam.  

Lai veicinātu iedzīvotāju 
neaizbraukšanu no novadiem, jāuzlabo 
dzīves vide, jāuzlabo infrastruktūra un 
jāattīsta uzņēmējdarbība.  

Jaundzimušo skaits 
(novados)  

 

 

Liepājā  

2010.gadā - 327  

2012.gadā - 316  

2014.gadā - 331  

 

2010.gadā – 716 

2012.gadā – 715  

Jaundzimušo skaits ir pieaudzis. 
Nepieciešams atbalstīt tādas aktivitātes, 
kuras paredzētas ģimenes brīvam 
laikam, bērnu aktīvās atpūtas vietas, 
bērnu pieskatīšanas vietas.  Dažādot 
ārpusskolas izglītības iestāžu 
piedāvājumu klāstu.  
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(pēc pašvaldību 
sniegtās informācijas)  

 

2014.gadā - 833 

 

Uzņēmumu skaits 
partnerības darbības 
teritorijā (novados) 

(Pēc Lursoft datiem)  

 

2010.gadā - 3651  

2012.gadā - 3606 

2014.gadā - 3556 

 

Ņemot vērā LURSOFT datus, 
samazinājies  uzņēmumu skaits VRG 
teritorijā. Šajā plānošanas periodā 
nepieciešamas aktivizēt iedzīvotājus 
uzņēmējdarbības uzsākšanā, veicināt 
tādu uzņēmu izveidi, kuri rada 
teritorijas ilgtspējīgu attīstību un 
pievienoto vērtību kā piemēram – 
tūrisma jomā, ražošanas uzņēmumus, 
kokapstrādes, pakalpojumu sniedzējus 
u.c.   

Bezdarba līmenis pret 
darbspējīgā vecumā 
esošajiem (novados) 

Liepājā  

(Pēc NVA datiem) 

2010.gadā – 12% 

2012.gadā – 9,4%  

2014.gadā – 8%  

 

 

2010.gadā – 16,6% 

2012.gadā – 9,6%  

2014.gadā – 12,5%  

 

Bezdarba līmenis pa gadiem ir 
samazinājies. Vislielākais bezdarba 
līmenis vērojams Vaiņodes novadā – 
11,7%, Priekules novadā – 10,6%. 
Novadi atrodas tālu no attīstības centra. 
Viszemākais ir Nīcas novadā – 4,8%, 
Pāvilostas novadā – 5,6% un Durbes 
novadā – 5,7%.  

Nepieciešams atbalstīt Vaiņodes un 
Priekules novada uzņēmējus, kas rada 
jaunas darba vietas.  

Jauniešu bezdarba 
līmenis novados 

(Pēc NVA datiem, par 
jauniešiem vecumā no 
13 – 25 gadiem) 

2010.gadā - 515  

2012.gadā - 230 

2014.gadā - 207 

 

Jauniešu bezdarba līmenis  ir strauji 
krities, kas izskaidrojams ar to, ka 
jaunieši aizbrauc uz lielākām pilsētām 
vai arī ārpus valsts. Trūkst dzīvojamā 
platība. Stratēģijas īstenošanas laikā 
īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu 
nodarbinātībai, jāveicina, lai jaunieši 
uzsāk uzņēmējdarbību, jāstimulē 
uzņēmumu izveidošana jauniešu vidū.  
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Būtiskākās 
uzņēmējdarbības 
nozares pēc to 
apgrozījuma  

(Pēc Lursoft datiem)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepājā  

2014.gadā:  

1.vieta: - 
lauksaimniecība, 
lauksaimniecības 
produktu pārstrāde;  

2.vieta: - mežistrāde, 
kokapstrāde  

3.vieta:  - kravu 
pārvadājumi, 
būvniecība un 
būvizstrādājumu 
ražošana 

4.vieta – 
zivsaimniecība, zivju 
produktu  pārstrāde 

 

1.vieta – tirdzniecība 

2.vieta – apstrādes 
rūpniecība 

3.vieta - būvniecība 

Ģeopolitiskais novietojums, transporta 
infrastruktūra, ceļu tīkls, neaizsalstoša 
osta ar prāmju satiksmi, veicina kravu 
pārvadājumu nozares attīstību.  

Pēc krīzes perioda, straujāk attīstījusies 
tūrisma nozare.  

Nepieciešams veicināt tādu uzņēmumu 
attīstību, kuri var radīt pievienoto 
vērtību teritorijai.   

Nepieciešams atbalstīt, 
lauksaimniecības produktu ražošanu, 
kokapstrādi, piekrastes zvejniecības 
attīstību u.c.  

VRG teritorijā daudz uzņēmēji, 
zināmākie no tiem ir: “Kurzemes 
gaļsaimnieks”; “Priekules maiznieks”; 
“SIA Elpa”; “Kurzemes atslēga 1”; 
“Otaņķu dzirnavnieks”; “Aizputes 
ceļinieks”; “SIA King”, Piensaimnieku 
kooperatīvā sabiedrība “Nadziņi”; SIA 
“EgLat” u.c.  

 

Mājražotāju skaits VRG 
teritorijā (novadu 
teritorijā)  

2012.gadā - 36  

2014.gadā - 60  

 

Mājražotāju skaits divu gadu laikā ir 
praktiski dubultojies. Uz pusi 
palielinājies mājražotāju skaits 
Aizputes, Nīcas Grobiņas un Rucavas 
novados.  

Lai uzlabotu mājražotāju produkcijas 
kvalitāti, radītu pievienoto vērtību 
vietējiem produktiem, nepieciešams 
uzlabot, pilnveidot mājražotāju darba 
vidi, aprīkojumu. Veicināt jaunu 
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mājražošanas uzņēmumu attīstību, kas 
pārstrādā vietējos produktus. Veicināt 
mājražotāju apvienošanos kopīgas 
produkcijas realizācijai vietējās 
tirdzniecības vietās. Izveidot vai uzlabot 
vidi, infrastruktūru, kur tiek realizēti 
vietējo mājražotāju produkcija. 
Atbalstīt tirdzniecības vietu izveides 
lielākajās pilsētās ārpus VRG teritorijas.   

 

VRG darbības teritorijā 
reģistrēto nevalstisko 
organizāciju skaits 
(novados) 

(Pēc Lursoft datiem) 

 

 

 

Liepājas pilsēta  

(pēc Lursoft datiem)  

2010.gadā  - 217 

2012.gadā - 283  

2014.gadā - 314  

 

 

 

2014.gadā – 973 no 
kurām 5 saistītas ar 
zivsaimniecību 

 

NVO skaits partnerības teritorijā pieaug, 
kas norāda uz to, ka iedzīvotāji aktīvāk 
iesaistās savas dzīves vides sakārtošanā 
un dažādu problēmu risināšanā.  Kā 
norāda Lursoft dati, visvairāk NVO 
skaits ir pieaudzis tieši laika posmā no 
2010.-2012.gadam, kad vietējās 
stratēģijas īstenošanas ietvaros bija 
iespēja iesaistīties dažādos projektos. 
Izveidojušās vairākas jaunas jauniešu 
biedrības, uzņēmēju apvienības u.c.  

Visvairāk biedrību ir tajos novados, kur 
ir vislielākais iedzīvotāju skaits- 
Grobiņas un Aizputes novados.  

Lai veicinātu, aktivizētu, motivētu NVO 
aktīvāku iesaistīšanos dzives kvalitātes 
uzlabošanā iedzīvotājiem, nepieciešams 
atbalstīt NVO darbību. Būtiski svarīgi, lai 
vietējās NVO izrāda savu aktivitāti un 
ieinteresētību novadu attīstībā.  

Sabiedrisku aktīvu 
cilvēku pieaugums % 

(dati pēc pašvaldību 
sniegtās informācijas)  

 

2010.gadā – 115 

2012.gadā – 147 

2014.gadā – 167, 
sabiedriski aktīvie 
cilvēki 2488.  

Visos VRG novados darbojas 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – 
kori, deju kolektīvi, amatierteātri, 
kappellas, orķestri, ansambļi, folkloras 
kopas, vokāli instrumentālie ansambļi 
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2014.gads – 21 draudze 
ar 1938 aktīviem 
draudžu locekļiem.  

u.c. Ar katru gadu pieaug kolektīvu 
skaits un līdz ar to, arī sabiedriski 
aktīvie cilvēki, kuri iesaistās aktivitātēs. 
Kultūras nami nodrošina 
daudzfunkcionālus kultūras 
pakalpojumus, lai saglabātu un attīstītu 
novadu teritorijās iedibinātās kultūras 
tradīcijas, kā arī jaunu kultūras vērtību 
radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu. 
Veido, saglabā un popularizē katra 
novada raksturīgo kultūrvēsturisko 
identitāti. Ik gadu, katrā no partnerības 
teritorijā esošajiem novadiem, tiek 
organizēti dažādi pasākumi, vidēji kādi 
30 pasākumi gadā katrā novadā.  

Visos novados darbojas mūzikas un 
mākslas skolas.  

Lielais pašdarbnieku skaits un to 
pieaugums liecina par iedzīvotāju vēlmi 
pavadīt aktīvi brīvo laiku. Ir 
nepieciešams atbalstīt mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvus sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai, uzlabošanai.  

Tūrisma mītņu skaits 
VRG teritorijā 

(pēc pašvaldību un TIC 
datiem)  

2010.gadā - 65 (1430 
gultasvietas)  

2012.gadā - 85 (1848 
gultasvietas) 

2014.gadā  - 92 (2025 
gultasvietas) 

 

Vislielākais tūrisma mītņu skaits ir 
piekrastes novados – Pāvilostas un Nīcas 
novados. No iekšzemes novadiem, 
visvairāk mītņu skaits ir Aizputes 
novadā, kurš ir lielākais VRG teritorijas 
novads. Grobiņas novadā ir vismazākais 
tūrisma mītņu skaits ar gultasvietām, ko 
ietekmē Liepājas pilsētas tuvums. Pa 
gadiem tūrisma mītņu skaits ir 
pieaudzis. Tas norāda uz to, ka teritorija 
tūrisma jomā attīstās, kaut arī tūrisma 
sezonas laikā, trūkst tūrisma mītņu ar 
gultasvietām tieši piekrastē. 
Nepieciešams attīstīt un pilnveidot 
tūrisma pakalpojuma klāstu, 
daudzveidību ne tikai sezonas laikā, bet 
arī ziemas mēnešos. Rast inovatīvus 
piedāvājumus tūrisma pakalpojuma 
jomā.  
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Zivsaimniecības 
uzņēmumu skaits 
(novados un Liepājas 
pilsētā)  

(Pēc Lursoft datiem) 

2010.gadā - 74 

2012.gadā –   56 

2014.gadā - 59 

 

Zivsaimniecība galvenokārt ir 
koncentrēta piejūras novados un 
pagastos – Pāvilostā, Vērgalē, Medzē, 
Jūrmalciemā,  Bernātos, Papē, Nidā un 
Liepājā. Ar zivsaimniecību nodarbojas 
gan uzņēmēji, gan individuālie 
komersanti.  

Pāvilostas novadā ir 11 piekrastes 
zvejnieki. Novadā nodarbojas arī ar 
nēģu zvejniecību Sakas upē, ir 16 nēģu 
murdi.  

Nīcas novadā darbojas 10 uzņēmumi, 
kuru darbība saistīta ar zivsaimniecību. 
Uzņēmumu darbības jomas ir piekrastes 
zveja, zivju kūpināšana, realizācija, zivju 
saldēšana un zivju konservu ražošana. 2 
no uzņēmumiem ir reģistrēti Liepājā, 
bet darbības vieta ir Nīcas novads. 
Lielākais no uzņēmumiem Nīcas novadā 
ir SIA “Piejūra”.  

Rucavas novadā ir reģistrēti 3 
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar jūras 
zvejniecību un saldūdens zvejniecību.  

Grobiņas novadā darbojas 2 piekrastes 
zvejniecības uzņēmumi, no kuriem viens 
reģistrējis arī jūras akvakultūru.  

Liepājas pilsētā 23  uzņēmēji, kuru 
darbības joma ir zvejniecība, 2 
akvakultūras uzņēmumi un 8 
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar zivju 
apstrādi un tirdzniecību.  
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Lielākie zivsaimniecības uzņēmumi ir 
LSEZ akciju sabiedrība “Kursa”, SIA 
“Vido”, LSEZ SIA “Kolumbija LTD”, SIA 
“Nord Star Fisher”, SIA “Lema”.  

Stimulēt inovācijas visos 
zivsaimniecības sektoros. Veicināt zivju 
produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.  

 

Zivsaimniecībā 
nodarbināto skaits 
Baltijas jūras piekrastē 
VRG teritorijā, ieskaitot 
Liepāju 

(Pēc VID datiem) 

2010.gadā – 1352 

2012.gadā - 1123 

2014.gadā - 1000  

 

  

Zivsaimniecības nozarē strauji 
samazinājies nodarbināto skaits. 
Zivsaimniecības nozarei ir nozīmīga 
loma reģiona attīstībā un 
nodarbinātības iespēju nodrošināšanā.  

Atbalstīt uzņēmumus, kas rada darba 
vietas.  

 

1.1.3. VRG DARBĪBAS TERITORIJAS PAMATOJUMS  

• Ekonomiskās saites 

Kopīgās ekonomiskās nozares teritorijā  ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, piekrastē 

zivsaimniecība. 

Liepājas pilsētas tuvums - pieejami dažāda veida valsts iestāžu, sadzīves un sociālie pakalpojumi un 

noieta tirgus novadu vietējo uzņēmumu radītajai produkcijai. 

Liepājas,  Aizputes,  Priekules, Pāvilostas un  Grobiņas pilsētas nodrošina uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamos priekšnosacījumus – infrastruktūru, preču noieta tirgus (pamatā Liepājas 

pilsētā) un pieeju darbaspēkam.  

Īpaša nozīmīga ietekme novadu ekonomiskajā attīstībā ir Liepājas pilsētas tuvumam. 

• Funkcionālās saites 

Labs, sazarots  ceļu tīklojums  un transporta struktūra veido pamatu reģionālas loģistikas izveidei. 

Autoceļu infrastruktūra nodrošina kravu un pasažieru svarīgākos savienojumus. 
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 Liepājā neaizsalstoša osta ar prāmju satiksmi , kas nodrošina kravu tranzītu un pasažieru 

pārvadājumus. Pāvilostas ostā apkalpo zvejas kuģus.  

Liepājas lidosta- potenciāls aviotransporta attīstībai. 

Priekules  un Aizputes veselības aprūpes centri, kuri piedāvā ierobežotu pakalpojumu klāstu, 

nodrošina veselības pakalpojumu sasniedzamību teritorijā. 

Liepājas pilsētas piedāvātais kultūras u n atpūtas pasākumu piedāvājums. 

• Fiziskās saites 

Jūras krasta robeža 111,7  km garumā vieno četrus novadus – Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas, Rucavas 

un Liepājas pilsētu. 

Bārtas un Sakas upes sateces baseini. Liepājas, Durbes, Papes  ezeri un ar tiem saistītie Dabas 

liegumi. 

A-R transporta koridori ar nacionālas nozīmes dzelzceļa un autoceļu savienojumiem.  

• Vēsturiskās saites 

Ģeopolitiskais novietojums:  teritorija atrodas Latvijas DR ar centru Liepāja, kas ir tuvākais 

nacionālas nozīmes attīstības centrs un ir viena no Latvijas ostas pilsētām. 

Liepājas rajona partnerības teritorija veidota uz bijušā Liepājas rajona bāzes, kurš pēc  

Administratīvi teritoriālās reformas sadalījās astoņos novados. 

1.2. PARTNERĪBAS PRINCIPA NODROŠINĀŠANA  

VRG (Liepājas rajona partnerība) darbojas  – Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas, 

Vaiņodes, Priekules novadu un Liepājas pilsētas teritorijās.  Uz 2015.gada 1.oktobri, Liepājas rajona 

partnerībai( VRG) ir 72 biedri, no kuriem 8 novadu pašvaldības, 27 biedrības un nodibinājumi, 12 

SIA, 3 zemnieku/ zvejnieku saimniecības, 2 individuālie komersanti un 20 individuālie biedri. Kopš 

2015.gada septembra uz sadarbības līguma pamata, partnerībā darbojas arī Liepājas pilsēta dome.   

 

Liepājas 
pilsēta10%

Pāvilostas 
novads8%

Nīcas 
novads6%

Durbes 
novads12%Priekules 

novads10%
Aizputes 
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Grobiņas 
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Liepājas rajona partnerības visaktīvākie biedri ir biedrību un nodibinājumu pārstāvji.  No 27 

biedrībām, 5 biedrību pamatnodarbošanās ir saistīta ar zivsaimniecību, ezeru apsaimniekošanu un 

zivsaimniecības produktu pārstrādi. Septiņas no biedrībām ir tādas, kuras izveidojušās 

apvienojoties vairākām ar lauksaimniecību saistītām saimniecībām un arī tādas, kurās 

apvienojušies uzņēmēji, kuru darbība ir saistīta ar zivsaimniecību, ezeru apsaimniekošanu. Viena 

no biedrībām ir izveidota tajā apvienojoties 5 pagastu uzņēmējiem.  Sešas no biedrībām pārstāv 

jauniešus novados.  No 12 SIA, kas ir VRG biedri, pusei darbības joma ir zvejniecība. Pārējie SIA, kas 

ir partnerības biedri – nodarbojas gan ar lauksaimniecības produktu ražošanu, mājražošanu, 

tūrismu, tirdzniecību, mežizstrādi, amatniecību, vīna ražošanu.  No 20 individuāliem biedriem, 

vismaz 80%  partnerībā darbojas jau kopš partnerības dibināšanas un aktīvi iesaistās partnerības 

darbībā. Tie ir gan lauku attīstības konsultanti, gan pašvaldību darbinieki, uzņēmumu pārstāvji, gan 

vienkārši ieinteresētās personas partnerības darbībā. Katra novada pašvaldība, ar domes sēdes 

lēmumu ir noteikusi  darbinieku, kas pārstāv pašvaldību partnerībā. To skaitā ir gan pašvaldību 

vadītāji, gan pagastu pārvalžu vadītāji, gan attīstības nodaļu pārstāvji.  No partnerības biedriem reizi 

trijos gados ievēl padomi, kura sastāv no priekšsēdētāja un ne vairāk kā 12 padomes locekļiem. 

Partnerības izpildinstitūcija ir izpilddirektors, kuru ievēl uz 3 gadiem. Izpilddirektors nav padomes 

loceklis.  

Ņemot vērā, ka VRG īsteno arī Rīcības programmu un viena no uzņēmējdarbības jomām piekrastes 

teritorijā ir saistīta ar zivsaimniecību, partnerības padomē 7 padomes locekļi pārstāv tieši 

zivsaimniecības intereses.  VRG teritorijā vienas no būtiskākām darbības nozarēm ir 

lauksaimniecība, tirdzniecība, partnerības padomē divi padomes locekļi, kas pārstāv uzņēmējus, ir 

tieši saistīti ar šim uzņēmējdarbības jomām. SIA “Evi&Jo” pārstāvis ir liels ieguvums padomei ar to, 

ka pārstāv gan lauksaimniekus, gan lauksaimniecības produktu pārstrādi un arī tirdzniecību. Ir liela 

pieredze uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā Partnerības teritorijā.  

Partnerības padomē darbojas divi pašvaldību pārstāvji, no kuriem viens vairāk saistīts tieši ar 

piekrastes pašvaldību, t.i. Pāvilostas novadu. Jau otro sasaukumu, partnerības padomē darbojas divi 

zivsaimniecības uzņēmēju pārstāvji no Liepājas pilsētas.  VRG gan biedru pārstāvniecībā, gan 

padomes darbībā ir ievērots partnerības princips.  

Biedrības vērtības 

• Komandas gars, vienotība un saliedētība VRG iekšienē; 

• Sadarbība un savstarpējā cieņa;  

• Godīgums lēmumu pieņemšanā; 

• Aktīvi, zināšanām bagāti un motivēt spējīgi cilvēki VRG; 

• Lokālpatriotisms.  

Biedrības misija:  
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• Vietējo resursu apzināšana un cilvēkresursu piesaistīšana VRG attīstības koordinēšanai; 

• VRG izpildinstitūcija – padomdevējs VIG;  

• Attīstību rosinošas vides veidošana Partnerības teritorijā, dažādojot lauku ekonomiku, 
zivsaimniecību, uzlabojot sociālo vidi; 

• Vietējo kopienu aktivitāšu veicināšana.  

Nīcas 
nov.8%

Durbes 
nov.15%

Priekules 
nov.8%

Aizputes 
nov.15%

Grobiņas 
nov.15%

Pāvilostas 
nov.8%

Rucavas 
nov.8%

Vaiņodes 
nov.8%

Liepāja15%

Liepājas rajona partnerības padomes pārstāvniecība. 
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1.3. VRG TERITORIJAS SVID ANALĪZE  

  

Strādājot pie Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas izstrādes, VRG organizēja dažādu mērķgrupu tikšanos, kuras laikā tika 

veikta SVID analīze.  Darba grupās darbojās 1) pašvaldību pārstāvji, attīstību nodaļu darbinieki; 2) biedrību, nodibinājumu 

pārstāvji; 3) jauniešu pārstāvji; 4) lauku attīstības speciālistu pārstāvji; 5) tūrisma pakalpojumu sniedzēju pārstāvji; 6) 

uzņēmēju pārstāvji; 7) zivsaimniecības uzņēmēju pārstāvji; 8) sociālo un sadzīves pakalpojumu sniedzēju pārstāvji.  

Apkopotā SVID analīze balstās uz visu darba grupu veikto katrā no pārstāvētām jomām.  

 1. STIPRĀS PUSES KO TAS NOZĪMĒ?  SECINĀJUMI – KAS JĀDARA, LAI IZMANTOTU 
STIPRĀS PUSES?  

 

IE
K

Š’
Ē

JI
E

 F
A

K
T

O
R
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1.1.  Bagātīgs un daudzveidīgs 
kultūras un dabas 
mantojums. (t.sk. senie 
muižas parki, dabas 
parki, objekti u.c.)  

Labas iestrādes kultūras 
mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā.  Objekti 
iekļauti tūrisma apritē. 
Atpūtas iespējas ne tikai 
tūristiem, bet arī vietējiem 
iedzīvotājiem. 

• Vietējās teritorijās jāveic objektu 
sakārtošana, pieejamība, kvalitāte un 
sasniedzamība.  

• Jāveicina teritorijas tūrisma produktu 
atpazīstamība.  

• Jāveicina ar tūrismu saistītā 
uzņēmējdarbība (izbraukuma 
tirdzniecības, kafejnīcas u.c.)  

• Jāveido norādes un informācijas zīmes 
pie objektiem.  

• Dažādu dabas un izziņu taku izveide.  

1.2.  Labas iestrādnes 
mūžizglītības attīstībā.  

Mūžizglītība kā viens no 
veidiem, kā pilnveidot vietējo 
iedzīvotāju kompetences, 
nodarbinātības jomas 
pārstrukturēšanai tuvāk 
dzīvesvietai.  

• Mūsdienīga aprīkojuma un tehnikas 
iegāde, apmācību organizēšana, 
amatnieku prasmju pārmantojamība, 
uzņēmējdarbības kompetenču 
apgūšana.  
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1.3.  Attīstīta infrastruktūra 
brīvā laika pavadīšanai. 

Lielākajās apdzīvotajās 
vietās iedzīvotājiem 
pieejamas sporta halles, 
sporta laukumi, moto, auto 
trases, šautuves, āra 
slidotavas, slēpošanas trases, 
āra trenažieri. Pieejami 
ūdens sporta veidi. 
Izveidotas atpūtas takas, 
rotaļu laukumi, peldvietas 
u.c.  

• Nepieciešams veikt infrastruktūras 
atjaunošanu, rekonstrukciju, jaunu 
objektu izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīves 
vietai (t.sk. mazāk apdzīvotajās vietās), 
jāveic objektu pielāgošana cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.  

•  Jāpilnveido, jāuzlabo inventārs.  

• Jāattīsta infrastruktūra pasākumiem ar 
lielu dalībnieku skaitu. (sporta spēlēm, 
koncertiem u.c.) 

• Atjaunot nometņu infrastruktūru. 

• Aprīkot sporta halles ar inventāru, kas 
piemērotas arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

• Aktīvās atpūtas vietu izveide – velo, 
moto trases, auto bezceļa trases u.c. 

• Izveidot laipas un laivu piestātnes.  

1.4.  Izveidoti sociālo 
pakalpojumu punkti. 

Visos novados ir sociālie 
centri, kuros pieejams 
sociālo pakalpojumu klāsts.  

• Nodrošināt sociālo pakalpojumu 
pieejamību attālākos novadu ciemos. 

• Uzlabot esošos centrus.  

• Veicināt sociālo pakalpojumu 
mobilitāti.  

1.5.  Pieejama interešu 
izglītība novados. Bērnu 
dienas centri.  

Interešu izglītības novados 
darbojas uz skolu bāzēm vai 
arī atsevišķi.  

• Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, 
uzlabot dienas centrus.  
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1.6.  Attīstīts darbs ar 
jaunatni.  

Izveidoti jauniešu centri, 
vairāki centri darbojas 
multifunkcionāli. Jaunieši 
organizē pasākumus 
iedzīvotājiem. Ir novadi, 
kuros darbojas algoti 
jaunatnes lietu speciālisti.  

• Pilnveidot jauniešu centrus, 
modernizēt, radīt inovatīvus 
risinājumus.  

• Veicināt sadarbību ar citiem jauniešu 
centriem, veicināt sadarbību ar 
pašvaldībām.  

• Iesaistīt jauniešus pašvaldības 
attīstības veidošanā un ikdienas 
notikumos.   

 1.7.  Iedzīvotāji apvienojušies 
biedrībās kopīgu 
interešu aizstāvībai.  

Novados darbojas  325 
biedrības un nodibinājumi. 

Ieguvēji no biedrību 
aktivitātēm ir ne tikai 
biedrību biedri, bet visa 
sabiedrība kopumā. Ir 
cilvēku grupas, kas aktīvi 
iesaistās vietējo kopienu 
sabiedrības problēmu 
risināšanā.  

• Zināšanu un pieredzes nodošana starp 
biedrībām VRG teritorijā, Latvijā un 
ārvalstīs.  

• Iespēju radīšana finanšu un 
intelektuālo resursu piesaistīšanai 
vietējo kopienu problēmu risināšanai. 

• Infrastruktūras un materiāli tehniskā 
bāzes pilnveidošana darbības 
nodrošināšanai.  

 1.8.  Spēcīgi tradicionālo 
nozaru uzņēmumi 
(lauksaimniecība, 
mežizstrāde, transporta 
nozare u.c.)  

Efektīvi tiek izmantoti 
tradicionālie resursi (meži, 
zeme, ūdens u.c.)  

• Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru 
attīstība ar augstu pievienoto vērtību.  

• Attīstīt sadarbību starp vietējiem 
ražotājiem, paplašinot noieta tirgu.  

• Modernizēt esošos uzņēmumus, 
padarot efektīvākus preču un 
pakalpojumu produktus.  

 1.9.  Saglabājušās piekrastes 
zvejas tradīcijas. 
Piekrastes zvejniecība 
neaizsalstošā jūrā.  

Piekrastes ciemos un ostas 
pilsētās nodarbojas ar 
piekrastes zveju. Daļēji 
atjaunota piekrastes zvejas 
kuģu flote.  

• Popularizēt zvejas arodu jauniešiem, lai 
šīs tradīcijas saglabātu. Organizēt 
skolēnu prakses ostās un uz zvejas 
kuģiem. 

• Veicināt tūrisma attīstību ar piekrastes 
zvejas tradīcijām.   

• Veicināt piekrastes zvejas attīstību.  
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 1.10.  Daudzveidīgi piekrastes 
teritoriju attīstības 
resursi (dabas, 
kultūrvēsturiskie).  

Dabas un kultūras 
mantojuma potenciāla 
izmantošana saimnieciskajā 
darbībā, nodarbinātības 
dažādošana zivsaimniecības 
un citos sektoros.  

• Ar zvejniecību saistītā kultūras 
mantojuma potenciāla izmantošana 
saimnieciskās darbības dažādošanā un 
nodarbinātības veicināšanā.  

 1.11.  Izdevīgs ģeogrāfiskais 
novietojums. 

Zvejniecības tūristu 
pieplūdums no tuvējās 
apkārtnes, tostarp Lietuvas. 

• Popularizēt un piedāvāt reģiona 
zvejniecības tradīcijas tuvākajās 
pilsētās.  

 1.12.  Spēcīgs tradicionālā 
tūrisma piedāvājums.   

Attīstīti tradicionālie viesu 
namu pakalpojumi ar 
naktsmītnēm un pirtīm.  

• Pieejamības veicināšana, jaunu 
pakalpojumu/ produktu attīstība. 
Informācijas pieejamības veicināšana.  

• Novadu atpazīstamība / zīmola 
izstrāde.  

• Jaunu tūrisma maršrutu izstrāde, dabas 
takas ar izziņas un mācību elementiem, 
putnu novērošanas torņi u.c.  

 1.13.  Spēcīgs 
kultūrvēsturiskais 
mantojums.  

Teritorijai raksturīgās 
tradīcijas un etnogrāfija kā 
tūrisma produkts.  

• Iekļaut tūrisma produktos atraktīvus 
un Kurzemi raksturojošus objektus. 
Izveidot kā kopīgu teritorijas tūrisma 
piedāvājumu.  

 

 2. VĀJĀS PUSES KO TAS NOZĪMĒ?  SECINĀJUMI – KAS JĀDARA, LAI NOVĒRSTU 
VĀJO PUŠU IETEKMI?   

       

2.1.  Iedzīvotāju skaita 
samazinājums, kam seko 
sabiedrisko pakalpojumu 
samazināšana.  

 

Tukšas lauku skolas un citas 
neizmantotas ēkas un 
objekti.   

Slogs pašvaldību budžetam, 
vides degradācija.  

 

• Iesaistīt vietējos iedzīvotājus, biedrības, 
uzņēmējus jaunu funkciju atrašanai 
esošai infrastruktūrai, radīt objektiem 
“otro elpu”. 

• Rekonstruēt telpas, atjaunot un 
labiekārtot, pielāgošana jaunām 
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funkcijām (nometnēm, apmācību 
centriem, sociāliem centriem u.c.)  

2.2.  Novadu teritorijās trūkst 
labiekārtotas un drošas 
brīvā laika pavadīšanas 
vietas tajā skaitā pie 
ūdenstilpnēm.   

 

Netiek pilnībā izmantotas 
esošas dabas un kultūras 
bagātības brīvā laika 
infrastruktūras izveidei.  

Vecās infrastruktūras nav 
sakārtotas, trūkst 
aprīkojuma vai esošais 
novecojis un neatbilst 
mūsdienu standartiem 
attālākos novadu pagastos. 

 

• Iesaistīt vietējos iedzīvotājus, biedrības, 
uzņēmējus infrastruktūras sakārtošanā.  

• Atjaunot vai izveidot jaunus 
infrastruktūras  objektus brīvā laika 
pavadīšanai.  

• Popularizēt tautas sportu un veselīgu 
dzīves veidu īpaši skolēnu vidū.  

• Rekonstruēt sporta zāles un stadionus 
mūsdienu prasībām.  

• Brīvdabas estrāžu izveide vai veco 
atjaunošana.  

2.3.  Sociālie pakalpojumi nav 
pieejami mazākajās 
apdzīvotās vietās.  

Sociālo māju trūkums, 
pakalpojumu 
nepieejamība, speciālistu 
trūkums.  Specializēta 
transporta trūkums.  

Iedzīvotāju maksātspēja, 
izliek iedzīvotājus no 
dzīvokļiem. Trūkst līdzekļu, 
lai rekonstruētu tukšās 
mājas par sociālām mājām. 
Attālākos novada centros 
trūkst sociālo pakalpojumu 
klāsts. Trūkst speciālistu 
lauku teritorijās (psihologi, 
logopēdi, specifiski 
speciālisti).  

• Pašvaldības ēkām mainīt statusu, lai 
varētu kļūt par sociālo dzīvojamo māju.  

• Sadarbībā ar uzņēmējiem, biedrībām 
veicināt pakalpojumu pieejamību arī 
attālākos novadu pagastos.  

• Veicināt sadarbību pašvaldību starpā 
speciālistu kopējai piesaistei un 
finansēšanai.  

 

2.4.  Jauniešu skaita 
samazināšanās un 
aizplūšana uz lielajiem 
centriem.  

 

Samazinās iedzīvotāju skaits, 
netiek izmantots jauniešu 
potenciāls kā resurss.  

Pašvaldība nekomunicē ar 
jauniešiem, neveicina 
jauniešu līdzdalību.  

• Veicināt jauniešu nodarbinātību.  

• Iesaistīt jauniešus pašvaldību attīstībā 
un ikdienas aktivitātēs.  

• Organizēt tikšanos jauniešiem ar 
uzņēmējiem.  

• Atbalstīt uzņēmēju projektus, kuri 
piedāvā darbu jauniešiem.  

 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

37. lpp. 

 

2.5.  Jauniešu centru 
pieejamības trūkums 
attālākajos novadu 
pagastos.  

Jauniešu aktivitātes notiek 
novadu centros, jaunieši no 
attālākiem pagastiem nevar 
apmeklēt jauniešu centrus, 
pasākumus, jo nav iespējams 
nokļūt dēļ transporta.  

Pašvaldību nostāja jaunatnes 
darba virzībā. Jaunieši netiek 
iesaistīti kā resursi. 

 

• Veicināt un atbalstīt jauniešu biedrības, 
jauniešu centru izveidi novados un 
pagastos.  

 
 

2.6.  Vietējām biedrībām 
nepietiekoša 
infrastruktūra darbības 
nodrošināšanai, trūkst 
speciālistu, inovatīvu 
ideju trūkums, 
motivācija.  

Grūtības biedrībām 
nodrošināt 
pārmantojamību 
biedrību darbā. Zema  

biedrību atpazīstamība.  

Trūkst aprīkojuma biedrības 
darbam, neremontētas telpas 
dažādām aktivitātēm.  

Trūkst finansējuma 
speciālistu apmaksai, 
reklāmai, mājas lapu izveidei 
un uzturēšanai.  

Cilvēkresursu trūkums un  

Grūtības piesaistīt jaunus 
līderus.  

• Veicināt biedrību infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošanu.  

• Organizēt apmācības un pieredzes 
apmaiņas braucienus biedrību 
biedriem.  

• Īstenot sadarbības projektus starp 
biedrībām, iesaistot dažādu 
organizāciju biedrus.  

• Atbalstīt projektus, kas veicina biedrību 
atpazīstamību un darbības 
popularizēšanu. 

 

 

2.7.  Birokrātija un dažreiz 
nesamērīgas prasības 
uzņēmējdarbības 
attīstībai zivsaimniecībā. 
Zinošu darbinieku 
trūkums. Nav jaunā 
maiņa zivsaimniecības 
nozarē. Jūrasspējīgu 
kuģu trūkums piekrastē.  

 

Nesamērīgas PVD prasības 
zivju tirgotājiem 
salīdzinājumā ar citām ES 
valstīm.  

Ar zivsaimniecību saistītas 
pieredzes nodošana – nav 
kas nodod un saņem 
zināšanas un pieredzi.   

• Iesaistīties normatīvo aktu izstrādes, 
kas veicina uzņēmējdarbības attīstību 
valstī.  

• Veicināt veco zvejnieku darba prasmju 
pārmantojamību. 

• Piekrastes pašvaldību skolās organizēt 
klases ar zvejniecības novirzienu.  

• Meklēt iespējas iegādāties mācību 
zvejas laivas, lai veicinātu jauniešiem 
interesi  par zvejas arodu.  
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 2.8.  Laika apstākļu strauja 
mainība.  

Grūti plānot zivsaimniecības 
biznesa attīstību.  

• Veicināt alternatīvu biznesa iespēju 
attīstību Baltijas jūrā.  

 

2.9.  Novecojusi un tūristu 
plūsmai neatbilstoša 
piekrastes 
infrastruktūra, kas neļauj 
izcelt piekrastes vērtības 
un palielināt 
sociālekonomisko 
ieguvumu. 

Neatbilstoša infrastruktūra 
veicina piekrastes 
aizsargājamo biotopu 
mazināšanos un iznīkšanu.  

Neaktīva uzņēmējdarbības 
vide piekrastes un pludmales 
teritorijās.  

• Atbilstošas piekrastes un pludmales 
infrastruktūras izveide.  

• Veicināt uzņēmējdarbības attīstību 
piekrastes un pludmales teritorijā, 
attīstot tūrisma produktus un 
pakalpojumus, kā arī veicinot 
nodarbinātību.  

 

2.10.  Nepietiekami izmantotas 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējas piekrastes un 
pludmales daļā. 

Piekrastes un pludmales 
daļās trūkst atbilstošs 
labiekārtojums atpūtai, 
rekreācijai un brīvā laika 
pavadīšanai. 

• VRG teritorijas pludmales un piekrastes 
sakārtošana, infrastruktūras izveide.  

 

2.11.  Darbaspēka trūkums 
ražošanas sektorā.   

Trūkst cilvēki, kas gatavi 
strādāt fizisku un 
mazkvalificētu darbu, 
grūtības atrast darbiniekus 
lielākām ražotnēm.   

• Veicināt ražošanas modernizāciju, 
aizstājot mazkvalificēto fizisko darbu ar 
tehnoloģijām. 

• Veicināt ražošanu ar augstu pievienoto 
vērtību, kurā procesu pamatā ir 
intelektuāli resursi.  

 

2.12.  Asa starptautiska 
konkurence 
uzņēmējdarbībā.  

Tiek importētas preces un 
pakalpojumi no citām 
valstīm, bieži par zemākām 
cenām, trūkst mehānismu, 
kas aizsargā vietējo ražotāju.   

• Veicināt uzņēmēju sadarbību un 
apvienošanos biedrībās, kooperatīvos.  

• Sniegt lielāku atbalstu uzņēmējdarbībai 
(piem., apmaksa dalībai izstādēs ārpus 
Latvijas)  

 

2.13.  Finanšu līdzekļu 
nepieejamība 
uzņēmējdarbībai.   

Neadekvāti nosacījumi 
kredīta saņemšanai 
uzņēmējdarbībai. Atbalsts no 
bankas. Komercbankās nav 
iespējams saņemt kredītu, lai 
uzsāktu biznesu, īpaši 
jaunajiem uzņēmējiem.   

• Atbalstīt krājaizdevumu sabiedrību 
izveidi novados, kas atbalsta 
uzņēmējdarbību.  

• Esošo uzņēmēju atbalsts biznesa 
uzsākšanai jaunajiem uzņēmējiem 
(finansiāls aizdevums, praktiskā 
pieredze, prakses vietas u.c.)  
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2.14.  Trūkst aprīkotas, 
mūsdienīgas 
tirdzniecības vietas  
novadu centros un 
lielākajās pilsētās.  

Vietējiem ražotājiem 
galvenais preču noieta tirgus 
ir novadu centri un  lielās 
pilsētas, trūkst tirdzniecības 
vietas produkcijas noieta 
veicināšanai.  

• Atbalstīt tirdzniecības vietu izveidi 
novados un lielākajās apdzīvotajās 
vietās, pilsētās ārpus lauku teritorijas.  

• Atbalstīt kooperāciju izveidošanu starp 
uzņēmējiem, mājražotājiem u.c.  

• Veicināt vietējo preču piegāžu ķēdes 
izveidi.  

 

2.15.  Vāja informācijas aprite 
tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumā. Zema 
tūrisma pakalpojumu un 
produktu sasniedzamība. 
Neattīstīts vietējais un 
starptautiskais 
mārketings tūrisma 
nozarē.  

Trūkst informatīvās 
sadarbības un reklāmas. 
Slikta ceļu kvalitāte. Reti 
kursē sabiedriskais 
transports. Teritorija un 
apskates objekti ir maz 
atpazīstami gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī.  

• Veicināt sadarbību starp tūrisma 
pakalpojuma sniedzējiem.  

• Ceļu infrastruktūras sakārtošana. 
Veloceliņu tīkla izveide.  

• Veicināt tūrisma produktu 
popularizēšanu un teritorijas 
atpazīstamību vietējā un starptautiskā 
līmenī.  

 

 

 3. IESPĒJAS KO TAS NOZĪMĒ?  KAS JĀDARA, LAI ATTĪSTĪTU IESPĒJAS?     

       

.1. 3
.
1
. 
. 

Veicināt sabiedrības 
līdzdalību, aktivitāti 
novados.  

Iespēja aktivizēt un iesaistīt 
sabiedrību kopēju mērķu 
sasniegšanā.   

• Aktivizēt sabiedrisko centru darbību un 
nodrošināt iedzīvotāju apmācības.  

• Aprīkot esošos sabiedriskos centrus un 
izveidot jaunus centrus.  

.2. 3
. 

Nodrošināt 
pakalpojumus novadu 
pagastos.  

Iespēja uzlabot pakalpojumu 
pieejamību pagastos, ceļot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

• Izveidot un atjaunot pakalpojumu 
centrus pagastu iedzīvotājiem.  

.3.  Veicināt kultūras un 
dabas mantojuma 
saglabāšanu.  

Iespēja uzturēt un saglabāt 
esošo kultūras un dabas 
mantojumu, nodrošinot to 

• Veikt kultūras un dabas mantojuma 
objektu uzturēšanu, atjaunošanu un 
labiekārtošanu.  
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pieejamību vietējiem 
iedzīvotājiem un tūristiem. 

.4.  Izveidot, uzturēt un 
pilnveidot infrastruktūru 
uzņēmējdarbībai, 
iedzīvotāju pakalpojumu 
saņemšanai un brīvā 
laika pavadīšanai.  

Iespēja veidot iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem 
nepieciešamo infrastruktūru 
dzīves kvalitātes un 
ekonomiskās aktivitātes 
nodrošināšanai ilgtermiņā.   

• Veikt iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai 
nozīmīgās infrastruktūras izveidi, 
uzturēšanu un pilnveidošanu.  

.5.  Veicināt tūristu skaita 
pieaugumu, kā arī vietējo 
preču un pakalpojumu 
tirgus noietu. 

Izmantot pierobežas tuvumu, 
lai uzlabotu tūristu plūsmu, 
kā arī sekmētu vietējo 
uzņēmēju ieņēmumus 
pārdodot savus produktus un 
pakalpojumus kaimiņvalstīs 
(t.sk. eksportējot) 

• Veicināt tūrisma nozares un vietējo 
uzņēmēju kapacitāti darbojoties 
kaimiņvalstu tirgū.  

• Sekmēt sadarbību ar dažādām 
organizācijām t.sk. vietējām VRG) un 
uzņēmumiem kaimiņvalstīs.  

.6.  Efektīvi izmantot 
pieejamos resursus 
uzņēmējdarbības 
attīstībai (jūra, meži, 
lauksaimniecības zeme, 
upju tīkls, pierobeža, 
Liepājas tuvums, ostas, 
labs ceļu tīkls).  

Iespējas attīstīt, uzlabot 
uzņēmējdarbību tūrismā, 
kokmateriālu pārstrādē, 
kurināmā ražošanā, aktīvās 
atpūtas piedāvājumos, 
mājražošanā, tirdzniecība 
u.c. tradicionālajās nozarēs, 
attīstot produktus un 
pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību.  

• Veicināt tūrisma attīstību Baltijas jūras 
piekrastē un lauku tūrismu iekšzemē.  

• Balstoties uz tradicionālajām nozarēm, 
attīstīt produktus un pakalpojumus ar 
augstu pievienoto vērtību.  

 

.1.  Izveidot jaunus, 
inovatīvus tūrisma 
pakalpojumus tūrisma 
sezonas ietekmes 
mazināšanai.  

Iespēja radīt inovatīvus, 
tūristus piesaistošus 
pakalpojumus, kas būtu 
pieejami arī ārpus 
tradicionālā tūrisma sezonas 
laika.  

• Veikt jaunu un radošu tūrisma 
pakalpojuma izveidi.  

• Veicināt tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju kapacitāti (zināšanas, 
prasmes, pieredzi), jaunu un 
inovatīvu tūrisma pakalpojumu 
radīšanai.  



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

41. lpp. 

.2.  Īstenot starpnovadu un 
starpnozaru sadarbības 
sadarbību tūrisma jomā.  

Iespēja veidot kompleksu 
tūrisma piedāvājumu 
novados un reģionā kopumā.  

• Īstenot dažādu tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju kopprojektus. 

• Organizēt tūrisma uzņēmēju dienas, 
mācības, pieredzes apmaiņas.  

 
.3.  Jūras tūrisma attīstība.  Iespēja veidot jaunu 

pakalpojumu veidu, 
zivsaimniecības “tukšajā” 
periodā. 

• Veicināt zivsaimniecības uzņēmumus 
radīt jaunus, inovatīvus pakalpojumu 
veidus.  

 

.4.  Vietējo zivsaimniecības 
produktu tirdzniecība un 
popularizēšana. 
Zvejniecības attīstības 
uzlabošana. 

Mazajos piekrastes ciemos 
saglabāt vietējās zivju 
kūpināšanas tradīcijas. 

Novecojis aprīkojums uz 
zvejas kuģiem.  

• Izveidot zivju kūpinātavas, 
tirdzniecības vietas.  

• Radīt iespēju zivsaimniecības 
produkcijai radīt lielāku pievienoto 
vērtību.  

• Veicināt zivsaimniecības uzņēmējus 
īstenot projektus pieejamos fondos, lai 
mazinātu zvejniecības ietekmi uz vidi, 
nepieciešamas investīcijas uz kuģu 
klājiem un zvejas kuģu aprīkojumā.  

 

.5.  Jahtu ziemošanas 
pakalpojuma 
nodrošināšana. 

Kuģu remonti. 

 

Piedāvāt ārzemniekiem un 
vietējiem jahtu īpašniekiem 
ieziemot jahtas ostās. 

Vietējo kuģu un laivu 
remonta pakalpojumu 
nepieciešamība. 

• Pašvaldībai, sadarbībā ar uzņēmējiem 
attīstīt, pilnveidot ostu infrastruktūru. 

• Radīt jaunus pakalpojumu veidus.  

 

 

.6.  Mazvērtīgo zivju 
pārstrādes.  

Mazvērtīgo zivju īpatsvars 
piejūrā.  

• Attīstīt inovatīvas tehnoloģijas 
mazvērtīgo zivju sugu pārstrādei.  

• Sekmēt zivsaimniecības nozares 
uzņēmumu sadarbību, stimulējot 
inovācijas zvejniecībā, veidojot un 
ieviešot jaunus produktus, metodes, 
procesus.  

 .7.  Attīstīt, pilnveidot ostu 
infrastruktūru.  

Ostās novecojusi tehnika, 
aprīkojumi. 

• Rosināt zivsaimniecības uzņēmējus 
iesaistīties projektos, kas sniedz 
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atbalstu zvejniekiem nepieciešamajos 
ieguldījumos ostās, lai paaugstinātu 
izkrauto zvejas produktu kvalitāti, 
veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu 
darba apstākļus un drošību.  

 

 4. DRAUDI KO TAS NOZĪMĒ?  KAS JĀDARA, LAI NOVĒRSTU DRAUDU 
IETEKMI?  

  Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās 

Publiskā un privātā sektora 
pakalpojumu pieejamības 
samazināšanās (izglītības, 
veselība, kultūra, 
tirdzniecība, transports u.c.), 
kas veicina iedzīvotāju 
migrāciju uz lielākiem 
attīstības centriem. 

• Veicināt mūsdienīgas uzņēmējdarbības 
(īpaši mazo uzņēmējdarbības formu un 
pašnodarbinātības) attīstību, lai 
sekmētu iedzīvotāju iespējas 
nodrošināt sevi ekonomiski ārpus 
lielajiem attīstības centriem. 

• Plānot un investēt infrastruktūrā un 
pakalpojumos, saskaņā ar iedzīvotāju 
skaita izmaiņu prognozēm ilgtermiņā. 

  Kvalificēta darbaspēka 
trūkums un darba spēka 
aizplūšana. 

Ierobežotas iespējas attīstīt 
ekonomiku ar augstu 
pievienoto vērtību, kā arī 
veidot ražotnes ar lielu darba 
vietu skaitu. 

• Veicināt iedzīvotāju kompetences 
(prasmes, iemaņas, attieksmes). 

• Veidot klāsterus un nozaru apvienības, 
lai veicinātu zināšanu un pieredzes 
koncentrāciju un piesaisti. 

       

1.1. 3
.
1
. 
. 

Zivju resursu 
samazināšanās Baltijas 
jūrā.  

Zivsaimniecības nozares 
samazināšanās, radot 
uzņēmumu darbības 
sašaurināšanos un darba 
vietu samazinājumu. 

• Attīstīt citus ekonomiskās aktivitātes 
virzienus piekrastē, kas nav tiešā veidā 
saistīti ar zivsaimniecību (piemēram, 
tūrisma pakalpojumi). 

1.2. 3
. 

Piekrastē zveju apdraud 
roņi. 

Pelēko roņu populācijai sākot 
palielināties, vienlaicīgi 
pieaug arī to nodarīto 
zaudējumu piekrastes zvejai 
apjoms, jo tie bojā zvejnieku 

• Nepieciešams aprīkojums, lai mazinātu 
roņu postījumus piekrastes zvejā.   
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izliktos zvejas rīkus un tajos 
esošo lomu. 

1.3.  Klimata pārmaiņas un 
krasta erozija. 

Pārmaiņas piekrastes 
klimatā un krasta līnijā, kas 
būtiski var ietekmēt 
ekonomiku (piemēram, 
zivsaimniecību) un dzīves 
telpu (piekrastes pilsētas un 
ciemus). 

• Izglītot uzņēmējus un plašāku 

sabiedrību par klimata pārmaiņām un 

to iespējamo ietekmi uz piekrastes 

ekonomiku nākotnē. 

• Īstenot klimata pārmaiņu mazinošus 
projektus vietējā līmenī. 
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1.4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU IDENTIFICĒŠANA UN POTENCIĀLA ANALĪZE 

Ņemot vērā iepriekš minētos statistiskos datus, teritorijas SVID analīzi, darba grupu analīzi un 

plānošanas dokumentus, nosakām galvenās vajadzības un potenciālās attīstības jomas, kurām 

sniedzams atbalsts 2014.-2020.gadā.  Būtiski ir attīstīt infrastruktūru VRG teritorijā, labiekārtot 

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

ģimenēm, visu vecumu iedzīvotāju grupām. Projektos būtu nepieciešams iekļaut arī tādus 

aprīkojumus, kas piemērotas iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.  Pievilcīga vide iedzīvotājiem 

kur viņiem atpūsties, strādāt, pilnveidoties ir viens no priekšnosacījumiem tam, lai lauku iedzīvotāji 

neaizbrauktu no savām dzīves vietām uz lielajām pilsētām vai ārzemēm.  VRG teritorijā esošajos 

novados populāri ir dažādi vietējie svētki, tradīcijas, kas ir kā kultūrvēsturiskais mantojums un 

vietējā identitāte novadam. Svarīgi ir saglabāt  šīs kultūras tradīcijas, kurās iesaistās vietējie 

iedzīvotāji, vietējās kopienas, kas šo mantojumu nodod tālāk nākamajām paaudzēm. Tie ir gan deju 

kolektīvi, kori, teātru kopas u.c. Lai atbalstītu šo tradīciju saglabāšanu, svarīgi radīt pievilcīgu vidi 

kopīgiem pasākumiem (piem. estrādes, sporta stadioni utt.) Liepājas rajona partnerības teritorijā 

populārākie sporta veidi ir moto un auto krosi, basketbols, volejbols, florbols, futbols, vieglatlētika, 

orientēšanās sports u.c., kuros iesaistās liela daļa teritorijas iedzīvotāju. Novados ir izveidotas 

trenažieru zāles, āra trenažieri, āra sporta laukumi un citi sportam piemēroti infrastruktūras 

objekti. Lai pievērstu iedzīvotājus tautas sportam, nepieciešamas izveidot vēl inovatīvāku, 

mūsdienīgāku un jebkuram pieejamu infrastruktūru sporta aktivitātēm. Svarīgi ir apgādāt sporta 

centrus, laukumus ar jauniem, mūsdienīgiem sporta inventāriem.  Veicināt tādu sporta veidu 

attīstību, kas būtu pieejams arī ziemā. Veidot sporta zāles, stadionus, trases dažādiem sporta 

veidiem, lai varētu organizēt liela mēroga sacensības, kas dotu pienesumu vietējai ekonomikai, 

tūrismam.  

Kā vienu no problēmām iedzīvotāji min skolu jaunatnes nodarbinātātības trūkumu vasaras 

mēnešos, brīvlaikos.  Daudzus gadus atpakaļ ļoti attīstīta bija nometņu kustība, tad krīzes periodā 

tā mazliet pazuda, bet tagad atkal ir liels pieprasījums no vecākiem, lai bērniem vasarās varētu 

piedāvāt iespēju darboties nometnēs. Nepieciešams atjaunot, pilnveidot esošās nometņu vietas, 

izveidot jaunas, jo pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem strauji pieaug.  

Partnerības teritorijā aktīvi darbojas dažādu jomu kopienas, biedrības, par ko pārliecinājāmies 

jau iepriekšējā plānošanas periodā. Ir svarīgi saglabāt vietējo iedzīvotāju ieinteresētību pašiem 

uzlabot dzīves vidi, radīt jaunas iespējas, veicināt kopienu sadarbību.  

 Iedzīvotāju izceļošana un skaita samazināšanās nākotnē negatīvi ietekmē arī uzņēmējdarbību. 

Kā norāda uzņēmēju SVID analīzes, trūkst darbinieku, kas var veikt mazāk kvalificētus darbus. 

Būtiskākās uzņēmējdarbības jomas VRG teritorijā ir mežsaimniecības, kokapstrāde, 

lauksaimniecība, transporta pakalpojumi, zivsaimniecība, ražošana, tirdzniecība. Ņemot vērā NVA 

datus, lielākais bezdarba līmenis ir Vaiņodes un Priekules novados. Nepieciešams veicināt 

uzņēmējdarbības uzlabošanu vai jaunu attīstību īpaši šajos novados. Nepieciešams atbalsts 

uzņēmējdarbības radīšanai un attīstībai visā VRG teritorijā, jāveicina un jāatbalsta tieši sīko, mazo 

un vidējo uzņēmumu attīstību.  Ir potenciāls attīstīties mājražošanai, jo viena no būtiskākajām 
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uzņēmējdarbības nozarēm ir tieši lauksaimniecība. Lai apgūtu jaunas prasmes, zināšanas un spētu 

konkurēt darba tirgū, nepieciešama darbinieku apmācība. Ir nepieciešams VRG teritorijā attīstīt 

mūžizglītības iespējas tuvāk dzīves vietai.  

Zivsaimniecības uzņēmējdarbības dažādošana, pievienotās vērtības veidošana visos zvejas un 

akvakultūras produktos ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem Baltijas jūras piekrastes teritorijās. 

Jāstiprina un jāatbalsta zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbību, radot arī jaunas darba vietas, 

veicināt  zvejas tradīciju prasmju nodošanu jauniešiem, lai saglabātu ilgtspējīgu zivsaimniecības 

nozares attīstību. Veicināt sadarbību zivsaimniecības uzņēmējiem ar tūrisma pakapojumu 

sniedzējiem Baltijas jūras piekrastē, piedāvājot jaunus inovatīvus pakalpojumus saistībā ar jūru un 

piekrasti, kā arī tādu projektu īstenošana, kas mazina sezonalitātes ietekmi uz uzņēmējdarbību. 

Piekrastē saglabāt zvejniekciemu īpašo kultūrvidi, izveidot tādu infrastruktūru, kas mazina dabas 

resursu noplicināšanos (piem., koka laipas, takas, stāvlaukumi, ielas un ceļi) dabas objektos. Ar 

zivsaimniecību saistīto objektu atjaunošana, to pielāgošana tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai 

un tūrisma informācijas sistēmas pilnveidei (norādes, informācijas plāksnes).  Infrastruktūras 

izveide, uzlabošana Baltijas jūras piekrastes pludmalēs, t.sk. labiekārtošana (piem. servisa vagoniņi, 

glābšanas dienests, telšu vietas, sauļošanās vietas, rotaļu elementi, tualetes, dzeramā ūdens 

nodrošināšana). Kultūras, dabas mantojuma un vides resursu saglabāšana, sniegs ieguldījumu arī 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Sakārtota piekrastes vide, uzlabota piekļuve jūrai veicinās 

tūrisma attīstību un zivsaimniecības uzņēmējdarbību, nodrošinās piekrastes ilgtspējīgu attīstību.  

Ņemot vērā to, ka VRG teritorijā ir labs ceļu tīkls, jūras piekraste, ir daļēji sakārtotas pieejas 

publiskajiem ūdeņiem, kas ir viens no priekšnosacījumiem tūrisma attīstībai un esošo tūrisma 

pakalpojumu uzlabošanai, jaunu inovatīvu ar vietējo identitāti raksturojošu tūrisma pakalpojumu 

dažādošanu. Veicināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbību ar vietējo produktu ražotājiem, 

nodrošinot dažādību pakalpojuma piedāvājumā tūristiem. Lai veicinātu tūrisma attīstību, ūdens 

tilpes tuvumā izveidot makšķerēšanas vietas, labiekārtot tās.  

Pamatojoties uz Liepājas rajona partnerības attīstības vīziju 2025.gadam, kā arī darba grupās 

pārrunāto, jāveicina tādu projektu īstenošanu tūrisma jomā, kas veicina:  

• Tūrisma sezonas pagarināšanu; 

• Zivju produkcijas pieejamību; 

• Iespēju piedalīties procesos (pakalpojums, produkcijas sagatavošana u.tml.); 

• Jauniešu līdzdalību; 

• Aktīvā tūrisma attīstību; 

• Makšķerēšanas tūrisma attīstību; tūrisma attīstību, kas saistīts ar tradīcijām; 

• Dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu; 

• Radīt kompleksus tūrisma piedāvājumus 
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Risinājumi:  

1) Ilgtspējīga VRG teritorijas attīstība.  

• Infrastruktūras objektu atjaunošana, pārbūve, jaunu objektu izveide tuvāk iedzīvotāju 
dzīves vietai. Jāattīsta infrastruktūra iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai, tajā skaitā 
nometņu vietas, sporta stadioni, sporta halles, estrādes, velo, moto, auto infrastruktūru, 
baseinu, peldvietu  u.c.   

• Veicināt sociālo pakalpojumu dažādošanu un sasniedzamību.  

• Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu  un resursu ziņā efektīvu teritorijas attīstību.  

2) Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm.  

• Atbalstīt vietējo iedzīvotāju, kopienu aktīvu iesaistšanos sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanā.  

• Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana kopienu darbību dažādošanai, 
uzlabošanai, jaunu inovatīvu risinājumu ieviešanai.  

• Atbalstīt jauniešu organizāciju centru izveidi un labiekārtošanu.  

• Atbalstīt bērnu un jauniešu materiāli tehniskās bāzes brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošanu.  

3) Vietējās ekonomikas stiprināšana.  

• Esošo uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšana, darbības dažādošana un 
pilnveidošana (nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība, mājražošana, amatniecība, 
pakalpojumu attīstība, tūrisms un zivsaimniecība). 

• Pievienotās vērtības veidošana vietējiem produktiem.  

• Attīstīt sadarbību, kooperāciju starp vietējiem ražotājiem, veicinot jaunu realizācijas tirgu 
atrašanu.  

• Veicināt jaunu uzņēmumu radīšanu, īpaši atbalstot jauniešu iesaistīšanos.  

• Vietējās produkcijas  realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.  

• Darbinieku, uzņēmumu īpašnieku apmācību organizēšana, amata prasmju 
pārmantojamība, uzņēmējdarbības kompetenču apgūšana, jaunas pieredzes, zināšanu 
apgūšana.  Popularizēt zvejas arodu jauniešiem, lai saglabātu piekrastes tradīcijas. 
Pieredzes apmaiņas braucieni.  

• Veicināt alternatīvu, inovatīvu biznesa iespēju attīstību  VRG teritorijā.   

• Atbalstīt vietējo produktu popularizēšanu, atpazīstamību, zīmolu izveidi un virzīšanu 
tirgū.  

• Starptautiskās sadarbības projektu īstenošana vietējo produktu virzīšanai tirgū.  
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• Uzņēmēju, tajā skaitā zivsaimniecības, sadarbību ar tūrisma pakalpojuma sniedzējiem.  

4) Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana.  

• Izmantot dabas un kultūras mantojumu kā resursu tūrisma pakalpojuma dažādošanai.  

• Vietējās teritorijās objektu sakārtošana, pieejamība, kvalitāte un sasniedzamības 
veicināšana. 

• Sekmēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vides resursu “gudru”, inovatīvu 
izmantošanu tautsaimniecībā.  

• Sakrālā kultūras mantojuma attīstība saistībā ar ēku izmantošanu kultūras un tūrisma 
aktivitātēm.  

1.5. STARPTERITORIĀLĀS UN STARPVALSTU SADARBĪBAS VAJADZĪBU NOVĒRTĒJUMS 

VRG līdz šim ir bijusi neliela pieredze starptautiskajā sadarbībā. Partnerības teritorijā vietējām 

kopienām, pašvaldībām ir ilgtermiņa sadarbība ar dažādām organizācijām, pašvaldībām Latvijā un 

ārvalstīs.  

VRG kopš 2010.gada jūnija ir noslēgusi līgumu par sadarbību ar Kretingas VRG Lietuvā un kopš 

2009.gada janvāra ir sadarbības līgums ar Skuodas VRG Lietuvā ar kuriem kopā arī īstenots viens 

straptautiskais projekts jauniešiem. Gan Skuodas VRG, gan Liepājas rajona partnerība regulari 

sadarbojas, piedaloties kopējos pasākumos.  

Nepieciešams turpināt iesākto sadarbību projektu īstenošanā un attīstīt jaunu starptautisko un 

starpteritoriālo sadarbību. Lai uzlabotu sadarbības projektu nozīmi lauku teritorijas attīstībā, 

jāveicina tādu starptautisku projektu īstenošanu, kas palīdz sasniegt Stratēģijā izvirzītos mērķus. 

Svarīgi Starptautiskajos projektos iesaistīt mazos, vidējos uzņēmējus un mājražotājus, lai uzlabotu 

vietējiem produktiem pievienoto vērtību, lai uzņēmēji veiksmīgāk ieļautos ES tirgū, radītu jaunas 

uzņēmējdarbības jomas un jaunus, inovatīvus produktus.  

Lauku attīstības nozarē ir uzsākts Straptautisks projekts sadarbībā ar Jelgavas lauku partnerību 

“Lielupe”, Igaunijas un Somijas VRG par vietējo uzņēmēju attīstības iespējām, sadarbību, uzņēmuma 

paaudžu maiņām un mārketingu.  

Būtiski ir veicināt tādu starpteritoriālo un starptautisko sadarbību, kas veicina tūrisma jomas 

attīstību. Īpaši būtiski ir veicināt sadarbību starp Baltijas jūras piekrastes VRG. Tā kā Liepājas rajona 

partnerības teritorijai ir gara Baltijas jūras piekraste un attīstīta zivsaimniecības nozare, pēc 

sarunām ar šīs nozares pārstāvjiem, secinājām, ka svarīgi ir iesaistīties tādos projektos, kas dod 

iespēju iepazīties ar ES valstu pieredzi sadarbības veidošanā starp zivsaimniecības uzņēmējiem 

vietējās produkcijas  mārketingam, pārstrādei, jaunu inovatīvu noieta tirgus veidošanā.  Sadarbību 

veidojot ar to valstu VRG, kuras atrodas Baltijas jūras piekrastē un tādām valstīm, kurās veiksmīgi 

attīstījies sadarbības tīkls starp zivsaimniecības uzņēmējiem.  
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Projektu ietvaros jāveicina esošo un potenciālo uzņēmumu ilgspējīgas attīstības nodrošināšanu, 

zināšanu un prakses pārņemšanu, produktu un pakalpojumu dažādošanu, kopīga noieta tirgus 

meklēšanu, jāveicina  sadarbību uzņēmēju starpā,  inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, atbildīga resursu 

patērņa praksi.  

Liepājas rajona partnerības teritorija ir bagāta ar savu kultūru, tradīcijām. Starptautiskās un 

starpteritoriālās sadarbības ietvaros jāveicina kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, 

jaunu prasmju apguve, kultūras un citu aktivitāšu pienesumu sabiedrības sociālo problēmu 

risināšanā.  

Vides aizsardzības un izglītības aktivitātes ir viena no jomām, kuras nozīmīgums ir jāveido jau no 

mazotnes, tāpēc arī projektu ietvaros kā viens no mērķiem ir veicināt ilgspējīgu vides attīstību un 

dabas resursu apsaimniekošanu, organizējot sadarbības aktivitātes, pārņemot zināšanu un 

izglītojot sabiedrību.   

Viedie ciemi - veicināt viedo ciemu attīstību biedrības “Liepājas rajona partnerības” teritorijā. 

Izveidot sadarbību gan starpteritoriālā, gan starptautiskā mērogā, lai pārņemtu zināšanas viedo 

ciemu ieviešanā, balstoties uz esošajām stiprajām īpašībām un vērtībām, uzlabotu tradicionālas 

lietas un meklētu jaunas pieejas, izmantojot digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un 

zināšanu labāku pielietojumu iedzīvotāju labā. 

Starpteritoriālo un starptautisko projektu rezultāts 

Rezultāts ir projekta iznākums, kas tiek radīts projekta laikā, un tā veids ir atkarīgs no projekta 

mērķa un projektā īstenotajām aktivitātēm. Rezultāti var būt gan taustāmi (piemēram, apmācības, 

publisks pasākums vietējai sabiedrībai, metožu apkopojums u.tml.), gan netaustāmi (piemēram, 

dalībnieku projekta laikā izveidotā sadarbība, gūtās kompetences un pieredze). 

Svarīgi, ka, atgriežoties no pieredzes apmaiņas teritorijas, dalībnieki radīto rezultātu izplata 

konkrētai mērķa grupai vietējās rīcības grupas teritorijā (piemēram, NVO vai citās organizācijās).  

Starpvalstu sadarbības projektus var īstenot pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, izņemot 

Rīgu, un ārpus sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijas, ja darbība attiecīgajā 

teritorijā ir pamatota vietējās attīstības stratēģijā un Lauku atīstības programmas pasākumā tiešais 

labuma guvējs ir vietējās rīcības grupas teritorijas mazie, vidējie uzņēmumi un sabiedriskā labuma 

organizācijas, kas darbojas kādā no sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijām, 

vai uztāda labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu ar norādēm uz 

objektiem kādā no sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijā. Starpvalstu 

sadarbības projektu neīsteno viena komersanta interesēs.  
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2. Stratēģiskā daļa  

 

2.1. VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

 

Vīzija:  

Sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga 

uzņēmējdarbība Liepājas rajona partnerības teritorijā. 

Stratēģiskie mērķi: 

M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.  

M2 Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.  

M3 Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 

rajona partnerības teritorijā.  

 

 

2.1.1. STARPTERITORIĀLĀS UN STARPVALSTU SADARBĪBAS MĒRĶI  

Starpteritoriālā sadarbība veicināma šādu mērķu sasniegšanai:  

Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas 

Zivsaimniecības uzņēmējdarbības 
dažādošana, pievienotās vērtības veidošana 

un inovācijas zivsaimniecības 
uzņēmējdarbībā.  

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 
Vides resursu vairošana un izmantošana, 

zvejas un jūras kultūras mantojuma 
izmantošanas veicināšana.  

Sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas 
vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība Liepājas 

rajona partnerības teritorijā. 
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a)  Sekmēt sadarbību starp Baltijas jūras piekrastes zvejniekiem kopīgu noieta tirgus 

meklēšanā un piedāvājuma nodrošināšanā potenciālajiem pircējiem.  

b)  Vienota tūrisma pakalpojuma piedāvājuma veidošana tūrisma jomā.  

c)  Vietējo kopienu sadarbība.  

Starptautiskā sadarbībā veicināma šādu mērķu sasniegšanai:  

a)  Sadarbības veicināšana ar Baltijas jūras piekrastes valstīm vietējā produkta tirgus 

attīstībai, inovatīvu risinājumu ieviešanai un zināšanu pārņemšanai.  

b)  Vietējo uzņēmēju, mājražotāju sadarbības veicināšana jaunu zināšanu iegūšanai, prasmju 

un zināšanu pārmantojamības veicināšanai  no paaudzes paaudzei.  

c) Vietējo kopienu sadarbības veicināšana.  

 

2.2. STRATĒĢISKIE NOVĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJI  

2.2.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI  

n.p.k.  Mērķis  Novērtējuma 
rādītājs  

Bāzes vērtība 
(2014.gads) 

2018.gads 2020.gads 

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

Uzņēmumu 
skaits, t.sk.  
z/s 

Mājražotāju 
skaits.  

3556 

 

60 

3557 

 

61 

3558 

 

62 

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

Jaunizveidoto  
un atjaunoto 
objektu skaits  

0 25 40 

Analizējot LURSOFT datus par uzņēmumiem partnerības teritorijā konstatējām, ka ik gadu 

likvidējas daudz uzņēmumu un priecē tas, ka tomēr vietā veidojas citi. Ņemot vērā šo faktu, 

noteicām, ka VRG teritorijā ik gadu ir ievērojams iedzīvotāju skaita samazinājumus, noteicām, ka 

vidēji uzņēmumu skaits paliks nemainīgs ar tendenci tomēr likvidēto vietā radīt jaunus 

uzņēmumus. Izvērtējot M2 plānotās darbības, partnerības padome nolēma, ka jaunizveidoto un 

atjaunoto objektu skaita bāzes vērtība uz 2014.gadu būs 0. Pēc projektu īstenošanas tiks veikta 

uzskaite pa gadiem.  
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2.2.2. EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDS ZIVSAIMNIECĪBAI NOZĪMĪGU 
TERITORIJU ATTĪSTĪBAI 

n.p.k.  Mērķis  Novērtējuma 
rādītājs  

Bāzes vērtība 
(2014.gads) 

2018.gads 2020.gads 

3.  M3 veicināt 
konkurētspējīgas un 
ilgtspējīgas Baltijas 
jūras piekrastes 
attīstību Liepājas 
rajona partnerības 
teritorijā.  

Zivsaimniecības 
uzņēmēju 
projektu skaits.  

0 8 12  

Bāzes vērtība uz 2014.gadu tika izvirzīta 0, jo tiešu ar zivsaimniecības nozares attīstību 

iepriekšējā plānošanas periodā nebija.  

2.3. INOVATĪVO RISINĀJUMU IDENTIFICĒŠANA UN ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI TO 
NOTEIKŠANAI  

Lai noteiktu kritērijus inovatīviem projektiem, tika ņemts vērā, kas ir inovācija pēc definīcijām, 

iedzīvotāju priekšlikumi no darba grupu sanāksmēm. Ņemot vērā, ka LEADER projektu vērtēšanas 

kritēriji ir atsevišķi aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas”, un inovatīvu risinājumu identificēšana noteikta 1.un 2.aktivitātei, papildus 

kritēriji noteikti tikai tieši šīm aktivitātēm. Tieši tāpat arī Rīcības programmas aktivitātēm. 1.un 

2.aktivitātei atsevišķi kritēriji inovatīvo risinājumu noteikšanai. 

Inovācija aptver tās rīcības, kas saistītas ar zināšanu praktisko pielietojumu un prasmju 

īstenošanu, kas nepieciešamas, lai radītu pilnvērtīgākus produktus un pakalpojumus. 

Inovācijas gala rezultāts ir jaunievedumi, produktu un procesu kvalitātes, produktivitātes un 

efektivitātes būtiski uzlabojumi, kā arī jaunievedumi darba organizācijā un jauninājumi 

piegādātāju un klientu attiecību veidošanā.  

• 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.) (pēc 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA))  

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

efektivitāte un taupīšana, reciklētu materiālu izmanošana) 

Inovācijas jeb jauninājumi ir jauni pakalpojumi, jauni produkti, jauni risinājumi u.c. vietējās rīcības 

grupas teritorijā. Iedzīvotāju darba grupās, partnerības padomes darba grupās tika izzinātas 
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pazīmes, kas nosaka, ka projektā paredzētās darbības ir jauninājums VRG teritorijas novados un 

Liepājas pilsētā.  

Stratēģijas īstenošanas ietvaros paredzēts piešķirt papildus punktus inovatīviem aspektiem 

vadoties pēc kritērijiem gan ELFLA, gan EJZF projektiem. 

ELFLA projektiem: 1.un 2.rīcībai:  

Inovāciju kritērijs Apraksts Punkti  

Organizatoriskā inovācija. Projekta ietvaros ir izveidota veiksmīga 
sadarbība starp vietējiem uzņēmējiem, 
preču ražotājiem. Izveidots sadarbības 
tīkls vai arī izveidota kopīga tirdzniecības 
vieta. Izveidots komplekss piedāvājums 
iedzīvotājiem un tūristiem.  

2 

Procesa inovācija. Izmantots jauns, būtiski atšķirīgs 
tehnoloģiskais process produkta 
ražošanā, ieviešanā.  

2  

Oriģinalitāte.  Jauns   pakalpojums  vai produkts _, kas 
saistās ar VRG teritorijas 
kultūrvēsturisko –vai dabas mantojumu.  
-   

2 

Projekts uzskatāms par inovatīvu, ja vērtēšanas posmā ir ieguvis vismaz  2  punktus.  

EJZF projektiem:  1.un 2.rīcībai:  

Inovāciju kritērijs Apraksts Punkti  

Oriģinalitāte. * Jauna produkta radīšana vai uzlaboti 
esošie produkti.  

Jauna pakalpojuma izveide. 

2 

Procesu inovācija. * Ražošanas procesa vai metodes 
uzlabošana.  

2  

Projekts uzskatāms par inovatīvu, ja vērtēšanas posmā ir ieguvis vismaz 2  punktus.  

*Ja tiek iesniegti divi vai vairāk projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiks radīts analoģisks 
produkts, par “inovatīvu” tiks uzskatīts tas, kurā plānots lielāks tirgus apjoms vai tiks radīta 
lielāka pievienotā vērtība.  

*Nākamajās projektu konkursu kārtās par inovatīvu vairs netiks uzskatīts projekts, kurš jau ir 
apstiprināts, tiek īstenots vai ir jau īstenots VRG teritorijā vadoties pēc:  

1.informācijas www.lrpartneriba.lv mājas lapā;  

2.projektu īstenotāju publicitātes; 

3.vietējā tirgus izpētes. 

 

http://www.lrpartneriba.lv/
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3. Rīcības plāns uzdevumu izpildei  

3.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI ATBALSTĪTĀS RĪCĪBAS  

Stratēģijā izvirzīti divi mērķi, kuru īstenošanai izvirzītas - divas rīcības.  

M1/ R1 “    “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai 

Atbalsts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā  

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 

“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:  

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 

attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.  

2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 

apstākļu radīšanai.  

3. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.  

4.   Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 

jaunu realizācijas veidu ieviešana.  

Apraksts:  

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību 

nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu 

izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, 

pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības 

ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas 

darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. 

Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai 

sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma 

par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus 

projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.  

Var tikt īstenoti kopprojekti, izņemot darbinieku produktivitātes kāpināšanai.  

Projektos ieguldījums gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās, gan apmācībās.  

Rīcības ietvaros  paredzēts atbalstīt projektus, kuru īstenošanas rezultātā top vai tiek labiekārtota 

vide, kur tiek realizēta vietējā produkcija, t.i. veikali u.c. tirdzniecības vietas. Rīcības ietvaros var tikt 

izveidoti arī interneta veikali. Var tikt īstenoti arī kopprojekti, veicinot uzņēmēju sadarbību, to 

apvienošanos kopēju projektu īstenošanā. 
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Projektos ieguldījums gan būvniecībā, gan aprīkojumā, gan sabiedriskajās attiecībās.  

Projektu īstenošana vieta – VRG teritorija un pilsētas, kurā vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, izņemot 

Rīgu.   

 

Projektu īstenošanas vieta – VRG teritorija, izņemot Liepājas pilsētu. Darbinieku produktivitātes 

kāpināšanas pasākumi var tikt īstenoti ārpus VRG teritorijas.  

 

- 

M2/ R1 “ Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”. 

Atbilst Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā  

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:  

1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai. 

1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) 

dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

 

Apraksts:  

Vietējās teritorijas sakārtošanai paredzēts atbalstīt VRG teritorijā apdzīvo vietu publisko 

infrastruktūru, objektu sakārtošana, pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanu.  

Iespējamie risinājumi: 

• Dažādu dabas un izziņu taku izveide,  

• jaunu brīvā laika pavadīšanas objektu izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, veicinot objektu 

pielāgošanu  cilvēkiem ar kustību traucējumiem,  

•  infrastruktūras izveide pasākumiem ar lielu dalībnieku skaitu (sporta spēlēm, koncertiem 

u.c.).   

• tirgus laukumu izveide,  

• veloceliņu izbūve, labiekārtošana;  
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• vides objektu izveide;  

• sakrālā mantojuma saglabāšana, atjaunošana; 

• publiskā infrastruktūra, veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot 

tūrisma attīstību; 

• informatīvo norāžu, zīmju, karšu un shēmu par tūrisma objektiem izveidošana, uzstādīšana  

partnerības teritorijā.  

 

Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, 

vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem dažādošanas iespējamie risinājumi:  

•  mūžizglītības iespējas;  

• interešu izglītības iespējas visos vecumos;  

• sociālo pakalpojumu attīstība vai uzlabošana  

• Brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu izveide;  

• Jauniešu centri; 

•  aprīkojumu un tehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai,  

• sporta inventāra iegāde,  

• kopienu centru izveidošana vai esošo uzlabošana, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi.  

• tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem,  

• Nometņu, apmācību organizēšana.  

Pamatlīdzekļu iegāde neattiecas uz mācību izmaksu projektiem.  

Šajā rīcībā tiek atbalstīti sabiedriskā labuma projekti, kuriem nav komerciāla rakstura, tas 

nekvalificējas kā valsts atbalsts, par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta 

samaksa. Projektiem ir jābūt publiski pieejamiem. 
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Rīcību plāns ELFLA līdz 2020.gadam:  

n.p.
k. 

Mērķis/ rīcība  LAP 2014.- 
2020. 
atbilstošā 
apakšpasāk
uma 
aktivitāte 

Īstenošanas 
kārtas 

Max  

atbalsta 
intensitāte  

%  

Max attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam 
(euro) 

Rezultātu  rādītāji 

LAP apakšpasākuma mērķis: veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā 
teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu un attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas 

paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.  

M1 Veicināt 
ilgtspējīgas un 
produktīvas 
uzņēmējdarbības 
attīstību 
partnerības 
teritorijā.  

     

R1 Atbalsts 
uzņēmējdarbībai 
un vietējo 
produktu 
realizācijai. 

5.1. 
aktivitāte 
Vietējās 
ekonomikas 
stiprināšana
s iniciatīvas.  

2019.gads 
2020.gads 
Projektu 
konkursi 
tiek 
sludināti 
vismaz 
vienu reizi 
gadā. 

70% 
privātiem 
projektiem 

70% 
kopprojekt
iem 

 50 000 euro 
projektiem, 
kuriem vismaz 
70% no projektu 
attiecināmo 
izmaksu summas 
ir būvniecībai.  

30 000 euro 
pārējiem 
projektiem 

Radītas vismaz 10 jaunas darba vietas.  

Īstenoti vismaz 15 projekti 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
pilnveidošanai, no kuriem vismaz 5 ir 
projekti, kuros tiek uzsākts vai 
pilnveidots ražošanas process.  

Īstenots vismaz 1 projekts saistībā ar 
amatniecību. 

 Pakalpojumu sniegšanas projekti, no 
kuriem vismaz 4  ir saistīti ar tūrismu.    
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LAP apakšpasākuma mērķis: veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras 
kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un 
pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu 
piedāvājumam.  

M2 Veicināt 
kvalitatīvas, 
pievilcīgas dzīves 
un darba vides 
attīstību. 

     

R1  Atbalsts 
sabiedriskā 
labuma 
iniciatīvām.  

5.2. 
aktivitāte 

Vietas 
potenciāla 
attīstības 
iniciatīvas.  

2019.g. un 
2020.g.  
Projektu 
konkursi 
tiek 
sludināti 
vismaz 
vienu reizi 
gadā 

85% 
sabiedrisk
ā  labuma 
projektiem 

40 000 euro 
būvniecība;  

20 000 euro 
pārējiem 
projektiem 

Īstenoti vismaz 15 sabiedriskā labuma 
projekti, no kuriem vismaz 4 ir saistīti 
ar vides sakārtošanu, pieejamības 
nodrošināšanu iedzīvotājiem, vismaz 2 
projekti, kas veicina iedzīvotāju 
veselības uzlabošanu,  izveidotas 
vismaz 2 multifunkcionālas atpūtas 
vietas visai ģimenei, izveidota vismaz 
viena dabas, velo vai pastaigu taka.   
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3.2. EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA  ATBALSTĀMĀS RĪCĪBAS  

Stratēģijā izvirzīts viens mērķis, kuru īstenošanai izvirzītas divas rīcības.  

Atbalsts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”.  

M3/ R1 “  “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības 

dažādošanai piekrastē”. 

Rīcības ietvaros atbalstāmas sekojošas aktivitātes:  

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu 

piegādes ķēdes posmo.  

Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā 

(Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas 

procesā, gan produkcijas realizēšanā.  Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir 

iespējams īstenot kopprojektus.  

Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, 

procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas 

kritērijiem. 

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu 

iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.   

2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 

zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana. 

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras 

piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija 

(tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem 

projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. 

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu 

iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.   

 

M3/ R2 “ Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā.  

Rīcības ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:  

1.Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 
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 Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un 

sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, 

uzlabo piekļuvi Baltijas jūrai un zivsaimniecības uzņēmumiem. Infrastruktūras projekti, 

kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti. Atbalstāma 

stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem.  

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu 

iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.  

2.Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. 

Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma 

saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē.  

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu 

iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.
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Rīcību plāns EJZF līdz 2020.gadam:  

 

n.p.
k. 

Mērķis/ rīcība  RZP 2014.-
2020. 
atbilstošais 
pasākuma 
mērķis 

Īstenošan
as kārtas 

Max  

atbalsta 
intensitāte  

%  

Max attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam (euro) 

Rezultātu rādītāji 

RZP pasākuma mērķis: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbavietu radīšanas veicināšana un sniedzot 
atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, 

tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. 

M3 Veicināt 
konkurētspējīgas un 
ilgtspējīgas Baltijas 
jūras piekrastes 
attīstību Liepājas 
rajona partnerības 
teritorijā.  

Konkurētspējīga 
un ilgtspējīga 
zivsaimniecība.  

    

R1 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 

2019.g. 
un 
2020.g.  
Projektu 
konkursi 
tiek 
sludināti 
vismaz 
vienu 
reizi gadā 

50%  

70% - inovatīvs 
projekts 

80% 
kopprojektiem  

80% ar 
piekrastes 
zvejniecību 
saistītiem 
projektiem 

* 100 000 euro 
projektiem, 
kuriem vismaz 
70% no 
projektu 
attiecināmo 
izmaksu 
summas ir 
būvniecībai.  

Īstenoti vismaz 10 projekti, no 
kuriem vismaz viens ir inovatīvs 
VRG teritorijā.  

Radītas vismaz 5 darba vietas.  
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izaugsmes 
veicināšana, 
darba vietu 
radīšanas 
veicināšana, kā 
arī 
zivsaimniecības 
nozarē un citās 
jūras 
ekonomikas 
nozarēs – 
darbību 
dažādošana. 

30% lielajiem 
uzņēmumiem 

50 000  euro 
pārējiem 
projektiem 

       

R2   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.  

 

2019.g. 
un 
2020.g.  
Projektu 
konkursi 
tiek 
sludināti 
vismaz 
vienu 
reizi gadā  

Papildus 
finansēju
ms tiek 
izsludinā
ts 1 reizi. 

50%  

30% lielajiem 
uzņēmumiem 

90% - 
pašvaldību un 
uzņēmēju 
sabiedriskā 
labuma 
projektiem 

80%  ar 
piekrastes 
zvejniecību 
saistītiem 
projektiem 

100 000 eiro 
pārējiem 
projektiem. - 

650 000 eiro 
pašvaldību 
sabiedriskā 
labuma 
projektiem 

Īstenoti vismaz 10  projekti, no 
kuriem vismaz 3 ir pašvaldību 
ceļu vai ielu būvniecība vai 
pārbūve piekrastes teritorijā.   



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

62. lpp. 

30% zvejas 
kuģu dzinēja 
nomaiņai 

 

       

* Būvniecība, kas saistīta ar uzņēmējdarbību.  

* Mazais Vidējais Uzņēmums (MVU)  pēc Regulas nr.1303/2013  

1. pants  

Darbinieku skaits un finansiālās robežvērtības, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategorijas 

      1. Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kuros ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada 
apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus, un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus.  

 2. MVU kategorijas mazu uzņēmumu definē kā uzņēmumu, kurā ir nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums un/vai gada 
bilances kopsumma nepārsniedz EUR 10 miljonus. 

3. MVU kategorijas mikrouzņēmumu definē kā uzņēmumu, kurā ir nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums un/vai gada 
bilances kopsumma nepārsniedz EUR 2 mi
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BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

64. lpp. 

 

3.3. RĪCĪBU REZULTĀTU RĀDĪTĀJI  

3.3.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI RĪCĪBU RĀDĪTĀJI  

Rīcība  Rezultātu rādītāji 2020.gadam  

M1/ R1  

Atbalsts uzņēmējdarbībai un 
vietējo produktu realizācijai.  

Radītas vismaz 10 jaunas darba vietas.  

Īstenoti vismaz 15 projekti uzņēmējdarbības attīstībai, 
pilnveidošanai, no kuriem vismaz 5 ir projekti, kuros tiek uzsākts 
vai pilnveidots ražošanas process.  

Īstenots vismaz 1 projekts saistībā ar amatniecību. 

 Pakalpojumu sniegšanas projekti, no kuriem vismaz 4  ir saistīti 
ar tūrismu.    

  

M2 / R1  

Atbalsts sabiedriskā labuma 
iniciatīvas.  

Īstenoti vismaz 15 sabiedriskā labuma projekti, no kuriem 
vismaz 4 ir saistīti ar vides sakārtošanu, pieejamības 
nodrošināšanu iedzīvotājiem, vismaz 2 projekti, kas veicina 
iedzīvotāju veselības uzlabošanu,  izveidotas vismaz 2 
multifunkcionālas atpūtas vietas visai ģimenei, izveidota vismaz 
viena dabas, velo vai pastaigu taka.   

  

 

3.3.2. EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA RĪCĪBU RĀDĪTĀJI  

Rīcība  Rezultātu rādītāji līdz 2020.gadam 

M1/R1 Atbalsts zivsaimniecības nozares 
attīstībai un uzņēmējdarbības 
dažādošanai piekrastē.  

Īstenoti vismaz 10 projekti, no kuriem vismaz viens 
ir inovatīvs VRG teritorijā.  

Radītas vismaz 5 darba vietas. 

  

M3/ R2 Atbalsts vides resursu un zvejas 
vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.  

Īstenoti vismaz 10  projekti, no kuriem vismaz 3 ir 
pašvaldību ceļu vai ielu būvniecība vai pārbūve 
piekrastes teritorijā.   

  

 

3.3. CITA ĀRĒJĀ FINANSĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBA UN PIESAISTĪŠANAS NOVĒRTĒJUMS  

Liepājas rajona partnerība SVVA stratēģijas īstenošanai neplāno piesaistīt citus ārējus 

finansējumus, semināros, konferencēs projektu iesniedzēji tiks informēti par iespējām citos 

fondos.  

Kā piemēram:  



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

65. lpp. 

Vietējo kopienu iedzīvotāju aktivizēšanas pasākumiem un kolektīvās finansēšanas  

veicināšanai – Sabiedrības integrācijas fonds, NVO fonds.  

Uzņēmējdarbības pamata prasmju apguvē – sadarbības veicināšana ar reģionālo biznesa 

inkubatoru, NVO fondu.  

Sabiedrības atbalstīti projekti iedzīvotāju aktivitātēm – integrācijas fonds, NVO fonds, vietējo 

pašvaldību atbalsts vietējām iniciatīvām. 

Ar zivsaimnicības nozares attīstību, pilnveidošanu – Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai aktivitātēm.  
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4. Īstenošana un novērtēšana  

 

4.1. VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS INFORMĀCIJAS TĪKLU VEIDOŠANAS APRAKSTS UN 
SADARBĪBAS NODROŠINĀŠANA AR DAŽĀDĀM TĀS DARBĪBAS TERITORIJĀ ESOŠAJĀM 
ORGANIZĀCIJĀM  

VRG savas informācijas izplatīšanai izmanto šādus informācijas sniegšanas kanālus:  

• Biedrības interneta mājas lapa www.lrpartneriba.lv , kurā tiek ievietota informācija par 
biedrības aktualitātēm, stratēģiju, projektu konkursiem, īstenotajiem projektiem, 
semināriem, apmācībām u.c. Mājas lapā tiek ievietota arī informācija par sadarbības 
organizāciju organizētajiem semināriem, pasākumiem, kuru mērķauditorija ir partnerības 
biedri, iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO un pašvaldības. Mājas lapā ievietojam arī informāciju par 
projektu īstenotāju aktivitātēm, par kurā informē pasākumu organizatori. Mājas lapā tiek 
ievietoti TV sižeti par partnerību, projektiem, uzņēmējiem.  

• Informācijas nodošanai tiek izmantoti arī sociālie tīkli Facebook un draugiem.lv.  

• Biedrībai laba sadarbība ar novadu vietējiem laikrakstiem, kur nepieciešamības gadījumā 
arī ievietojam informāciju gan par projektu konkursiem, partnerības aktualitātēm, 
semināriem, pasākumiem. Informācija tiek ievietota arī novadu pašvaldību mājas lapās, 
tādā veidā informāciju sasniedz pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.  

• Informācija par projektu konkursiem tiek publiskota vietējā novadu laikrakstā “Kursas 
Laiks”. Izveidotā veiksmīgā sadarbība ar laikrakstu, nodrošina informācijas publiskošanu 
interneta portālā www.rekurzeme.lv .  

• VRG katru gadu organizē konferenci, kurā tiek sniegta visa iespējamā informācija par 
stratēģijas īstenošanu, projektu konkursiem, īstenotajiem projektiem.  

• Ņemot vērā VRG finanšu līdzekļu pieejamību, tiek izdoti žurnāli – bukleti par īstenotajiem 
projektiem gan Lauku, gan Rīcības programmas ietvaros. Žurnāli tiek izplatīti visos 
novados, apmeklētājiem VRG birojā u.c.  

• Lai veiksmīgāk sniegtu informāciju par projektiem, veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar 
vietējo TV, kura veido raidījumus ar nosaukumu “Pa LEADER pēdām”. Video sižeti tiek 
pārraidīti ReTV, ievietoti partnerības mājas lapā.  

• Informācijas sniegšanai iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un NVO, tiek organizēti 
semināri partnerības birojā, kā arī uz vietām novados.  

Jaunajā plānošanas periodā paredzēts turpināt iepriekš aprakstīto praksi, kā arī ieviest jaunus 
informācijas sniegšanas veidus:  

• Uzlabot mājas lapu www.lrpartneriba.lv.  

• 2x gadā izdot VRG avīzīti par Stratēģijas īstenošanu un partnerības aktualitātēm.  

• Pieredzes apmaiņu organizēšana, lai veicināju jaunu, inovatīvu ideju radīšanu 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem.  

http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.rekurzeme.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
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4.2. PAPILDINĀTĪBAS NODROŠINĀŠANA AR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU 
DARBĪBAS PROGRAMMAS SPECIFISKAJIEM MĒRĶIEM  

Atbilstoši darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība” ir noteikti specifiskie atbalsta 

mērķi (SAM). Stratēģijas ietvaros, projektu iesniedzēji tiks motivēti meklēt risinājumus ar 

šādiem Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta mērķiem:  

3.3.1. SAM: sekmēt MVK (mikro, mazie un vidējie komersanti) izveidi un attīstību, īpaši 

prioritārajās nozarēs.  

SAM ietvaros tiks veicināta jaunu komersantu veidošana, esošu komersantu izaugsme, 

kam būs tieša ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu, produktivitātes kāpumu un 

inovāciju pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu.  

Stratēģijas īstenošanas ietvaros partnerība plāno papildinātību sekojošās rīcībā:  

M1/R1 “ Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. ” – tiešas investīcijas jaunu 

uzņēmumu veidošanā, kurā atbalstāma telpu labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde produktu 

ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, aprīkojuma iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

5.5.1.  SAM: saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. 

Investīcijas paredzētas teritorijās ar pilnvērtīgi neizmantotu attīstības potenciālu – 

kultūrvēsturisko teritoriju un ainavu koncentrācijas vietās ar izcilām kultūras un 

dabas vērtībām. Investīcijas tiks veiktas saskaņā ar attiecīgās pašvaldības attīstības 

programmu.  

Indikatīvās atbalstāmās darbības: uz attīstības programmām balstīta, nozīmīga 

kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana, 

pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras būvniecība ar mērķi pilnveidot 

kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu 

pakalpojumu izveidi.  

Stratēģijas īstenošanas ietvaros partnerība plāno papildinātību sekojošās rīcībās:  

M3/ R2 “Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” 

(EJZF) – projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu.  

M3/R2 “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana” (EJZF) – projekti, 

kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas 

Baltijas jūras piekrastē.  

4.3. PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA, T.SK. INTEREŠU KONFLIKTA 
NOVĒRŠANA  

Lai izvērtētu projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai tiek 

noteikti projektu vērtēšanas kritēriji, kā arī vērtēšanas kārtība. Katrai rīcībai ir atšķirīgi vērtēšanas 
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kritēriji.  Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas 

nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.   

Projektu vērtēšanā ir noteikts minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas 

būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai. Projektu izvērtēšanu veic projektu vērtēšanas 

komisija. Tās izveidi, funkcijas, pienākumus un atbildība nosaka projektu vērtēšanas komisijas 

nolikumā. Vērtēšanas komisija 1 mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa 

beigām izvērtē projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, atbilstoši katram projektu 

vērtēšanas kritērijam piešķirot noteiktu punktu skaitu.  

Projektu vērtēšanas komisija ir izveidota no partnerības padomes un katru projektu vērtē vismaz 

3 padomes locekļi. Projektu vērtēšanas nolikums nosaka, ka interešu konflikta gadījumā var tikt 

pieaicināts projektu vērtētājs no malas.  

Partnerība paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka gada 

gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar maziem bērniem un iesaistīt jauniešu SVVA stratēģijas 

īstenošanā.  

Padome, kuras pārstāvji ir valsts amatpersonas un ir tiesīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā par 
projekta iesneguma atbilstību noteiktajiem rīcības kritērijiem, atbilstību SVVA stratēģijai.  

Padome pieņem lēmumus un ir atbildīga par: 

1.Projektu vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu. 

2.Pārsūdzību izskatīšanu. 

3.Pārstāvniecību tiesvedībā. 

Administratīvo aktu (turpmāk – lēmums) sagatavo un izdod biedrības izpildinstitūcija. 

4.Padomes priekšsēdētājs izskata projektu iesniedzēju iesniegumus, kuros apstrīdēts sakotnējais 
lēmums par projekta atbilstību SVVA Stratēģijai. 

5.Padomes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Nolikumā atrunāto pārsūdzību izskatīšanas kārtību, 
izveido iesniegumu izskatīšanas komisiju.  

6.Nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus. 

Visā projektu vērtēšanas procesā obligāti iesaistās tie Padomes pārstāvji, kas pieņem gala lēmumu 
par projektu rezultātu apstiprināšanu. 

 

Kārtība kādā tiek vērtēti iesniegtie projekta pieteikumi:  

• Pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām VRG izpilddirektors 

(administratīvais vadītājs) izveido projektu iesniegumu sarakstu projektu iesniegšanas 

kārtībā, norādot informāciju par projekta pieteicēju un projektu.  

• Katram vērtētājam tiek izsniegts sagatavots saraksts ar projektiem, kur norādīts, kas katru 

projektu vērtē.  

• Pēc iepazīšanās ar projektu iesniegumu sarakstu, vērtētāji iesniedz apliecinājumu par 

interešu konflikta neesamību vai iesniegumu par iespējamu interešu konfliktu. Interešu 

konflikts ir situācija, kurā vērtējuma pieņemšana ietekmē vai var ietekmēt vērtētāja, tā 
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radinieka (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, 

brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais) vai darījumu partnera personiskās vai 

mantiskās intereses. Tie vērtētāji vai ar viņu saistītās personas, kas ir ieinteresēti kāda 

projekta vērtējumos, attiecīgā konkursa kārtas visas rīcības projektu iesniegumu 

vērtēšanā nepiedalās, tādējādi veicinot vērtēšanas procesa atklātumu un atbildību 

sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos vērtēšanas komisijas darbībai.  

• Iespējamais interešu konflikts var atklāties arī projektu vērtēšanas procesā, līdz ar to 

attiecīgais vērtētājs, kuram radies interešu konflikts, informē par to izpilddirektoru 

(administratīvo vadītāju) un iesniedz iesniegumu par iespējamu interešu konfliktu.Šis 

projekta iesniegums tiek nodots vērtēšanā citam komisijas loceklim. Vērtēšanas komisijas 

locekļi projektu atbilstību stratēģijai vērtē saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.  

• Ja projekts neatbilst SVVA stratēģijas mērķim vai nav saskaņā ar rīcības plānā noteikto 

rīcību vai VRG darbības teritoriju, tas saņem 0 punktus un tālāk netiek vērtēts.  

• Ja projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību 

un VRG darbības teritoriju, tas tiek vērtēts atbilstoši vispārējiem kritērijiem un 

specifiskajiem kritērijiem.  

• Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vērtēšanas komisija varētu 

izvērtēt projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem, izpilddirektors (administratīvais 

vadītājs) vai tā palīgs rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju, 

nosūtot to elektroniski uz projekta iesniegumā norādīto e- pasta adresi. Pieprasīto 

informāciju atbalsta pretendents iesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, 

vērtēšanas komisija projekta iesniegumu vērtē, pamatojoties uz projekta iesniegumā 

norādīto informāciju. 

• Projektu vērtēšanas darbu koordinē izpilddirektors vai tā palīgs.  

• Pēc vērtēšanas komisijas norādījumiem izpilddirektors (administratīvais vadītājs)  vai tā 

palīgs pirms galīgā lēmuma pieņemšanas var organizēt arī projekta apmeklējumu to 

plānotajā īstenošanas vietā.  

• Vērtēšanas komisija tiekas vērtēšanas komisijas sanāksmē, lai analizētu vērtēšanas 

procesu, projektu iesniegumus, vērtējumus un pieņemtu gala lēmumu par vērtēšanas 

rezultātiem.  

• Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas, katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā 

iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi aktualizē izveidoto projektu iesniegumu sarakstu, 

sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko 

paraksta izpilddirektors.  
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• Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod vadoties pēc 

vērtēšanas kritērijos noteiktajiem  punktiem vienādu punktu gadījumā. Projektu 

vērtēšanas komisija iesniedz izpilddirektorei (administratīvai vadītājai) savus vērtējumus, 

kuri tiek apkopoti no visiem vērtējumiem saskaitot vidējo rādītāju. Tiek izveidota kopējā 

tabula katrai rīcībai, sarindojot pēc iegūto punktu skaita. Rezultāti tiek publiskoti 

partnerības mājas lapā, norādot projekta iesnieguma numuru un iegūto punktu skaitu. 

• Par projektiem, kas neiegūst minimālo punktu skaitu vērtēšanas kritērijos, kas nosaka 

projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, sniedz negatīvu atzinumu, norādot 

pamatotu noraidīšanas iemeslu.  

• Gala lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, balstoties uz projektu v 

vērtējumiem, pieņem Liepājas rajona partnerības padome  

• Lai novērstu interešu konfliktu, padomes loceklim nav atļauts piedalīties projektu 

vērtēšanas komisijas darbā un lēmuma pieņemšanā, tajā vietējās attīstības stratēģijas 

rīcībā un tajā projektu pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās personas ir 

iesniegušas projekta iesniegumu. 

• Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību noformēšanas prasībām un pārējiem atbalsta 

saņemšanas nosacījumiem, tiem projektiem, par kuriem Liepājas rajona partnerība ir 

sniegusi pozitīvu atzinumu. Projektu iesniegumu, par kuriem partnerība ir sniegusi 

negatīvu atzinumu, Lauku atbalsta dienests atbilstību noformēšanas prasībām un 

pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem nepārbauda.
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Interešu konflikta veidlapas paraugs:  

 

 

 

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” projektu vērtēšanas komisijas  locekļa 

____________________ / vārds, uzvārds/  

deklarācija par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu 

 

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģijas 

projektu iesniegumu konkursam. 

I daļa 

Es, apakšā parakstījies / -jusies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties augstākminētā projektu 
konkursa ietvaros iesniegto iesniegumu izvērtēšanā un nesniegšu ieinteresētajām personām 
informāciju par projekta vērtēšanas gaitu līdz oficiālo rezultātu saņemšanai no Lauku atbalsta 
dienesta. Ar šo deklarāciju: 
1. Apliecinu, ka nevērtēšu projekta iesniegumus, kurus iesniegs projektu iesniedzējs vai 

partnerinstitūcija, kuros esmu darbinieks vai biedrs. 
2. Apliecinu, ka negūšu finansiālu vai mantisku labumu ne no viena projekta, kura vērtēšanā 

būšu piedalījies, tā apstiprināšanas gadījumā. 
3. Apliecinu, ka nevērtēšu projekta iesniegumus, kurus iesniegs mani radinieki (tēvs, māte, 

vecmāte, vectēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, 
laulātais) vai darījumu partneri. Ja vērtēšanas procesa laikā atklāsies, ka šāda saistība pastāv, 
tad es nekavējoties atkāpšos no šī projekta vērtēšanas procesa. 

4. Apliecinu, ka nepastāv ne objektīvi, ne subjektīvi iemesli, kas man traucētu veikt objektīvu 
projekta iesniegumu vērtēšanu un, ja vērtēšanas procesa laikā atklāsies, ka šādi iemesli pastāv, 
tad es nekavējoties atkāpšos no konkrētā projekta vērtēšanas procesa. 

5. Piekrītu neizpaust vērtēšanas procesa gaitā vai rezultātā sev uzticēto, paša / -as atklāto vai 
sagatavoto informāciju vai dokumentu saturu un apņemos šo informāciju izmantot tikai 
vērtēšanas nolūkā un neizpaust to trešajām personām. Es apņemos nepaturēt nevienu 
rakstītās vai cita veida informācijas kopiju. 

 

II daļa 

I daļas apliecinājumi neattiecas uz šādiem šīs deklarācijas pielikumā pievienotajiem 
projektiem, papildus norādot informāciju par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu 
(jānorāda projekti, kurus nevērtēs, un katram projektam norādot attiecīgo interešu konflikta un 
objektivitātes punktu no I daļas): 

Projekta iesnieguma Nr., uz kuru attiecas 
interešu konflikts 

Norādīt punktu no I daļas, kādā veidā interešu 
konflikts attiecas uz projekta iesniegumu 

  

 

Grobiņā,  
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Biedrības „Liepājas rajona partnerība” 

Projektu vērtēšanas komisijas loceklis   ______                            

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” padomes locekļa 

___________________ 

deklarācija par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu 

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģijas ELFLA vai EJZF  
iesniegtajiem projektu pieteikumiem. 

I daļa 

Es, apakšā parakstījies / -jusies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties augstākminētā projektu 
konkursa ietvaros iesniegto projektu  iesniegumu vērtējumu apstiprināšanā. Ar šo deklarāciju: 

1. Apliecinu, ka nepiedalīšos balsošanā par  projekta iesniegumu un visu attiecīgo  rīcību , 
kurus iesniegs projektu iesniedzējs vai partnerinstitūcija, kuros esmu darbinieks vai 
biedrs. 

2. Apliecinu, ka negūšu finansiālu vai mantisku labumu ne no viena projekta, tā apstiprināšanas 
gadījumā, ja būšu piedalījies balsojumā. 

3. Apliecinu, ka nepiedalīšos balsojumā par  projekta iesniegumu, kurus iesniegs mani radinieki 
(tēvs, māte, vecmāte, vectēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, 
pusbrālis, laulātais) vai darījumu partneri.  

4. Apliecinu, ka nepastāv ne objektīvi, ne subjektīvi iemesli, kas man traucētu piedalīties 
balsojumā par ELFLA, EJZF  izvērtētajiem projektiem. 

 

II daļa 

I daļas apliecinājumi neattiecas uz šādiem šīs deklarācijas pielikumā pievienotajiem 
projektiem, papildus norādot informāciju par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu 
(jānorāda projekti, par kuru apstiprināšanu balsošanā nepiedalīsies, un katram projektam 
norādot attiecīgo interešu konflikta un objektivitātes punktu no I daļas): 

Projekta iesnieguma Nr., uz kuru attiecas 
interešu konflikts 

Norādīt punktu no I daļas, kādā veidā interešu 
konflikts attiecas uz projekta iesniegumu 

  

 

Grobiņā,  

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” 

Padomes  loceklis                                            _________ 
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ELFLA projektu vērtēšanas kritēriji: 

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0-3 

punktiem.  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

LAP1 2014.2020.gadam apakšpasākuma nosaukums 
19.2.DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

Apakšpasākuma aktivitāte 5.1. VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS 

Apakšpasākuma mērķis  

Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā 

radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, 

sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības 

modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina 

konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.  

Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA 

stratēģijai2 

Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.  

Atbalsta apakšpasākuma aktivitātes 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 

attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.  

2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 

darba apstākļu radīšanai.  

3. Darbinieku produktivitātes kāpināšana. 

4. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 

produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.  

 
1 Latvijas lauku attīstības programma 2014.- 2020.gadam 
2 Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija  
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VRG3 darbības teritorija 

Aizputes, Grobiņas, Priekules, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas, Durbes, Vaiņodes 

novadi.  

 

Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, 

t.sk.,interešu konflikta novēršana”.  

Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerība” mājas lapas www.lrpartneriba.lv .  

 
3 Vietējā rīcības grupa 

http://www.lrpartneriba.lv/
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n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtēju

ms/ 

Punkti 

Projekta 

iesnieguma 

attiecīgā daļa 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

1.1. Projekts atbilst SVVA 

stratēģijai un norādītajai 

rīcībai. 

(atzīmē ar X pie atbilstošā 

vērtējuma) 

Atbilst   Kopumā tiek vērtēta 

projektā plānotā 

darbība, tās atbilstībai 

aktivitātei un rīcībai 

kurā projekta 

iesniegums iesniegts. 

Neatbilst  

Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts 

netiek tālāk vērtēts. 

2. ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 
 

  
 

 0 

2.1. Projekta pieteikumam 

pievienoti visi 

nepieciešamie dokumenti: 

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie 

pavaddokumenti, kas noteikti MK noteikumos. 
*1 

 

 

 

 

 

 

D sadaļa 

Papildus punkts, ja iesniegti arī tie dokumenti, kurus pēc 

MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc 

tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. 

1 

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 0 

* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  

Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasības”), t.sk.projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, 

projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

76. lpp. 

Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju vērtējumam.                                                                                                                          

Maksimālais iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2punkti. 

3. VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI 

3.1. 
Projekta iesniedzēja 

kapacitāte, nepieciešamie 

resursi. 

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, 

pieredze, jomā kurā tiek īstenots projekts. 
*1 A1; A3; A 4.1., B5, B6, 

B8, B15, C sadaļas,  

papildus informācija, ja 

tāda ir pievienota 

projekta pieteikumam 

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiālie resursi. *1 

Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja 

zināšanām, nepieciešamajiem materiālajiem resursiem, 

lai sasniegtu projekta mērķi.   

0 

 *Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0,5 punktus 

 Kritērijā punkti var summēties un maksimālā iegūstamais punktu skaits šajā kritērijā ir 2. 

3.2. 

Projekta idejas 

nepieciešamības 

pamatojums, 

produkta/pakalpojuma 

pieprasījums, konkurētspēja. 

Skaidri izprotama projekta ideja, saprotami aprakstīts 

produkts/pakalpojums. Veikta un skaidri aprakstīta 

produkta/pakalpojuma pieprasījuma izpēte, pamatota 

produkta/ pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja. 

3 

B5; B6.1, B6.2, B 6.3, 

B9, C sadaļas. Biznesa  

plāna kopsavilkums. 

Projekta ideja vispārīga, nepilnīgi raksturots produkts/ 

pakalpojums. Vispārēji aprakstīts produkta/ pakalpojuma 

pieprasījums un produkta/ pakalpojuma priekšrocības un 

konkurētspēja. 

2 

Nav izprotama projekta ideja, neskaidrs produkta/ 

pakalpojuma raksturojums. Nav veikta vai ir 

nepārliecinoši produkta/ pakalpojuma pieprasījuma 

izpēte, nepārliecinoša produkta/ pakalpojuma 

konkurētspēja. 

0,5 

3.3. 
Projekta īstenošanas risku 

novērtējums 

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku 

novērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns 

identificēto risku novēršanai vai samazināšanai. 

2 B6.1, B15, papildus 

pievienotā informācija, 

biznesa plāna 

kopsavilkums. 
Projekta iesniegumā iespējamo risku novērtējums veikts 

nepilnīgi, nav izstrādāts plāns identificēto risku 

novēršanai vai izstrādāts nepilnīgi. 

1 
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Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku 

novērtējums. 
0 

3.4. 

Projekta patstāvīga 

dzīvotspēja un projekta 

rezultāta izmantošana 

atbilstoši plānotajam 

mērķim 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 

projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana 

atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc 

projekta īstenošanas.  

2 

B5, B6, C sadaļas 

Biznesa plāna 

kopsavilkums 

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā 

tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu 

izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 

gadus pēc projekta īstenošanas. 

1 

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, 

uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta 

rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim 

vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas. 

0 

3.5. 

Atbalsta pretendenta darbība 

reģistrēta VRG darbības 

teritorijā.  

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta 

VRG darbības teritorijā, juridiskās personas juridiskā 

adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai 

reģistrēta VRG darbības teritorijā. Kopprojekta 

gadījumā, visi iesaistītie projektā reģistrēti VRG 

teritorijā. 
3 

A 1; B15, pievienotā 

informācija projekta 

iesniegumam Fiziskām 

personām ir jābūt 

pievienotam 

dokumentam,par 

deklratēto dzīvesvietu. 

Ja dokuments netiek 

iesniegts,kopā ar 

projekta iesniegumu 

netiek piešķirti. 

3.6. 

Projekta budžets un tā 

atbilstība projekta mērķim 

un sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās 

izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa 

sasniegšanu. Plānotais budžets atbilst projekta mērķim un 

sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta cenu aptauja kā to 

paredz MK noteikumi. Cenu izpētes dokumenti 

saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. 

2 

B1, B4.1., B5, B6.1., 

B6.2., B8, B9, B10, C 

sadaļa, projekta 

iesnieguma pielikumi 
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Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās 

izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā 

mērķa sasniegšanu. Cenu aptauja veikta. Nepilnīgs 

apraksts un pamatojums preču izvēlei. 

0,5 

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz 

plānotā mērķa sasniegšanu vai arī nav skaidri pamatotas 

projektā . 

0 

3.7. 
Projektā tiks radītas jaunas 

darba vietas. 

Divas un vairāk pilna darba laika vietas, sniegts apraksts 

par darba vietām (nosaukto darba vietu skaitam jābūt 

adekvātam projekta saturam). 
2 

B4, B15, C sadaļas, 

papildus pievienotā 

informācija, biznesa 

plāna kopsavilkums. 

Viena pilna darba laika vieta un sniegts apraksts par 

plānoto darba vietu. 
1 

Tiks radītas nepilna darba laika vietas un par tām sniegts 

apraksts. (nepilna darba laika vietas nesummējas, kā 

pilna darba laika vietas) 
0,5 

Saglabātas esošās darba vietas vai arī nav plānotas darba 

vietas vai arī nav sniegts pamatojums norādītajai/ jām 

darba vietām. 
0 

3.8. 

Projektā plānotas un 

aprakstītas aktivitātes 

projekta publicitātes 

nodrošināšanai un 

informācijas izplatīšanai. 

Projektā sniegta  informācija par to, kā tiks nodrošināta 

projekta publicitāte un informācijas izplatīšana.  Sniegta 

informācija kā tiks nodrošināta projekta publicitāte visu 

projekta uzraudzības periodu. 

0,5 

B13 
Projektā sniegtā  informācija  par publicitātes  ir tikai 

atsauce uz MK noteikumiem, regulām vai arī nav sniegta 

informācija par publicitātes nodrošināšanu. 
0 

3.9. 

Projekta īstenošana ieviesīs 

jauninājumus/ inovāciju 

VRG teritorijā. 

Atbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 

stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 
2 

B3, B3.1, B6.1, B15, 

atbilstību 

jauninājumam/ 

inovācijai nosaka pēc 

SVVA stratēģijas 

2.3.punkta par 

Neatbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 

stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 
0 
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Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 

3.10. 

Pretendenta projekta 

darbības virziens 

Vērtējums kritērijā nesummējas – 

tiek ņemts vēŗā prioritārais 

darbības virziens. 

Ražošana 
2 

A.1., A.2., B.5., B.6., 

B.8., B.9., C.daļa, 

projekta iesniegums 

kopumā. 

 

Pakalpojumu sniegšana 

1 

3.11. 

Pretendenta projekta  

darbības joma 

Vērtējums kritērijā nesummējas – 

tiek ņemta vēŗā prioritārā (viena) 

darbības joma. 

Lauku tūrisms  

Projekta iesniegums 

kopumā, C sadaļa 

Projektā tiek paredzēts izveidot vai papildināt lauku 

tūrisma pakalpojumu. Tūrisma pakalpojums, kur 

iesniedzējam pamata nodarbošanās ir tūrisms un vismaz 

50% no apgrozījuma veido tūrisma pakalpojuma 

sniegšana. 

2 

Lauku tūrisma pakalpojums ir kā papildus ienākumu 

avots uzņēmējdarbībā, kas atspoguļots naudas plūsmā. 
1 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražošana 2 

Vietējo produktu tirdzniecības vietas izveide 2 

Amatniecība 2 

Kokapstrāde 2 

Veselību veicinošu pakalpojumu attīstība, pilnveidošana 2 

  

Citas darbības nozares 0 

3.12. 

Atbalsta pretendenta 

saņemtā finansējuma 

apmērs (ELFLA publiskais 

finansējums) SVVA 

stratēģijas 2015-2020 

ietvaros 

0 līdz 20 000 EUR 2 

VRG projektu datu 

bāze 

20 000.01 līdz 50 000 EUR  1 

50 000.01 EUR un vairāk 

0 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

80. lpp. 

4.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

4.1. 
Projekts tiek īstenots kā 

kopprojekts 

Projekts atbilst kopprojektam (saskaņā ar MK noteikumiem) 1 A.2., B.4.1., B.6., B.15. 

Projekta iesniegums 

kopumā 

Projekts neatbilst kopprojektam (saskaņā ar MK 

noteikumiem) 
0 

4.2. Uzņēmuma darbības ilgums. 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu uzņēmumu 

vai jaunu darbības nozari, kurš/a izveidots/a pēdējo 2 

gadu laikā no projekta pieteikuma iesniegšanas brīža. 

1 

A1 

Uzņēmums izveidots vairāk kā pirms diviem gadiem 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. 
0 

5. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā  

(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

5.1. 

Aktivitātē "Vietējās 

ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas". 

Iesniedzējiem novados ar visaugstāko bezdarba līmeni, saskaņā ar 

NVA datiem papildus 0,1 punkts  

Iesniedzējiem novados 

ar visaugstāko bezdarba 

līmeni, saskaņā ar NVA 

datiem papildus punkti. 

5.2. 
Papildus kritērijs, ja vienāds punktu skaits ir 

uzņēmējiem no viena novada. 

Projekts ar mazāko publisko finansējumu saņem 0,1punktu. 

Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 10     
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PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

LAP4 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 

nosaukums 

19.2.DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

Apakšpasākuma aktivitāte 5.2. VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS 

Apakšpasākuma mērķis  

Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla 

stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un 

attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas 

potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, 

kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 

Rīcības mērķis atbilstoši SVVA stratēģijai Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.  

Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.  

Atbalsta apakšpasākuma aktivitātes 

1. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās 

aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.  

2. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.  

VRG darbības teritorija 
Aizputes, Grobiņas, Priekules, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas, Durbes, Vaiņodes 

novadi.  

Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk. 

interešu konflikta novēršana”. Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerība” mājas lapas 

www.lrpartneriba.lv .  

 
4 Latvijas lauku attīstības programma 2014.- 2020.gadam 

http://www.lrpartneriba.lv/
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n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtēj

ums/ 

Punkti 

Projekta 

iesnieguma 

attiecīgā daļa 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

1.1. Projekts atbilst SVVA 

stratēģijai un norādītajai rīcībai. 

(atzīmē ar X pie atbilstošā 

vērtējuma) 

Atbilst   Kopumā tiek vērtēta 

projektā plānotā darbība, tās 

atbilstībai aktivitātei un 

rīcībai kurā projekta 

iesniegums iesniegts. 

Neatbilst  

Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un 

projekts netiek tālāk vērtēts. 

2. ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 
 

  
 

  

2.1. Projekta pieteikumam 

pievienoti visi nepieciešamie 

dokumenti: 

Projekta iesniegumam pievienoti visi 

nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 

noteikumos. 

*1 

 

 

 

 

 

 

C sadaļa 

Papildus punkts, ja iesniegti arī tie dokumenti, 

kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu 

mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD 

lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

1 

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 0 

* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  

Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasības”), t.sk.projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā 

pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. 
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Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju vērtējumam.                                                                                                                          

Max iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2punkti. 

3. VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI 

a.  
Projekta iesniedzēja kapacitāte 

sasniegt projekta mērķi un 

rezultātus 

Sniegta informācija par pretendenta līdzšinējo 

darbību, plānotajām aktivitātēm, projekta 

iesniedzēju kapacitāti īstenot projektu un sasniegt 

projekta mērķi. Iesniedzējam ir pieredze projektu 

īstenošanā, ir nepieciešamie resursi projekta mērķa 

un uzdevuma sasniegšanā. Pamatota iesniedzēja 

īstermiņa un ilgtermiņa darbība. 

2 

A1; A2; A3, B5 ; B6.3,  

papildus informācija, ja 

tāda ir pievienota projekta 

pieteikumam 

Sniegta informācija par pretendenta darbību, 

plānotajām aktivitātēm, pamatota iesniedzēju 

kapacitāte projekta īstenošanā, mērķa sasniegšanā. 

Nav sniegta informācija par pieejamiem resursiem 

vai arī nav informācija par iepriekšējo pieredzi 

projektu īstenošanā, vai nav īstermiņa un 

ilgtermiņa mērķi pamatoti pieteikumā. 

1 

Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja 

līdzšinējo darbību, pieredzi projektu īstenošanā, 

nav sniegta informācija par īstermiņa un ilgtermiņa 

plāniem un pieejamajiem resursiem projekta mērķa 

sasniegšanai. 

0 

3.2. 

Projektā definētas mērķa 

grupas un to vajadzības, 

aprakstīts projekta īstenošanas 

nozīmīgums atbilstošo mērķa 

grupu vajadzību sasniegšanā. 

Skaidri definētas mērķa grupas un to vajadzības, 

aprakstīta projekta nozīme vajadzību sasniegšanā. 
2 

B.4., B.6., B.14.  

Projekta iesniegums 

kopumā 

Nepilnīgi definētas mērķa grupas un to vajadzības, 

daļēji minēta vajadzību nodrošināšana, nav 

aprakstīts projekta nozīmīgums mērķa grupu 

vajadzību nodrošināšanā. 

1 

Projekta aprakstā nav sniegta informācija par 

mērķa grupām.  
0 
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3.3. 
Projekta īstenošanas gaita un 

risku novērtējums 

Projektā detalizēti sniegta informācija par projekta 

ieviešanas laika grafiku, finansēšanas apraksts 

pamatots ar finansēšanas avotiem, konkrētām 

summām, nepieciešamajiem resursiem. Projekta 

iesniegumā ir veikts iespējamo risku novērtējums 

un to novēršanas apraksts.  

2 

B5, B6.1., B6.2., 

B6.3., B9, B14 

Projekta īstenošanas laika grafiks nekonkrēts, nav 

sniegta detalizēta informācija. Projekta 

finansēšanas apraksts nepilnīgs. Projekta 

iesniegumā iespējamo risku novērtējums veikts 

nepilnīgi.  

1 

Nav projekta īstenošanas laika grafiks, nav projekta 

finansēšanas apraksts. Projekta iesniegumā nav 

veikts iespējamo risku novērtējums. 

0 

3.4. Aprakstīta projekta rezultātu 

pieejamības nodrošināšana 

plašākai sabiedrībai. 

Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā 

laikā (neskaitot sezonalitāti) jebkuram 

iedzīvotājam. . (piem: publiskas vietas – takas, velo 

celiņi, bērnu laukumi, atpūtas vietas, sporta 

laukumi utt.) 

2 

 

 

B.6., B.14.  

Projekta 

iesniegums 

kopumā Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā 

laikā (neskaitot sezonalitāti) jebkuram 

iedzīvotājam. (piem.: rotaļu laukumi pie b/d, sporta 

zāles, vingrošanas, trenažieru telpas utt.) 

1 

Projekta rezultāts ir pieejams tikai nelielai mērķa 

grupai. (piem.: BDR darbības nodrošināšana 

konkrētai nelielai mērķgrupai, tautas tērpu iegāde 

vienam kolektīvam utt.) 

0 

3.5. Projekta budžets un tā 

atbilstība projekta mērķim un 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās 

izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa 

sasniegšanu. Plānotais budžets atbilst projekta 

mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta 

2 
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cenu aptauja kā to paredz MK noteikumi. Cenu 

izpētes dokumenti saprotami, pamatota 

piegādātāja/ darbu veicēju izvēle.  

B.6.3., B.9., B.10., 

Projekta 

iesnieguma 

pavaddokumenti Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai 

plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas 

uz plānotā mērķa sasniegšanu. Cenu aptauja veikta. 

Nepilnīgs apraksts un pamatojums piegādātāja/ 

darbu veicēju izvēle. 

1 

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas 

uz plānotā mērķa sasniegšanu vai arī nav skaidri 

pamatotas projektā. 

0 

3.6. 

Projekta iesniegumā pamatots, 

kā tiks nodrošināta projekta  

patstāvīga dzīvotspēja un 

projekta rezultāta izmantošana 

atbilstoši plānotajam mērķim 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 

projekta uzturēšana un projekta rezultātu 

izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 

5 gadus pēc projekta īstenošanas.  

2 

B.6., B 13, B.14. 

Projekta 

iesniegums 

kopumā 

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un 

pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana 

un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši 

plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta 

īstenošanas. 

1 

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā 

ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks 

nodrošināta projekta rezultātu izmantošana 

atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc 

projekta īstenošanas. 

0 

 

 

3.7. 

Projektā plānotas un 

aprakstītas aktivitātes projekta 

publicitātes nodrošināšanai un 

informācijas izplatīšanai. 

Projektā sniegta informācija par to, kā tiks 

nodrošināta projekta publicitāte un informācijas 

izplatīšana.  Sniegta informācija kā tiks nodrošināta 

projekta publicitāte visu projekta uzraudzības 

periodu. 

0,5 B13  
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Projektā sniegtā informācija par publicitātes ir tikai 

atsauce uz MK noteikumiem, regulām vai arī nav 

sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu. 

0 

3.8. 

Projekta īstenošana ieviesīs 

jauninājumus/ inovāciju VRG 

teritorijā. 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja 

ir oriģināla visā VRG teritorijā. 2 

B3, B3.1., B5, 

B6.1., B14, 

projekts kopumā 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja 

ir oriģināla vietējā novada, pagasta teritorijā, kurā 

projekts tiks īstenots. 

1 

Projekta idejas oriģinalitāte nav pamatota vai arī 

projektā nav paredzēts ieviest jauninājumu. 0 

3.9. 
SVVA stratēģijas prioritārās 

jomas.  

 Multifunkcionālu atpūtas vietu izveide 3 
Projekta 

iesniegums 

kopumā 

 Veselību uzlabojošu telpu izveiode iedzīvotājiem 2 

 Velo vai dabas takas 2 

Sporta infrastruktūra 1 

  Pārējās jomas 0  

3.10.  

Atbalsta pretendenta saņemtā 

finansējuma apmērs (ELFLA 

publiskais finansējums) SVVA 

stratēģijas 2015-2020 ietvaros 

0 līdz 20 000 EUR 2 

VRG projektu datu 

bāze 
20 000.01 līdz 50 000 EUR  1 

50 000.01 EUR un vairāk 0 

3.11. Projekta finansējums. Pretendents nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas ir 

vienāda ar pieļaujamo attiecināmo pretendentam 

(projekta atbalsta intensitāte 85%) 

0 

B9; B10  
Pretendents nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas ir 

vismaz 25%    (t.i. projektam attiecināmās 

izmaksas ir nevis 85%, bet vismaz 75%, 

pretendents pats projektu līdzfinasē vismaz 25% 

apmērā) 

1 
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Pretendents nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas ir 

vismaz 35%   (t.i. projekta attiecināmās izmaksas 

ir nevis 85%, bet vismaz 65%, pretendents pats 

projektu līdzfinansē vismaz 35% apmērā) 

2 

4.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

4.1. Projekta mērķis. 

Projekts paredz radīt jaunu publiski pieejamu 

pakalpojumu un/vai sabiedrisku aktivitāti. 
1 

B5, B6, B14, 

projekts kopumā Projekts paredz attīstīt esošu publiski pieejamu 

pakalpojumu un/vai  sabiedrisku aktivitāti. 
0 

4.2. 

Pirms projekta iesniegšanas 

notikušas aktivitātes, kas 

parāda iedzīvotāju interesi vai 

vajadzību par publisko 

pakalpojumu vai sabiedrisko 

aktivitāti 

Aktivitātes ir notikušas un projekta iesniegumā 

sniegts to detalizēts skaidrojums. 
1 

B6, B14, papildus 

informācija, ja tāda 

ir pievienota 

projektam 

Aktivitātes nav notikušas vai arī projekta aprakstā 

nav sniegta informācija par tādām. 0 

5.Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā  

(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

5.1.  Projekts tiks īstenots mazākā 

administratīvajā teritorijā, kurā 

līdz šim nav īstenoti LEADER 

projekti.  

0,1punkts projektam no mazākās administratīvās 

teritorijas.  

Ja ir īstenoti projekti, tad salīdzina pēc projektu 

skaita. 

Pēc VRG 

apkopotajiem 

projektu rezultātiem 

2014.-2020.gada 

plānošanas periodā 

5.2. Papildus kritērijs, ja vienāds 

punktu skaits ir projektiem no 

vienas administratīvās 

teritorijas. 

0,1punkts projektam ar mazāko finansējumu. Tiek vērtēta B9 

sadaļa. 

Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 

12    

  

 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

88. lpp. 

 

Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda (EJZF)  projektu vērtēšanas kritēriji: Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka 

projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0-3 punktiem.  

EJZF pasākums (Eiropas jūrlietu 

zivsaimniecības fonds) 

RĪCĪBAS PROGRAMMAS ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI 2014.- 2020.GADAM 

PASĀKUMA “SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

ĪSTENOŠANA” SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

ĪSTENOŠANAI NOTEIKTĀ TERITORIJĀ.  

Apakšpasākuma mērķis  

PALIELINĀT NODARBINĀTĪBU UN TERITORIĀLO KOHĒZIJU, ĪSTENOJOT ŠĀDU 

KONKRĒTU MĒRĶI: EKONOMISKĀS IZAUGSMES, SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS UN 

DARBVIETU RADĪŠANAS VEICINĀŠANA UN SNIEDZOT ATBALSTU NODARBINĀTĪBAI 

UN DARBASPĒKA MOBILITĀTEI PIEKRASTES UN IEKŠZEMES KOPIENĀS, KAS 

ATKARĪGAS NO ZVEJAS UN AKVAKULTŪRAS, TOSTARP DARBĪBU DAŽĀDOŠANA 

ZIVSAIMNIECĪBAS NOZARĒ UN CITĀS JŪRAS EKONOMIKAS NOZARĒS.  

Rīcības mērķis atbilstoši SVVA stratēģijai5 
Veicināt konkurētspējīgs un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 

rajona partnerības teritorijā. 

Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA  

stratēģijai 

1.Rīcība  Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības 

dažādošanai piekrastē.  

Atbalsta aktivitātes 

Pievienotās vērtības veidošana un inovācija visos zvejas un akvakultūras produktu 

piegādes ķēdes posmos.  

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana. 

ZVRG6 darbības teritorija 
Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts,  Medzes pagasts, Liepājas 

pilsēta, Nīcas pagasts, Rucavas pagasts.   

 
5 Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija  
6 Zivsaimniecības Vietējā rīcības grupa 
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Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, 

t.sk.,interešu konflikta novēršana”. Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerība” mājas lapas 

www.lrpartneriba.lv .  

http://www.lrpartneriba.lv/
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n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtēju

ms/ 

Punkti 

Projekta iesnieguma 

attiecīgā daļa 

1.ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

1.1. Projekts atbilst SVVA 

stratēģijai un norādītajai rīcībai. 

(atzīmē ar X pie atbilstošā vērtējuma) 

Atbilst   Kopumā tiek vērtēta 

projektā plānotā darbība, 

tās atbilstībai aktivitātei 

un rīcībai kurā projekta 

iesniegums iesniegts. 

Neatbilst  

Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts. 

2.ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 
 

  
 

  

2.1. Projekta pieteikumam 

pievienoti visi nepieciešamie 

dokumenti: 

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie 

pavaddokumenti, kas noteikti MK noteikumos. 
*1 

 

 

 

 

 

 

D sadaļa 

Papildus punkts, ja iesniegti arī tie dokumenti, kurus 

pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā 

pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. 

1 

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 0 

* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  

Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasības”), t.sk.projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, 

projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. 

Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju vērtējumam.                                                                                                                          

Maksimāli iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2 punkti. 

3.VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI 
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a.  

Projekta iesniedzēja 

pamatdarbība ir zivsaimniecība 

(nevērtē, ja projektu iesniedz 

pašvaldība vai BDR kā 

kopprojektu) 

zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no 

zivsaimniecības ir virs 50% 
2 

A1; C sadaļas zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no 

zivsaimniecības ir zem 50% 
1 

projekta iesniedzējs nav zivsaimniecības uzņēmums 0 

3.2. 

Projekta iesniedzējs ir 

pašvaldība vai biedrība 

kopprojekta gadījumā. (vērtē 

tikai kopprojekta gadījumā)   

projektā investīcijas izmantos zivsaimniecības 

uzņēmēji, kuriem ienākumi no zivsaimniecības ir virs 

50% 

2 

A1; C sadaļas 
projektā investīcijas izmantos zivsaimniecības 

uzņēmēji, kuriem ienākumi no zivsaimniecības ir zem 

50% 

1 

3.3. Projekta iesniedzēja kapacitāte. 

Sniegta informācija par pretendenta līdzšinējo 

darbību, plānotajām aktivitātēm, darbinieku kapacitāti 

īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. 

Iesniedzējam ir pozitīva pieredze projektu īstenošanā, 

ir nepieciešamie resursi projekta mērķa un uzdevuma 

sasniegšanā. Pamatota iesniedzēja īstermiņa un 

ilgtermiņa darbība. Kopprojekta gadījumā sniegta 

informācija par katru iesaistīto uzņēmēju projektā. 

2 

A1; A3; A 4.1.,   papildus 

informācija, ja tāda ir 

pievienota projekta 

pieteikumam 

Sniegta informācija par pretendenta darbību, 

plānotajām aktivitātēm, pamatota darbinieku 

kapacitāte projekta īstenošanā, mērķa sasniegšanā. 

Nav sniegta informācija par pieejamiem resursiem. 

Nav informācija par iepriekšējo pieredzi projektu 

īstenošanā. Nav īstermiņa un ilgtermiņa mērķi 

pamatoti pieteikumā ne par iesniedzēju, ne 

kopprojekta gadījumā par katru iesaistīto uzņēmēju 

projektā. 

1 

Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja 

līdzšinējo darbību, pieredzi projektu īstenošanā, nav 

sniegta informācija par īstermiņa un ilgtermiņa 

0 
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plāniem un pieejamajiem resursiem projekta mērķa 

sasniegšanai. Nav informācija par uzņēmējiem 

kopprojekta gadījumā. 

3.4. 
Projekta nepieciešamības 

pamatojums. 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. 

Individuālais projekta mērķis, ir konkrēts, izmērāms, 

reāli sasniedzams noteiktā laikā. Sniegts izsmeļoša 

skaidrojums par to, ko atbalsta pretendents vēlas 

paveikt projekta laikā un kā sasniegt projekta 

rezultātu. Sniegta informācija par projekta 

priekšvēsturi. Projektā detalizēti sniegta informācija 

par projekta ieviešanas laika grafiku, finansēšanas 

apraksts pamatots ar avotiem, konkrētām summām, 

nepieciešamajiem resursiem. 

2 

A1; A3; A 4.1.,   papildus 

informācija, ja tāda ir 

pievienota projekta 

pieteikumam, C sadaļa 
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai 

aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Projekta mērķis 

nekonkrēts, vispārīgs. Nav sniegta informācija par 

projekta priekšvēsturi. Projekta īstenošanas laika 

grafiks nekonkrēts, nav sniegta detalizēta informācija. 

Projekta finansēšanas apraksts nepilnīgs. 

0,5 

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai 

aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav projekta 

īstenošanas laika grafiks, nav projekta finansēšanas 

apraksts. 

0 

3.5. 

Projekta budžets un tā 

atbilstība projekta mērķim un 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās 

izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa 

sasniegšanu. Plānotais budžets atbilst projekta mērķim 

un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta cenu 

aptauja kā to paredz MK noteikumi. Cenu izpētes 

dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu 

veicēju izvēle. 

2 

B1, B3, B7, B8, B9, C 

sadaļas, projekta 

iesnieguma pielikumi 
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Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās 

izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā 

mērķa sasniegšanu. Cenu aptauja veikta. Nepilnīgs 

apraksts un pamatojums preču izvēlei. 

1 

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz 

plānotā mērķa sasniegšanu vai arī nav skaidri 

pamatotas projektā . 

0 

3.6. 
Projektā tiks radītas jaunas 

darba vietas. 

Divas un vairāk pilna darba laika vietas, sniegts 

apraksts par darba vietām (nosaukto darba vietu 

skaitam jābūt adekvātam projekta saturam). 
3 

B4, B6, B14, C sadaļas 

Viena pilna darba laika vieta un sniegts apraksts par 

plānoto darba vietu. 
2 

Tiks radītas nepilna darba laika vietas un par tām 

sniegts apraksts. 
1 

Saglabātas esošās darba vietas vai arī nav plānotas 

darba vietas vai arī nav sniegts pamatojums 

norādītajai/ jām darba vietām. 
0 

3.7. 

Projektā plānotas un 

aprakstītas aktivitātes projekta 

publicitātes nodrošināšanai un 

informācijas izplatīšanai. 

Projektā sniegta  informācija par to, kā tiks 

nodrošināta projekta publicitāte un informācijas 

izplatīšana.  Sniegta informācija kā tiks nodrošināta 

projekta publicitāte visu projekta uzraudzības periodu. 

0,5 

B13 
Projektā sniegtā  informācija  par publicitātes  ir tikai 

atsauce uz MK noteikumiem, regulām vai arī nav 

sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu. 
0 

3.8. 

Projekta īstenošana ieviesīs 

jauninājumus/ inovāciju VRG 

teritorijā. 

Atbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 

stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 
2 

B3, B4.1, B14, atbilstību 

jauninājumam/ inovācijai 

nosaka pēc SVVA 

stratēģijas 2.3.punkta par 

Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 

Neatbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts 

SVVA stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 
0 
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3.9. 

Atbalsta pretendenta darbība 

reģistrēta VRG darbības 

teritorijā 

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta 

VRG darbības teritorijā, juridiskās personas juridiskā 

adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai 

reģistrēta VRG darbības teritorijā. Kopprojekta 

gadījumā, visi iesaistītie projektā reģistrēti VRG 

teritorijā. 

3 

A 1; B14; Fiziskām 

personām ir jābūt 

pievienotam 

dokumentam,par 

deklratēto dzīvesvietu. Ja 

dokuments netiek 

iesniegts,kopā ar projekta 

iesniegumu punkti netiek 

piešķirti. 

4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā (Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

4.1. 
Projekts virzīts uz sezonalitātes 

mazināšanu. 

0,1punkts projektam, kurš virzīts uz sezonalitātes mazināšanu.  B 4.1. 

4.2. 
Papildus kritērijs, ja projekti abi vērsti uz 

sezonalitātes mazināšanu. 

Projekts ar mazāko publisko finansējumu saņem 0,1punktu. 

Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 8      

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

EJZF (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds) 

pasākums  

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma 

"Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk – vietējās attīstības stratēģijas) īstenošanai 

noteiktajā teritorijā 

Apakšpasākuma mērķis  

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: 

ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un 

sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes 

kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana 

zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs 

Rīcības mērķis atbilstoši SVVA stratēģijai 
Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 

rajona partnerības teritorijā  
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Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai 
2.Rīcība  Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā. 

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

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. 

ZVRG darbības teritorija 
Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts,  

Rucavas pagasts, Liepājas pilsēta.  

 

Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk. 

 interešu konflikta novēršana”.  

Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerība” mājas lapas www.lrpartneriba.lv .  

http://www.lrpartneriba.lv/
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n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtēj

ums/ 

Punkti 

Projekta iesnieguma 

attiecīgā daļa 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

1.1. Projekts atbilst SVVA 

stratēģijai un norādītajai rīcībai. 

(atzīmē ar X pie atbilstošā 

vērtējuma) 

Atbilst   Kopumā tiek vērtēta projektā 

plānotā darbība, tās atbilstībai 

aktivitātei un rīcībai kurā 

projekta iesniegums iesniegts. 
Neatbilst  

Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts 

netiek tālāk vērtēts. 

2. ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 
 

  
 

  

2.2. Projekta pieteikumam 

pievienoti visi nepieciešamie 

dokumenti: 

Projekta iesniegumam pievienoti visi 

nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 

noteikumos. 

*1 

 

 

 

 

 

 

D sadaļa 

Papildus punkts, ja iesniegti arī tie dokumenti, 

kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu 

mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD 

lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

1 

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 0 

* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  

Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasības”), t.sk.projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, 

projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. 

Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju vērtējumam.                                                                                                                          

Maksimāli iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2 punkti. 
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3. VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI 

3.1. 
Projekta iesniedzējs kapacitāte 

sasniegt projekta mērķi un 

rezultātus 

Sniegta informācija par pretendenta līdzšinējo 

darbību, plānotajām aktivitātēm, projekta 

iesniedzēju kapacitāti īstenot projektu un sasniegt 

projekta mērķi. Iesniedzējam ir pieredze projektu 

īstenošanā, ir nepieciešamie resursi projekta mērķa 

un uzdevuma sasniegšanā. Pamatota iesniedzēja 

īstermiņa un ilgtermiņa darbība. 

2 

A1; A3; A4.1. 

 papildus informācija, ja tāda 

ir pievienota projekta 

pieteikumam 

Sniegta informācija par pretendenta darbību, 

plānotajām aktivitātēm, pamatota iesniedzēju 

kapacitāte projekta īstenošanā, mērķa sasniegšanā. 

Nav sniegta informācija par pieejamiem resursiem 

vai arī nav informācija par iepriekšējo pieredzi 

projektu īstenošanā, vai nav īstermiņa un 

ilgtermiņa mērķi pamatoti pieteikumā. 

1 

Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja 

līdzšinējo darbību, pieredzi projektu īstenošanā, 

nav sniegta informācija par īstermiņa un ilgtermiņa 

plāniem un pieejamajiem resursiem projekta mērķa 

sasniegšanai. 

0 

3.2. 
Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. 

Individuālais projekta mērķis, ir konkrēts, 

izmērāms, reāli sasniedzams noteiktā laikā. Sniegts 

izsmeļošs skaidrojums par to, ko atbalsta 

pretendents vēlas paveikt projekta laikā un kā 

sasniegt projekta rezultātu. Sniegta informācija par 

projekta priekšvēsturi. Projektā detalizēti sniegta 

informācija par projekta ieviešanas laika grafiku, 

finansēšanas apraksts pamatots ar avotiem, 

konkrētām summām, nepieciešamajiem resursiem. 

2 

B1, B3; B4.1, B4.2, B4.3; 

B6., B14, C sadaļas, ja 

attiecināmas un citi 

pievienotie dokumenti, kas 

papildina projektu.   
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Veikts konkurentu novērtējums, pamatots preces/ 

pakalpojuma apraksts. 

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai 

aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Projekta 

mērķis nekonkrēts, vispārīgs. Nav sniegta 

informācija par projekta priekšvēsturi. Projekta 

īstenošanas laika grafiks nekonkrēts, nav sniegta 

detalizēta informācija. Projekta finansēšanas 

apraksts nepilnīgs. Veikts konkurentu novērtējums, 

preces/ pakalpojuma apraksts daļēji pamatots. 

1 

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai 

aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav projekta 

īstenošanas laika grafiks, nav projekta finansēšanas 

apraksts. Nav veikts un aprakstīts konkurentu/ 

preces vai pakalpojuma novērtējums, nav apraksta. 

0 

3.3. 

Projektā ietverti un pamatoti 

ieguvumi vietējiem 

uzņēmējiem, iedzīvotājiem, 

tūristiem. 

Skaidri aprakstīti projekta sasniedzamie ieguvumi. 

Projekta īstenošana sniegs ieguvumu visiem VRG 

teritorijas iedzīvotājiem un arī tūristiem. 

2 

B3, B4.1, B14 un citi 

pievienotie dokumenti, kas 

papildina projektu. 

Projekta rezultātā ieguvums būs tikai novada/ 

pilsētas uzņēmējiem, iedzīvotājiem. 
1 

Nav pamatots, kādi ieguvumi būs uzņēmējiem, 

iedzīvotājiem no šī projekta īstenošanas. 
0 

3.4. Projekta patsāvīga dzīvotspēja 

un projekta rezultāta 

izmantošana atbilstoši 

plānotajam mērķim. 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 

projekta uzturēšana un  projekta rezultātu 

izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 

5 gadus  pēc projekta īstenošanas 

2 

 

 

B1, B3, B4.1, B14;                  

C sadaļas, ja attiecināmas un 

citi pievienotie dokumenti, 

kas papildina projektu. 

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un 

pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana 

un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši 

plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta 

īstenošanas 

0,5 
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Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā 

ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks 

nodrošināta projekta rezultātu izmantošana 

atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc 

projekta īstenošanas 

0 

3.5. Projekta budžets un tā 

atbilstība projekta mērķim un 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās 

izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa 

sasniegšanu. Plānotais budžets atbilst projekta 

mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta 

cenu aptauja kā to paredz MK noteikumi. Cenu 

izpētes dokumenti saprotami, pamatota 

piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. 

2 

 

 

 

B1, B3, B7, B8, B9, C 

sadaļas ja attiecināmas un 

projekta iesnieguma 

pielikumi 
Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai 

plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas 

uz plānotā mērķa sasniegšanu. Cenu aptauja veikta. 

Nepilnīgs apraksts un pamatojums preču izvēlei. 

1 

 

 

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas 

uz plānotā mērķa sasniegšanu vai arī nav skaidri 

pamatotas projektā. 

0 

 

3.6. 

Projektā plānotas un 

aprakstītas aktivitātes projekta 

publicitātes nodrošināšanai un 

informācijas izplatīšanai. 

Projektā sniegta informācija par to, kā tiks 

nodrošināta projekta publicitāte un informācijas 

izplatīšana.  Sniegta informācija kā tiks nodrošināta 

projekta publicitāte visu projekta uzraudzības 

periodu. 

0,5 

B13 

Projektā sniegtā informācija par publicitātes ir tikai 

atsauce uz MK noteikumiem, regulām vai arī nav 

sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu. 

0 

 Projekta īstenošana ieviesīs 

jauninājumus / inovāciju VRG 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja 

ir oriģināla VRG teritorijā. 
2 B1,  B3,  B4.1,  B14 
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3.7. 

teritorijā. (Pāvilostas novads, 

Grobiņas novada Medzes 

pagasts, Liepājas pilsēta, Nīcas 

novada Nīcas pagasts, Rucavas 

novada Rucavas pagasts). 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja 

ir oriģināla vietējā novada teritorijā, kurā projekts 

tiks īstenots. 

1 

Projekta idejas oriģinalitāte nav pamatota vai arī 

projektā nav paredzēts ieviest jauninājumu. 
0 

4.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

4.1. 

 

 

 

Projekta īstenošanas vieta 

Liepājas pilsēta 2 

titullapa, B5, projekts 

kopumā 

Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts 1,5 

Nīcas pagasts 1 

Rucavas pagasts 0,5 

Medzes pagasts 0 

4.2. SVVA stratēģiskais projekts 
Ir stratēģiskais 

5 
Viss projekts kopumā/ svva 

stratēģijā norādītie projekti 

  Nav stratēģiskais 0  

5.Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā 

 

5.1.  Projekta īstenošanai tiek 

izmantoti videi draudzīgi 

materiāli un atjaunojamie 

resursi.  

0,1punktu iegūst projekts, kurā tiek izmantoti 

videi draudzīgie materiāli un atjaunojamie resursi. 

B12; B4; B6; B8; B15; projekts 

kopumā; Projekta pielikumi par cenu 

piedāvājumiem. Kritērijs attiecas uz 

M3/ R2 aktivitātei - Vides resursu 

vairošana vai izmantošana, kā arī 

klimata pārmaiņu mazināšana. 

5.2. Projekta tiešā labuma guvēju 

skaits.  

Papildus 0,1 tam projektam, kurš brīvi pieejams 

lielākam iedzīvotāju skaitam. 

B4; B14, projekts kopumā. Kritērijs 

attiecas uz M3/R2 aktivitāti - Zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma izmantošanas 

veicināšana. 

5.3. Vienāds punktu skaits 

izveidojas pēc kritēriju 

piemērošanas projektiem. 

Tad 0,1punktu papildus iegūst projekts ar mazāko 

publisko attiecināmo izmaksu summu.  

B11 
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Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 

10  

  

 

APRĒĶINA VEIKŠANA 4.1. PUNKTĀ:  

• PIEKRASTES GARUMS TERITORIJĀ (VISAS PIEKRASTES GARUMS) 

PĀVILOSTAS NOVADS 41% 

NĪCAS PAGASTS 21% 

RUCAVAS PAGASTS 19% 

LIEPĀJAS PILSĒTA 16% 

MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) 3%  

 

• ZIVSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU SKAITS TERITORIJĀ 

LIEPĀJAS PILSĒTA 68% 

PĀVILOSTAS NOVADS 18% 

NĪCAS PAGASTS 12% 

RUCAVAS PAGASTS 2% 

MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) 0% 

 

• NODARBINĀTO SKAITS ZIVSAIMNIECĪBĀ NOTEIKTAJĀ TERITORIJĀ 

LIEPĀJAS PILSĒTA 66% 

NĪCAS PAGASTS 27% 

PĀVILOSTAS NOVADS 6% 

RUCAVAS PAGASTS 1% 

MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) 0% 

 

KOPĒJĀ PROCENTU SUMMA:  

LIEPĀJAS PILSĒTA – 150  

PĀVILOSTAS NOVADS – 65  

NĪCAS PAGASTS – 60 

RUCAVAS PAGASTS – 22 

MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) - 1 
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4.3. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešana notiek atklātu projektu konkursu veidā. 

Visiem projektu iesniedzējiem ir vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, reliģiskās 

piederības, tautības un sociālā stāvokļa. Stratēģijas īstenošana veicinās nodarbinātību VRG teritorijā.  

Liepājas rajona partnerība veic regulāru projektu saturisko uzraudzību. Biedrības projektu vērtēšanas 

komisijas nolikums nosaka vērtēšanas komisijas darbību un pienākumus.  

Stratēģijas īstenošanas novērtēšana ietver: 

• starpposma (2018.gads) novērtējumu (s), lai pēc kārtējās projektu konkursu kārtas novērtētu 

stratēģijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un tās īstenošanas efektivitāti; 

• noslēguma novērtējums (2020.gads), kad tiks veikta rezultātu efektivitātes, ilgtspējas un 

ietekmes novērtēšana. 

Informāciju, kas nepieciešama stratēģijas rādītāju uzraudzībai un apkopošanai nodrošina partnerības 

izpildinstitūcija, izmantojot projektos iekļauto informāciju, kā arī statistiskus datus. Ikgadējos rādītājus 

publisko partnerības mājas lapā www.lrpartneriba.lv un ikgadējās konferencēs.  

Tiek veikta regulāra projektu uzraudzība izbraucot uz projektu īstenošanas vietām. Informācija tiek 

sniegta padomei 1 x ceturksnī un kopsapulcei 1 x gadā.  

Veicot projektu īstenošanas uzraudzību, iepriekš tiek saskaņots laiks ar projektu īstenotājiem, tiek 

veikta projekta saturiskā uzraudzība, apmeklējot projektu īstenošanas vietu. Uzraudzības laikā tiek 

sastādīts uzraudzības protokols un veikta foto fiksācija. Dokumenti pēc tam tiek pievienoti projektu 

materiāliem.  

Projektu uzraudzības uzdevumi ir: 

• izvērtēt projektu ieviešanu; 

• identificēt problēmas; 

• sagatavot informāciju padomei; 

• sniegt atbalstu projektu īstenotājiem projektu ieviešanas laikā un uzraudzības periodā.  

Partnerības padome regulāri, 1 x ceturksnī, izvērtēs projektu īstenošanu, kā rezultāti ietekmējuši 

teritorijas attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas attīstību.  

Paplašināta izvērtēšana paredzēta 2018.g. beigās un 2020.gada beigās.  

Līdz 2018.gada 31.decembrim un 2020.gada 31.decembrim tiek izvērtēti sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģijas sasniedzamo rezultātu rādītāju izpildi, finansējuma apguvi un tā ietekmi uz 

rezultātu sasniegšanu. Tiek sagatavoti ziņojumi, kas nepieciešami iesniegt LAD.  

 

http://www.lrpartneriba.lv/
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4.4. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS ORGANIZĀCIJA 

 

Stratēģijas īstenošanas gaitu un uzraudzības procesu vada partnerības izpilddirektors 

(administratīvais vadītājs), kurš darbojas atbilstoši: 

• ELFLA un EJZF MK noteikumiem. 

• Biedrības Statūtiem. 

• Projektu vērtēšanas komisijas nolikumam. 

• Apstiprinātajiem darba pienākumiem.  

Atbilstoši biedrības Statūtiem, biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kuras 

kompetences ir noteiktas Statūtos. Pārstāvju lēmējinstitūcija ir Padome, kuras pienākumi un struktūra 

ir noteikta Statūtos. Padome ir atbildīga par Stratēģijas izstrādi, ieviešanu, lēmumu pieņemšanu. 

Padomē ir ievērota partneru procentuālā attiecība, interešu pārstāvniecība. Attiecībā uz ELFLA atbalstu 

ir pārstāvētas biedrību, uzņēmēju, lauksaimnieku, lauku sieviešu, jauniešu un pašvaldību intereses un 

EJZF atbalstu ir pārstāvētas zivsaimnieku uzņēmēju, biedrību, pašvaldību intereses, kā to nosaka MK 

noteikumi. Partnerības padome sastāv no 12 padomes locekļiem un padomes priekšsēdētāja.  

 

Partnerības padome pieņem lēmumu par Stratēģijas apstiprināšanu, tās grozījumiem, par projektu 

konkursu izsludināšanu. Partnerības izpilddirektors (administratīvais vadītājs)  ir atbildīgs par 

projektu konkursu organizēšanu pirms tam vienojoties ar padomi. Izpilddirektors (administratīvais 

vadītājs) nodrošina projektu konkursiem, apmācībām, konsultācijām projektu iesniedzējiem, 

aktivizēšanas semināriem, kā arī uzrauga projektu ieviešanas gaitu, apkopo rezultātus un publisko tos 

partnerības mājas lapā, sociālajos tīklos un vietējās presēs. Organizē publicitātes pasākumus, organizē 

projektu pieņemšanas darbu. Izpilddirektors koordinē projektu vērtēšanas komisijas darbu.   

Liepājas rajona partnerības organizatoriskā struktūra: 

pašvaldības15%

lauku NVO14%

lauku sieviešu 
pārst.7%

lauku uzņēmēju 
pārst. 14%

zivsaimniecības 
uzņēmēji14%

zivsaimniecības 
NVO22%

tūrisma NVO7%
jauniešu 

pārstāvis7%

Partnerības padome uz 2015.gada 1.septembri.
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BIEDRU KOPSAPULCE 

PARTNERĪBAS PADOME 

•PALĪGS (projektu koordinators)  

• finanšu vadītājs 
IZPILDDIREKTORS 
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5. Finansējuma sadales plāns un principi  

 

Nr. 

p.k. 
Mērķis 

Lauku attīstības programmas 

apakšpasākumā 
Rīcības programmas pasākumā 

atbalsta apmērs 

(% pret kopējo 

atbalstu Lauku 

attīstības 

programmas 

apakšpasākumā) 

atbalsta apmērs (euro)* 

atbalsta 

apmērs (% 

pret kopējo 

atbalstu 

Rīcības 

programmas 

pasākumā) 

atbalsta apmērs 

(euro)* 

 1. 

 Atbalsts 

uzņēmējdarbībai 

un vietējo 

produktu 

realizācijai 
55,76 % 

1554909,44     

 
Papildus 

finansējums 
153 045,31   

 2. 

 Vietas potenciāla 

attīstības 

iniciatīvas 

44,24 % 1354920,16     

 Kopā: 100% 3 062 874,91   

3. 

Veicināt 

konkurētspējīgas 

un ilgtspējīgas 

Baltijas jūras 

piekrastes attīstību 

Liepājas rajona 

partnerības 

teritorijā. 

  100% 
 

6181990,19 

Kopā:     100 % 
 - 

 6181990,19 
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MĒRĶI, RĪCĪBAS UN FINANSĒJUMA SADALĪJUMS: 

N.P.K. MĒRĶI / RĪCĪBAS 

EIROPAS 
LAUKSAIMNIECĪB

AS FONDA 
LAUKU 

ATTĪSTĪBAI 
FINANSĒJUMS 

EIROPAS 
JŪRLIETU UN 

ZIVSAIMNIECĪBA
S FONDA 

FINANSĒJUMS 

Atbalsta 
apmērs % pret 
kopējo atbalstu 

LAP 

Atbalsta 
apmērs % pret 
kopējo Rīcības 

programmā 

M1 
Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas 

uzņēmējdarbības attīstību partnerības 
teritorijā. 

55,76 0 

1.Rīcība 
Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu 

realizācijai. 
  

M2 
Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un 

darba vides attīstību. 
44,24 0 

1.Rīcība Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.   

M3 
Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 

Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 
rajona partnerības teritorijā. 

0 100 

1.Rīcība 
Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un 

uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. 
  

2.Rīcība 
Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras 

kultūras mantojuma saglabāšanā.  
  

 KOPĀ 100% 100% 

 t.sk. uzņēmējdarbībai 55,76 %  
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6. Pielikumi 

6.1. STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES PROCESA APRAKSTS  

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes process tika uzsākts 2015.gada ziemā, kad 

tika rīkotas šādas sanāksmes – diskusijas par jaunā plānošanas perioda nosacījumiem un plānotajām 

rīcībām.  

1. Pašvaldību attīstības speciālisti 2015. gada 27. janvārī; 

2. Biedrību un nodibinājumu pārstāvji 2015. gada 4. februārī; 

3. Jaunieši  2015. gada 4. februārī; 

4. Tūrisma uzņēmēji  2015. gada 11. februārī; 

5. Lauku attīstības speciālisti, konsultanti  2015. gada 11. februārī; 

6. Uzņēmēji    2015. gada 18. februārī; 

7. Piekrastes uzņēmēji, zivsaimnieki   2015. gada 25. februārī; 

8. Sociālo un sadzīves pakalpojumu darbinieki  2015. gada 4. martā;  

9. Pašvaldību attīstības speciālisti 2015. gada 11.martā; 

10. Liepājas pilsētas zivsaimnieki  2015.gada 28.maijā; 

11. Piekrastes uzņēmēji, zivsaimnieki 2015. gada 2. novembrī. 

Stratēģijas izstrādes procesā piedalījās šādas organizācijas un to pārstāvji:  

Darba grupu dalībnieki   

N.p.k. organizācija pārstāvis 

1. IK "SERVISS RJ" Rolands Jansons 

2. BDR Jura Staļļi Jānis Kalita 

3. SIA "Vēju paradīze" Valts Videnieks 

4. BDR Jura Staļļi Juris Kalita 

5. Kazdangas TIC Māra Tīmane 

6. Nīcas TIC Dace Vecbaštika 

7. SIA "Steķis" Ģirts Vagulis-Vagotiņš 

8. BDR "Rob-Lanka" Ruta Balode 

9. Grobiņas novada dome Ilze Dejus 

10. TK "Oga" Raimonds Reinis 

11. BDR "Sporta biedrība “Dunalka” Andrejs Radzevičs  
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12. SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Zane Gaile 

13. Pāvilostas novada TIC Arita Brūkle 

14. Vērgales, Ziemupes TIC Daina Vītola 

15. Aizputes TV Selga Dreimane 

16. SIA "Ervils" Aigars Laugalis 

17. z/s Ievlejas Agita Pētersone 

18. SIA "Zoovilla" Zane Gusta 

19. BDR Cīravas attīstības biedrība, Cīravas TIC Sarmīte Braša 

20. Priekules novada dome Daiga Egle 

21. BDR "Rucavas novada lauku attīstības biedrība" Didzis Ate 

22. BDR "No idejas līdz attīstībai" Sintija Spriņģe 

23. BDR "Āmuļi" Jorana Cipriķe 

24. Grobiņas novada dome Toms Urstiņš 

25. BDR "Spalva" Ieva Kupše 

26. Nīcas novada dome Diāna Ansule 

27. Nīcas jauniešu centrs Anete Lankovska 

28. BDR "No idejas līdz attīstībai" Terēze Cābele 

29. BDR "No idejas līdz attīstībai" Inta Vīgante 

30. Dubeņu jauniešu centrs "Mezgls" Elvijs Gorbunovs 

31. BDR "Pulss" Diāna Ozoliņa 

32. Priekules baptistu draudze Mārcis Zīverts 

33. BDR "Zviedru draugu kopa" Ruta Balode 

34. BDR "VOLZBAHS" Sarmīte Volkova 

35. BDR "VOLZBAHS" Juris Volkovs 

36. BDR "Kalētu VIG" Elita Jaunzeme 

37. Aizputes senioru apvienība "Piesaulīte" Edīte Dovkante 

38. BDR" NEXT" Paula Āboliņa- Ābola 

39. Starpnozaru mākslas grupa "Serde" Ance Ausmane 

40. BDR "Šīlo" Inga Zērande 

41. BDR "Kodols" Ilze Holštroma 

42. BDR "Kodols" Biruta Konrāde 

43. Pāvilostas novada pašvaldība Vizma Ģēģere 

44. Sakas novada pensionāru nodibinājums Ausma Ozola 

45. BDR "Bērnība azotē" Arita Brūkle 

46. Latvijas ilgtspējīgas attītības institūts Andris Junkurs 

47. BDR "Liepājas ezeri" Ēvalds Urtāns 

48. BDR "Tev un Taviem draugiem" Anna Viņķele 

49. BDR "Vaiņodes novada iniciatīvas grupa" Inese Freiberga 

50. SIA RODIJS C, BDR "Mednieku klubs AVOTS" Artis Čanders 

51. BDR "Kalnišķu Īves" Inita Ķaupele 

52. BDR "Rucavas tradīciju klubs" Sandra Aigare 
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53. BDR "Ciedrs" Oskars Špickopfs 

54. BDR "Sabiedriskā vides pārvalde DURBE' Santa Brāle 

55. SIA Hansawater Zveja Jānis Makarovs 

56. SIA Evij&JO Evija Kopštāle 

57. Pāvilostas novada dome Uldis Kristapsons 

58. SIA SANTAVV Ģirts Vagulis-Vagotiņš 

59. Latvijas ekotūrisma savienība Andris Junkurs 

60. VVD Liepājas RVP Gundega Feldmane 

61. Pāvilostas Ostas pārvalde Rolands Griškevics 

62. SIA Kurzemes Laivu Būve Elmārs Smiltenieks 

63. SIA "Majoka" Vilnis Brikmanis 

64. IK Saiva-1 Ēvalds Urtāns 

65. mājražotājs Dzintra Zīvarte 

66. mājražotājs Gunars Zīvarts 

67. SIA "Bajāri" Tatjana Jansone 

68. SIA B.K.J. Brigita Jansone 

69. SIA CP-23 Svetlana Marksa 

70. z/s Cibuļi Jānis Niedols 

71. z/s Neaizmirstulītes Mareks Košeļevs 

72. mājražotājs Marika Zvirbule 

73. Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks Jānis Letinskis 

74. p/s Mežiņi Monika Kaņevska 

75. SIA Steķis Uldis Tūtāns 

76. pašnodarbināta persona Linda Sērdiene 

77. pašnodarbināta persona Dagnija Poce 

78. z/s Kalnieši Romārs Timbra 

79. LLKC konsultants Priekule Irina Gintere 

80. LLKC konsultants Nīca Ainars Sīklis 

81. LLKC konsultants Vaiņode, BDR “Vaiņodes VIG” Inese Freiberga 

82. LLKC konsultants Grobiņa Anita Šteinberga 

83. LLKC konsultants Grobiņa Inga Ratniece 

84. LLKC konsultants Bārta Linda Šmiukše 

85. LLKC konsultants Kalvene Iveta Šķubure 

86. LLKC konsultants Kazdanga Māra Tīmane 

87. BDR Strops Baiba Tikuma 

88. LLKC konsultants Aizpute Daiga Petrauska 

89. LLKC konsultants Rucava Guntis Rolis 

90. LLKC konsultants Pāvilosta Andis Cielava 

91. LLKC Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsult. Aleksejs Kačanovs 

92. LLKC konsultants  Medze Vizma Lapuķe 

93. LLKC konsultants Durbe Maija Lankupa 
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94. Nīcas novada dome soc.dienesta vad. Inese Lapiņa 

95. Nīcas novada dome soc.dienesta darbiniece Inese Kalnišķe 

96. Grobiņas novada domes soc.dienests Mairita Lisecka 

97. Grobiņas novada dome Elīna Pirtniece-Niķele 

98. Pāvilostas soc.dienests Ildze Agita Balode 

99. Nīcas novada dome Anda Veidele 

100. Aizputes novada dome Aivars Šilis 

101. Aizputes novada dome Gita Sedola 

102. Aizputes novada dome Andris Jankovskis 

103. Aizputes novada dome Gunta Butrima 

104. Aizputes novada dome Biruta Konrāde 

105. Grobiņas novada dome Linda Leja 

106. Grobiņas novada dome Uldis Ķepals 

107. Priekules novada dome Agrita Driviņa 

108. Liepājas pilsētas dome Inguna Tomsone 

109. Pāvilostas novada dome Vizma Ģēģere 

110. Durbes novada dome Santa Bucika 

111. Durbes novada dome Andrejs Radzevičs 

112. Rucavas novada dome Kristīne Grudule 

113. Priekules novada dome Modris Baumanis 

114. Vaiņodes novada dome Oskars Zvejs 

115. Nīcas novada dome Laura Pakule-Krūče 

116. Nīcas novada dome Līva Meldere 

117. IK "TUBA" Dzintars Ziemelis 

118. SIA "ERVILS" Aleksandrs Kvartenoks 

119. SIA Piestātne 85 Māris Stankevičs 

120. Baltijas zivsaimnieku apvienība Edgars Laugalis 

121. SIA LAT-SALMON Miervaldis Sproģis 

122. SIA "Piejūra" Raimonda Ābelīte 

123. Nīcas novada dome Aigars Veiss 

124. SIA "Vētra S" Uldis Pētersons 

125. Liepājas zvejas produktu ražotāju asociācija Ārija Jerumane 

126. Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa Igors Markuševskis 

127. zv/s "Kaija" Jānis Pētermnis 

128. Liepājas pilsētas dome Mārtiņš Ābols 

Par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas projektu 13.11.2015. tika rīkota publiskā 

Stratēģijas prezentācija un apspriešana.  

Apspriešanas gaitā saņemti 4 priekšlikumi.  

Stratēģija apstiprināta 23.11.2015. Grobiņā.  
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 6.2 STRATĒĢIJAS EJZF STRATĒĢISKIE PROJEKTI 

Projekts:  "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde" 

Stratēģiskais mērķis: Ezera un upju gultņu attīrīšana, uzturēšana un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana. 

Rezultatīvie rādītāji: attīrīta ezera un tā pieguļošā teritorija 300 ha platībā 

Darbības rezultāts: Iegādāta 1 ūdenstilpju attīrīšanas tehnika (traktors) 

Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas dome 

 

Projekta apraksts 

Liepājas ezers ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem lagūnas tipa ezeriem ar iesāļiem ūdeņiem 

raksturīgām augu sugām, kas atbilst ES nozīmes aizsargājamam biotopam 3150  Eitrofi ezeri ar 

iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Liepājas ezera apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis ir 

saglabāt teritorijas bioloģiskās vērtības – aizsargājamos biotopus un tiem raksturīgās sugas, kā arī 

starptautiski nozīmīgas putnu vietas, tai pat laikā sabalansēt to ar ilgtspējīgu rekreatīvo resursu 

izmantošanu. Minēto mērķu nodrošināšanai, Dabas aizsardzības plānā paredzēti gan ūdens apmaiņas 

režīma uzlabošanas, gan niedru pļaušanas pasākumu īstenošana, paredzot pirms darbību uzsākšanas 

veikt attiecīgo sugu un biotopu novērtējumu. 

Liepājas pašvaldība 2015.gadā pasūtīja ūdens augu novērtējumu un 2016.gadā ornitoloģisko 

novērtējumu.  Biotopu ekspertes Egitas Zviedres atzinumā par saldūdens biotopiem un īpaši 

aizsargājamām augu sugām Liepājas ezera ziemeļu daļā norādīts, ka kopējais ezera aizaugums ir 

60%.  Ezera piekraste lielākoties ir aizaugusi ar niedrēm, šaurlapu vilkvālītēm un citiem liela izmēra 

augiem. Šo augu blīvās audzes traucē ezeram dabiski attīrīties, izskalojot atmirušās augu daļas krastā. 

Rezultātā ezerā uzkrājas aizvien biezāks dūņu slānis un augiem sadaloties tiek tērēts ūdenī esošais 

skābeklis. Lai ļautu ezeram pašattīrīties, jāveido no blīvām audzēm brīvs krasts, kurā izskaloties 

augiem u.c. ūdenī esošajām daļām. Izskalojumus vēlams no piekrastes regulāri aizvākt, lai nepieļautu 

to atkārtotu nokļūšanu ūdenī. 

Lai nodrošinātu laivu satiksmi Liepājas ezerā ziemeļu daļā pie Golodova dambja  vietā, kur konstatēta 

īpaši aizsargājamā suga jūras ūdensgundega Batrachium baudotii, ieteicams veidot marķētu laivu ceļu. 

Laivu ceļa atrašanās vieta dabā nosakāma vasaras otrajā pusē (no augusta), kad jūras ūdensgundegai 

veidojas balti, labi pamanāmi ziedi. Laivu ceļš veidojams pēc iespējas attālāk no retās augu sugas. 

Savukārt ornitologa Kārļa Millera  atzinumā par Liepājas ezera piekrastes labiekārtošanas iespējamo 

ietekmi uz teritorijas un tuvākās apkārtnes ornitofaunu arī norāda teritorijas kurās ieteicams veikt 

niedru pļaušanu, neradot apdraudējumu ne aizsargājamām, ne bieži sastopamām  putnu sugām. 

Atzinumā norādīts, ka niedru pļaušana jāveic regulāri, lai izvairītos no atkārtotas aizaugšanas. 

Arī Dabas aizsardzības pārvaldes Vadlīnijās aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā, 2.sējuma “Upes 

un ezeri” (2017) 14.nodaļā ir norādīts, ka no ezera funkcionalitātes uzlabošanas viedokļa īpaši 

nozīmīga ir piekrastes virsūdens augu joslas izpļaušana, veicot regulārus pļaušanas pasākumus, tā 

novājinot ūdensaugus un samazinot to augšanas spēju. 
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Liepājas ezers  kā publisks ezers plaši tiek izmantots rekreācijai – makšķerēšanai, kā arī rūpnieciskajai 

zvejai, ar kuru nodarbojas gan fiziskas gan juridiskas personas. Ezera aizaugšana mazina iedzīvotājiem 

šī rekreatīvā resursa pieejamību. Lai nodrošinātu gan iedzīvotāju intereses, gan ezera dabas vērtību 

saglabāšanu, Liepājas ezera pašvaldību (Liepājas pilsēta, Grobiņas novads, Nīcas novads) dibināta 

biedrība "Liepājas ezeri"  līdz šim savu iespēju robežās ir veikusi Liepājas ezera apsaimniekošanas 

darbus, uzturot laivu ceļu, iezīmējot to dabā ar navigācijas zīmēm un veicot apauguma pļaušanu. Tomēr 

jāatzīmē, ka pašvaldību rīcībā nav tehnika, ar kuras palīdzību nopļautās niedres būtu izvācamas krastā. 

Līdz ar to darbu efektivitāte līdz šim ir bijusi ļoti zema un nav nodrošinājusi ezera eitrofikācijas 

samazināšanos. Lai  nodrošinātu Liepājas ezera ilgtspēju, tai skaitā, veicinātu ezera ūdens apmaiņas 

uzlabošanos, mazinātu ezera eitrofikāciju, līdz ar to nodrošinātu labvēlīgus apstākļus sugu un biotopu 

aizsardzībai, tai pat laikā uzlabotu rekreācijas iespējas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, nepieciešams 

iegādāties atbilstošu tehniku. 

 

Projekts:  “Auto stāvlaukumu infrastruktūras sakārtošana un gājēju ielas izveide Pāvilostā”. 

Stratēģiskais mērķis: Sakārtot vecās Pāvilostas pilsētas daļas infrastruktūru  atbilstoši ienākošai 

tūrisma plūsmai, tādējādi nodrošinot piekrastes zvejniekiem piekļuvi ostai un produkcijas nogādi 

klientiem, kvalitatīvu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.  

Rezultatīvie rādītāji: Nodrošināta kvalitatīva piekļuve ostai sešiem piekrastes zvejniekiem, jahtu 

ostai, promenādei, slipam un Pāvilostas novadpētniecības muzejam, kā arī nodrošināta glābšanas 

transporta piekļuve jūras krastam. Izveidotas auto stāvvietas ap 100 vieglajām automašīnām un 3 

autobusiem. Izveidota 100 m gara labiekārtota gājēju iela no ostas pārvaldes līdz promenādei.  

Darbības rezultāts: Projekta realizācijas rezultātā tiktu sakārtota mašīnu un gājēju plūsma 

Pāvilostas pilsētas visnoslogotākajā daļā – Dzintaru ielas sākuma posmā no promenādes un līdz 

Tirgus ielai.  

Projekta īstenotājs: Pāvilostas novada pašvaldība  

 

2020. gada tūrisma sezona un pandēmijas ierobežojumu laiks pierādīja, ka pilsēta ir kļuvusi par ļoti 

iecienītu, apmeklētu galamērķi tūristiem un atpūtniekiem.  2020. gada 11. jūnijā pie promenādes tika 

uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs. Pēc iegūtiem datiem līdz 06.10.2020. promenādi ir 

apmeklējuši 32728 apmeklētāju.  Vadoties pēc Andra Klepera pētījuma “Baltijas jūras piekrastes 

apmeklētības, tās radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras izvērtējums” Valsts ilgtermiņa tematiskais 

plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam (Piekrastes plānojums), kas 

apstiprināts ar 17.11.2016. MK rīkojumu nr. 692, teikts: Apmeklētāju skaits piekrastē pieaug, 2019. gadā sasniedzot 8 

miljonus apmeklējumu. Galvenais mobilitātes līdzeklis 2019. gadā bija automašīna, ko izmantojot, piekrastē nokļuva 

gandrīz puse no apmeklētājiem, kuri nav vietējie iedzīvotāji. Pāvilostas pilsētā apmeklētāju skaits katru gadu palielinās. 

Realizējot SAM 5.5.1. projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” apakšprojektu “Pretplūdu 

aizsargbūves- promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” tika izbūvēta promenāde uz jūru un labiekārtota 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtne, kas jūtami palielināja tūristu, līdz ar to arī mašīnu 
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plūsmu tieši Dzintara ielas galā. Izbūvējot promenādi un labiekārtojot Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja apkārtni, strauji pieaug apmeklētāju, līdz ar to arī automašīnu skaits Dzintaru ielas 

sākumposmā un stāvlaukumā pie muzeja, kur atrodas autostāvvietas 6 mašīnām. Vasaras sezonā 

veidojas mašīnu “korķis”, jo ienākošā mašīnu plūsma dodas līdz muzeja auto stāvlaukumam, kas ir 

pārpildīts, tad griežas atpakaļ un tai seko vēl pāris mašīnas, līdz ar to veidojas mašīnu drūzmēšanās 

un avārijas situācijas.  Ņemot vērā, ka šeit atrodas Pāvilostas osta, kur bāzējas seši komerczvejnieki, 

kā arī piekrastes zvejnieki, vasaras sezonā rodas problēmas zvejniekiem piekļūt ostai un atstāt savu 

transportu, jo visas autostāvvietas vienmēr ir pilnas ar automašīnām un notiek nemitīga automašīnu 

plūsma. Ostās teritorijā atrodas arī no EZF fonda iegādātais zivju atvēsināšanas bloks, kuram 

nepieciešama piekļuve pēc produkcijas, kā arī zivju pārstrādes uzņēmuma SIA “N-Stars” piestātnes. 

Ostas teritorijā, Dzintara ielas sākumposmā atrodas pašvaldībai piederošas jahtu piestātnes kuru 

gadā vidēji apmeklē 400 jahtas un 80 % no tām ir ārzemju jahtas. Pa Dzintaru ielu un tālāk pa 

promenādi ir viena no piekļuvēm pludmalei glābšanas dienestam, bet vasaras sezonā, kad tas ir 

visaktuālāk, Dzintaru ielas malas ir pilnas ar automašīnām, kas rada problemātisku pārvietošanos 

glābšanas transportam. Promenādes teritorijā tika izbūvēts jauns slips, laivu nolaišanai Sakas upē, 

līdz ar to arī šajā posmā pārvietojas autotransports ar laivām. Lai novērstu stihisku mašīnu plūsmu 

un izvietošanu Dzintara ielā no promenādes līdz TIC, un organizētu mašīnu plūsmu, kā arī atslogotu 

Dzintaru ielas sākuma posmu pie promenādes, plānotā projekta ietvaros paredzēts sakārtot Dzintaru 

ielas infrastruktūru no Vītolu ielas sākuma līdz pat Pāvilostas novadpētniecības muzejam, jeb 

promenādes sākumam, izveidot to par gājēju ielu un atļaujot iebraukt tikai apkalpojošam un 

glābšanas dienestu transportam. Tas arī būtu loģisks turpinājums gājēju plūsmai, kas nāktu pa 

Dzintaru ielu un dotos pa promenādi uz jūru. Vēl plānots izbūvēt papildus autostāvvietas gar 

Dzintaru ielas malu no Tūrisma informācijas centra līdz Pāvilostas ostas pārvaldei. Pie ostas 

pārvaldes, kur jau atrodas auto stāvlaukums, bet tas nav ar cieto segumu, paredzēta asfalta seguma 

izveide. Auto stāvlaukumā pie Pāvilostas ostas pārvaldes paredzēt autostāvvietas zvejniekiem. 

Ņemot vērā to, ka 2020. gadā tiks atvērta jauna SPA viesu māja “OTTO”, kas atrodas Vītolu un 

Dzintara ielas krustojumā, kā arī Dzintaru ielas sākumā atrodas viesu māja un kafejnīca “Āķagals”, 

kā arī apmeklētākais objekts pilsētā, Pāvilostas novadpētniecības muzejs, arī šim iestādēm un to 

apmeklētājiem ir jāparedz autostāvvietas.  Dzintara ielas malu gar Sakas upes krastu no TIC līdz 

Pāvilostas ostas pārvaldei blakus esošajam auto stāvlaukumam paredzēts atvēlēt auto stāvvietām 

(kas tiktu izvietotas iezīmētā “skujiņas” veidā gar ielas malu), līdz ar to kā papildus ieguvums- tiktu 

izcirsti krūmi, atsegts ainavisks skats uz Sakas upi, pāri atrodošos BOUT-parku ar jahtu ceļamkrānu 

un viesu māju uz ūdens “Peldmājas”. Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi topogrāfijas izstrādi 

minētajai teritorijai un nākošas solis būs labiekārtojuma projekta izstrāde. 

 

Projekts: Rucava – Pape ceļa posma pārbūve 

Stratēģiskais mērķis: “Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana”. 

Rezultatīvie rādītāji: Tiks atjaunots pašvaldības ceļa posma segums Rucava – Pape, kā arī Papē 

esošā Ķoņu ciema ceļa posma segums, veicinot tūrisma pieplūdumu, uzņēmējdarbību un 
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zvejniecību. 

 

Darbības rezultāts: 4 km garumā uzliets karstais asfalts (ceļa seguma atjaunošana ar asfaltbetonu 

6+4cm biezumā) 

Projekta īstenotājs: Rucavas novada dome 

 

Piekrastes, tajā skaitā Papes ciema, attīstība Rucavas novadam ir viena no ilgtermiņa prioritātēm 

(Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana). 

“Nākotnē Papes centrālās daļas attīstības iespējas saskatāmas kā visintensīvāk un aktīvāk 

izmantojamā piekrastes daļa, ņemot vērā pašreizējo un arī nākotnē prognozējamo piekrastes 

apmeklētāju plūsmu virzību. Pape ir nozīmīgākais galamērķis piekļuvei jūrai (faktiski vienīgais 

Liepājas-Klaipēdas šosejas un piekrastes savienojuma galapunkts ar publisku stāvlaukumu pie Papes 

bākas). 

Vietas attīstības potenciālu pamato gan ezera, gan jūras piekrastes pieejamība, atsevišķi pašvaldībai 

piederošo zemju un ēku īpašumi – kā pamats publiskās infrastruktūras attīstībai („Dzintarvēju” ēka 

pie Papes kanāla, ēku īpašums „Robežsargi” pie Papes ezera, stāvlaukums pie Papes bākas). 

Sadarbībā ar vides institūcijām ir diskutējams jautājums par dabas parka „Pape„ funkcionālo zonu 

robežu precizēšanu, piemēram, pārskatot esošās apbūves pie Papes ezera iekļaušanas pamatotību 

dabas lieguma funkcionālajā zonā.” – fragments no Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013-2038.gadam 

 

Viens no faktoriem, kas ietekmē vietas attīstību, ir Papes ceļa sliktais stāvoklis. Patreizējais 

ceļa segums nav piemērots smagajai tehnikai, bet tas tiek izmantots Latvijas Valsts mežu 

apsaimniekošanas nolūkiem, kā arī lai nokļūtu uz kūdras ieguves vietu. Jāņem vērā, ka SIA 

“Compaqpeat”, kurš kūdras transportēšanai izmanto minēto ceļu, ir viens no lielākajiem novada 

uzņēmējiem. Tāpat ceļu izmanto arī SIA “Royal Reed” spīlu ieguvei Papes ezerā, veicinot eksportu 

uz Eiropu. 

Dotajā brīdī Papē reģistrēti 13 uzņēmēji (“Lursoft” dati), kā arī notiek to uzņēmumu 

saimnieciskā darbība, kuri reģistrēti ārpus Papes ciema. To mērķis ir veicināt zvejniecības tradīciju 

saglabāšanu un popularizēšanu. Rucavas novada domē šogad noslēgti 54 zvejas nomas līgumi, kas 

norāda uz to, ka ir pastāvīga interese par zvejniecību Papes teritorijā. 

Pašvaldības mērķis ir attīstīt piekrasti - dažādot ekonomiskās aktivitātes, veicināt tūrisma attīstību, 

veicināt pastāvīgu apdzīvotību. Jau ir iestrādes infrastruktūras attīstībā – labiekārtots Papes bākas 

stāvlaukums ar piekļuvi jūrai “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma 

paplašināšana” projekts un "Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana "Dzintarvēji"" projekts, kas ir realizēti LAD un Liepājas rajona partnerības 

izsludināto projektu konkursa ietvaros. Papes kanālā pie ēkas “Dzintarvēji” tiks izveidota laivu 

piestātne, par kuras izveidošanas nepieciešamību interesējās vietējie zvejnieki.  
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Ir izstrādāta Papes ostas attīstības koncepcija (līdz 2028. gadam). Lai varētu ostu realitātē 

attīstīt, ir nepieciešama spēcīga un kvalitatīva ceļu infrastruktūra. 

Savulaik veikts automašīnu plūsmas monitorings, un saskaitīts, ka vidēji dienā pa šo ceļu pārvietojas 

vairāk nekā 500 automašīnas. 

Pape ir nozīmīgs tūrisma galamērķis pie jūras. Vieta ir atpazīstama ne tikai valsts robežās, 

bet arī ārpus tām. Teritorijā atrodas vairāki valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, viens no tiem ir 

Papes Ķoņu ciems. Lielu teritoriju aizņem Papes dabas parka teritorija. Pludmalē pie Papes bākas 

atrodas publiska peldvieta “Pie Papes bākas”. Piekrastē ir lielākā naktsmītņu koncentrācija novadā, 

kas nozīmē, to ka Pape kā galamērķis ir lielam tūristu skaitam, kā arī pakalpojumu sniedzējiem. 

Sakārtota ceļu sistēma samazinātu tūrisma pakalpojumu sezonalitāti. Kā liecina tūrisma informācijas 

statistika, TIC katru sezonu (maijs-septembris) vidēji apmeklē 2000 tūristu, kuru vairākumam Pape 

ir galamērķis. Tā kā vasaras sezonā Papē ir regulāra un intensīva tūrisma plūsma, ceļa stāvokļa 

uzlabošanai ir būtiska nozīme operatīvā transporta kustībai (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji). 

Tā kā minētais ceļš, nereti ir kritiskā stāvoklī, tas būtiski ietekmē arī satiksmes drošību. Īpaši 

bīstama kustība ir aktīvajā tūrisma sezonā, kad ir augsta kustības intensitāte, ceļš putekļains, līdz ar 

to slikti pārskatāms. Pa šo ceļu pārvietojas arī ievērojams skaits velotūristu, kas izvēlas starptautiskā 

velomaršruta EUROVELO 13 posmu, kas ved pa šoseju, apbraukt pa piekrastes ceļiem. 

Par ceļa slikto stāvokli regulāri tiek saņemtas sūdzības gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan 

uzņēmējiem, gan tūristiem. Nereti saņemtas sūdzības par bojātām automašīnām un velosipēdiem. 

Ceļa posma Rucava - Pape pārbūves iecere iekļauta Rucavas investīciju plānā (62. punkts) 

Uzlabojot ceļa stāvokli, tiks veicināta visa novada ekonomiskā izaugsme, veicināta uzņēmējdarbība, 

iespēja uzņēmējiem paplašināties un radīt jaunas darbavietas, tiks papildināts pakalpojumu klāsts, 

veidots pozitīvs vietas tēls. 

 

Projekts:  Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Grobiņas novada, Medzes 

pagastā 

 

Stratēģiskais mērķis: Uzlabot ceļu kvalitāti no valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils(Leči) – 

Grobiņa, līdz jūras piekrastei Medzes pagastā, Grobiņas novadā 

Rezultatīvie rādītāji: Veikta grants ceļu(Spilvas-Šķēde; V1188 Liepāja – Šķēde – Ziemupe-Atpūtas 

vieta Liedagi)  pārbūve 5,8km garumā 

Darbības rezultāts: Piekrastes apmeklētāju skaita pieaugums par 20% otrajā gadā pēc projekta 

īstenošanas, salīdzinot ar 2019.gada datiem. 

Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome 

Grobiņas novada dome, ka stratēģisko projektu vēlas virzīt ceļa Spilvas – Šķēde pārbūvi, kā ietvaros 

tiktu noasfaltēts ceļa posms 5,2 km garumā, kas savieno valsts reģionālo autoceļu P111 

Ventspils(Leči) – Grobiņa un valsts vietējo autoceļu V1188 Liepāja – Šķēde – Ziemupe, kas 
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nodrošina pieeju jūras piekrastei pie Šķēdes, Grobiņas novadā. Šo ceļu izmanto tūristi, kas dodas 

jūras virzienā, gan Grobiņas iedzīvotāji, gan tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. 

 Šķēdes jūrmala ir iekļauta Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojumā Baltijas jūras piekrastes publiskās 

infrastruktūras attīstībai, kā prioritāri attīstāmā vieta. Līdz ar to šī ceļa sakārtošana dotu būtisku 

ieguldījumu šīs prioritārās teritorijas attīstībā, kā arī visas Latvijas definēto ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanā. 

Līdzšinējie ieguldījumi piekrastes infrastruktūrā(ceļu sakārtošana, stāvlaukums, labierīcības, 

pastaigu laipa, atpūtas vietas utml.), kas veikti pēdējos 10 gados ir rezultējušies piekrastes 

apmeklētāju pieaugumā, kas secināts pētijumā “Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma un tā radītās 

slodzes uz vidi izvērtējumā un piekrastes publiskās infrastruktūras apsekojumā” 

(http://petijumi.mk.gov.lv/node/3353). Pētījums veikts pēc Vides un reģionālās attīstības ministrijas 

pasūtījuma. Pētijumā lasāms, ka Šķēdes piekrastē apmeklētāju skaits 2019.gadā salīdzinājumā ar 

2015.gadu ir pieaudzis par 52%. Pieaugums ir arī vērojams naktsmītņu un gultasvietu pieejamībā. 

2020.gadā atpūtas vietai Liedagi piešķirts NaaC zaļais karogs, atpūtas vieta pielāgota cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. Iepriekš minētā pētījumā secināts, ka visām piekrastes teritorijām 

nepieciešams primāri uzlabot pamatinfrastruktūru – ceļu, kas ved uz piekrasti un stāvlaukumus. 

Atjaunojamais ceļa posms ir ikdienā samērā intensīvi izmantots un pie ceļa tiešā tuvumā ir daudz 

māju un lauku saimniecību. Šķēdes vasarnīcu ciematā ir aptuveni 1300 īpašumi, daļa no tiem ir 

patstāvīgi apdzīvoti, ceļa atjaunošanai ir arī būtiska loma Šķēdes ciemata attīstībā un pieejamībā. 

Grants ceļa uzturēšanas izmaksas ikdienā ir lielākas, kā kvalitatīvam asfalta ceļam, 2020 gadā līdz 

šim izlietots ceļa Spilvas – Šķēde uzturēšanai sastāda aptuveni 3000 EUR (greiderēšana, pretputes 

apstrāde māju tuvumā, iesēdumu labošana). Ar katru gadu šiem izdevumiem ir tendence pieaugt, jo 

grants seguma biezums pamazām samazinās. Asfalta seguma ceļam izdevumi pirmajos desmit 

lietošanas gados plānoti tikai ziemas uzturēšanai, aptuveni 1000 EUR gadā. 

Projekts:  Ceļu segumu pārbūve un atjaunošana piekļuvei pie jūras Bernātos. 

 

Stratēģiskais mērķis: Infrastruktūras sakārtošana, lai komerczvejniekiem un pašpatēriņa zvejniekiem 

zvejas ikdiena kļūtu vieglāka un zvejniecība kā nozare neizsīktu. Pašvaldībai, uzņēmējiem, 

tūristiem, novada iedzīvotājiem un speciālajiem dienestiem atvieglota piekļuve jūrai. 

 

Rezultatīvie rādītāji: Uzklāts melnais segums autoceļam 1 km garumā un atjaunots grants segums 

2,3 km garumā, kas ved uz jūru. 

 

Darbības rezultāts: Nīcas novadā būs piekļuves vietas jūrai, kur iespējams piekļūt pa melno un grants 

segumu. Piekļuve jūrai pa kvalitatīvu ceļa segumu būs neatsverams ieguvums pašpatēriņa 

zvejniekiem un uzņēmējiem, kam izsniegtas zvejas licences (attiecīgi 52 un 6 2020. gadā). 

Apmeklētāju skaits kopumā Nīcas novada jūras piekrastē gadā ir aptuveni 71 000, t.sk. pašvaldība, 

uzņēmēji, speciālie dienesti, vietējie iedzīvotāji, zvejnieki, sportisti, tūristi. 

Projekta īstenotājs: Nīcas novada dome 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3353
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Dabas parks “Bernāti” ir visplašāk izmantotā piekļuve pie jūras Nīcas novadā. Bernātu ciems 

un dabas parks “Bernāti” neatstāj vienaldzīgu nevienu, kurš tajā paviesojies. Jūras krasts ar baltajām 

smiltīm, kāpas, viļņu šalkoņa un priežu mežs vilina apmeklētājus pie sevis visos gadalaikos. Kas 

Bernātos vienreiz bijis, grib šeit atgriezties. Piekļuvi jūrai izsenis izmanto zvejnieki.  

Šī projekta mērķis ir vienlaicīgi sakārtot infrastruktūru un labiekārtot vidi, lai 

komerczvejniekiem un pašpatēriņa zvejniekiem zvejas ikdiena kļūtu vieglāka un zvejniecība kā 

nozare neizsīktu. 2020. gadā Nīcas novadā tika izsniegtas 52 licences pašpatēriņa zvejniekiem un 6 

- juridiskajām personām. 

Arī dabas draugiem, tūristiem Bernātu pludmales un Dabas parka apmeklējums būtu vēl 

patīkamāks un bezrūpīgāks.  

Nīcas novada dome jau ir īstenojusi vairākus projektus, kuri vērsti tieši uz pludmales 

pieejamības uzlabošanu un drošību pludmalē. Viens no tiem - “kompozītmateriāla laipas” tapa 

pagājušā vasarā, par ko dzirdētas tikai labas atsauksmes. 2019.gadā Dabas parka teritorijā uzbūvētas 

universālā dizaina laipas ar skatu platformu uz jūru. 2020.gadā tiks atjaunota tālajam stāvlaukumam 

blakus esošā atpūtas/piknika vietas, izveidojot to par atpūtas vietu, kas nākotnē veicinās cilvēku 

plūsmas palielināšanos, un līdz ar to, arī minēto ceļu uz jūru, noslodzi. Arī tālais stāvlaukums 2021. 

gadā tiks asfaltēts un labiekārtots 

 Šobrīd ir vajadzība sakārtot ceļu, kas ved līdz jūrai un stāvlaukumam. Pašlaik ceļus līdz jūrai 

un tālajam stāvlaukumam klāj grants segums, kas regulāri jāgreiderē un tiem jāveic atputekļošana, 

tādēļ regulāri tie prasa ievērojamus naudas ieguldījumus.  

Lietuvas tuvums teritorijai piesaista atpūtniekus no lielākajām Lietuvas iekšzemes pilsētām, 

bet maģistrālā autoceļa A11 tuvums – ceļotājus, kuri apceļo Latvijas un Lietuvas rietumu daļu. 

Kopumā atpūtnieku slodze vērtējama kā pieaugoša. Apmeklētāju skaits Nīcas novada jūras piekrastē 

gadā ir aptuveni 71 000 (datu avots: “Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras 

piekrastei”). 

Netālu atrodas arī LOC teritorija, kur sporta bāze strādā visu gadu, jo sportisti atrodas 

treniņnometnēs un trenējas. Doto ceļu noslogojums nav zems arī ziemas mēnešos, jo šajā laikā 

Bernātu mežs ir ļoti pieprasīts ziemas izklaidēm (slēpošana, ragaviņas, slīdkalniņi u.tml.). 

Bernātos nepieciešama ceļa Dzintariņš – Baltijas jūra – Tālais stāvlaukums – Jaunprieduļi – 

Stūrmaņi seguma pārbūve un atjaunošana. Šim ceļam ir 2 iebrauktuves, kas nodrošina piekļuvi līdz 

jūrai un tālajam stāvlaukumam no Valsts ceļiem, t.i. no A11 šosejas, kā arī no ceļa, kas ved caur 

Bernātiem. Ceļa posmā Dzintariņš – Baltijas jūra, plānots izbūvēt melno segumu, bet pārējos ceļa 

posmos grants seguma atjaunošana ceļam. Nepieciešams atjaunot asfalta segumu arī automašīnu 

stāvlaukumam, kas atrodas ceļa posmā Dzintariņš – Baltijas jūra. Tas gadu gaitā nolietojies un 

nepieciešams, lai dabas parka apmeklētāji nenovietotu savu transportu zaļajā zonā, kas vienlīdz ir 

kaitējums dabai un arī administratīvais pārkāpums.  

Ņemot vērā Bernātu dabas parka izvietojumu un tūrisma attīstības tendences, paredzams, ka 

kopējā rekreācijas slodze, projekta īstenošanas vietā, turpmākos gadus palielināsies.  

Ceļš Dzintariņš – Baltijas jūra – Tālais stāvlaukums – Jaunprieduļi – Stūrmaņi ir piekļuve 

jūrai, ko izmanto komerczvejnieki un pašpatēriņa zvejnieki. Sakārtojot šo ceļu, zvejniekiem piekļuve 

jūrai būs ērtāka. Šo piekļuvi izmantotu arī pašvaldības komunālā pārvalde pludmales 

labiekārtošanai, pašvaldības policija un glābēju transports. Šobrīd grants ceļš ir gana nolietojies, tam 

regulāri veidojas bedres, iesēdumi, un nepieciešama atputekļošana. Lai ceļa Dzintariņš – Baltijas 
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jūra – Tālais stāvlaukums – Jaunprieduļi – Stūrmaņi ekspluatācija būtu noturīgāka un apkope prasītu 

ievērojami mazāk līdzekļu, tas pašlaik būtu jāsadala divos posmos, no kuriem vienam jāatjauno 

grants segums, bet otram jāuzklāj asfalts. Grants segums jāuzklāj 2.3km garumā no Zaļā stara līdz 

A11 šosejai (ceļa posms no Zaļā stara – Tālais stāvlaukums – Jaunprieduļi – Stūrmaņi) un asfalta 

segums līdz nobrauktuvei uz jūru ceļa posmā Dzintariņš – Baltijas jūra, 1km garumā. 

Ieguvēji būs gan tūrisma, gan zvejniecības nozare, gan pašvaldība un vietējie iedzīvotāji. 

Projekta galvenās mērķa grupas ir pašvaldība, uzņēmēji, Nacionālie bruņotie spēki, speciālie 

dienesti, vietējie iedzīvotāji, zvejnieki, sportisti, tūristi.  

 

 

 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

119. lpp. 

Informācija par VRG  

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” 

Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads LV 3430 

Tālr.+37126595623; 63491806 

www.lrpartneriba.lv 

inita.a@inbox.lv; inita.ate@lrpartneriba.lv  

 Dokumenta apstiprinājums:  

Vārds, uzvārds amats Datums, paraksts pamatojums 

Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

23 . 11. 2015. 

 

_______________________ 

 

Liepājas rajona 
partnerības padomes 

sēdes lēmums nr. 9 
no 23. 11. 2015. 

Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

18.12.2015. 

 

_______________________  

 

Precizējumi veikti un 
saskaņoti ar 

partnerības padomi 
18.12.2015.  

Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

08.02.2016. 

 

______________________  

 

Precizējumi veikti un 
saskaņoti ar 

partnerības padomi 
08.02.2016.  

Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

15.02.2016. 

 

______________________  

 

Precizējumi veikti un 
saskaņoti ar 

partnerības padomi 
15.02.2016.  

Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

29.11. 2016. 

 

______________________  

 

Precizējumi veikti un 
saskaņoti ar 

partnerības padomi 
29.11..2016.  

Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

____. 10.2017. Precizējumi veikti un 
saskaņoti ar 

partnerības padomi 
____ .10..2017.  

 

Inita Ate 

Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

03.01.2019. Precizējumi veikti un 
saskaņoti partnerības 

padomes sēdē nr. 7  

14.11.2018.  
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Inita Ate Izpilddirektore, 
administratīvā 

vadītāja 

02.11.2020. Precizējumi veikti un 
saskaņoti partnerības 

sēdē Nr._10___ 
02.11.2020.  

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 


