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Stratē ģ ijas kopsavilkums  

Sabiēdrī bas virzī tu viētē ja s attī stī bas stratē ģ iju ir izstra da jusi Biēdrī ba “Liēpa jas rajona 

partnērī ba”. Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas 2015.-2020.ģadam ir izstra da ta 

proģramma, kas nosaka un pamato viētē ja s tēritorijas attī stī bas mē rk us, priorita tēs, vajadzī bas un 

nēpiēciēs ama s pa rmain as. Stratē ģ ijas izstra dēs procēsa  tika orģanizē tas 17 darba ģrupas un 3 

sēmina ri Partnērī bas tēritorija . Darba ģrupa s piēdalī ja s 128 viētē jo kopiēnu pa rsta vji, uzn ē mē ji, 

zivsaimniēki, pas valdī bu pa rsta vji, ma jraz ota ji u.c. Darba ģrupa s tika noskaidrotas ta s vajadzī bas, 

kuras nēpiēciēs amas ī stēnot iltspē jī ģai tēritorijas attī stī bai. Stratē ģ ijas izstra dēs procēsa  tika 

analizē ti Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona, novadu un Liēpa jas pilsē tas attī stī bas pla ni, to sasaistē ar 

Lauku attī stī bas proģrammu un Rī cī bas proģrammu.  

Stratē ģ ija vēicina s lauku tēritorijas un zivsaimniēcī bai nozī mī ģa s tēritorijas attī stī bu, 

vēidojot labvē lī ģu vidi uzn ē mē jdarbī bas attī stī bai, ka  arī  iēdzī vota ju brī va  laika pavadī s anai.  

 Stratē ģ ijas iēviēs anas tēritorija ir Aizputēs, Grobin as, Nī cas, Pa vilostas, Rucavas, Durbēs, 

Priēkulēs, Vain odēs novadu tēritorijas un Liēpa jas pilsē ta Rī cī bas proģrammas iētvaros. Uz 

2015.ģada 1.ju liju Liēpa jas rajona partnērī bas tēritorija  ēsos ajos novados iēdzī vota ju skaits ir 

39 231 un Liēpa jas pilsē ta  78 413 iēdzī vota js. Partnērī bas tēritorijas novados darbojas 325 

biēdrī bas un nodibina jumi.  

Uz 2015.ģada 1.ju liju, Liēpa jas rajona partnērī bai ( VRG) ir 72 biēdri, no kuriēm 8 novadu 

pas valdī bas, 27 biēdrī bas un nodibina jumi, 12 SĪA, 3 zēmniēku/ zvējniēku saimniēcī bas, 2 

individua liē komērsanti un 20 individua liē biēdri. Kops  2015.ģada sēptēmbra uz sadarbī bas lī ģuma 

pamata, partnērī ba  darbojas arī  Liēpa jas pilsē ta domē.  

 Kops  2014.ģada sēptēmbra partnērī bas padomē darbojas 13 padomēs locēkl u sasta va .  

Partnērī bas padomē ir pa rsta vē ta  no visiēm novadiēm un Liēpa jas pilsē tas pa rsta vjiēm. Sēptin i 

padomēs locēkl i pa rsta v zivsaimniēcī bas 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 Vēicina t ilģtspē jī ģas un produktī vas uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu partnērī bas tēritorija .  

M2 Vēicina t kvalitatī vas, piēvilcī ģas dzī vēs un darba vidēs attī stī bu.  
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M3 Vēicina t konkurē tspē jī ģas un ilģtspē jī ģas Baltijas ju ras piēkrastēs attī stī bu Liēpa jas rajona 

partnērī bas tēritorija .  

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. 

65,3 0 

1. Rīcība  
Atbalsts uzn ē mē jdarbī bai un viētē jo produktu 
rēaliza cijai.  

  

2.     

M2 
Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un 
darba vides attīstību. 

34,7 0 

1. Rīcība Atbalsts sabiēdriska  labuma iniciatī va m.    

    

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

0 100 

1. Rīcība  
 Atbalsts zivsaimniēcī bas nozarēs  attī stī bai un 
uzn ē mē jdarbī bas daz a dos anai piēkrastē .  

 60% 

    

2. Rīcība  
Atbalsts vidēs rēsursu un zvējas vai ju ras 
kultu ras mantojuma saģlaba s an  

 40% 

    

 KOPĀ 100%  100% 

 t.sk. uzņēmējdarbībai  65,3% 60% 
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Stratēģijas izstrādē ievērotie vietējie un reģionālie plānošanas 
dokumenti, stratēģijas īstenošanā iesaistītie nacionālie plānošanas 
dokumenti, to principi 

Biēdrī ba “Liēpa jas rajona partnērī ba” darbī bas tēritorija atrodas Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona 
tēritorija .  Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģramma 2015.-2020.ģadam (Kurzēmē 2020) 
ir rēģ iona la  lī mēn a pla nos anas dokumēnts, kura  notēiktas priorita tēs, rī cī bas virziēni un pasa kumu 
kopums Kurzēmēs rēģ iona attī stī bai tuva kajam 6 ģadu pēriodam.  Kurzēmēs rēģ iona ilģtērmin a 
stratē ģ isko uzsta dī jumu vēido 3 mē rk i un 8 attī stī bas priorita tēs.  

 

Analizē jot Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģrammu, Aizputēs, Grobin as, Nī cas, 
Priēkulēs, Pa vilostas, Rucavas, Durbēs, Vain odēs novadu un Liēpa jas pilsē tas attī stī bas proģrammas, 
ka  arī  Lauku attī stī bas proģrammu 2014.-2020.ģadam un Rī cī bas proģrammu zivsaimniēcī bas 
attī stī bai 2014.-2020.ģadam, idēntificē ja m ta das nēpiēciēs ama s rī cī bas, kuras ir atbalsta mas 
ī stēnojot Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ iju.   

Pla nos anas dokumēntu analī zē (LEADER):  

Vietējo pašvaldību attīstības programmas Lauku attīstības programma 

Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģrammas mē rk a  

“Gudra attīstība”  rī cī bas pla na priorita tēs:  

uzn ē mē jdarbī bas attī stī bai parēdz vēicina t kvalitatīvu, darba tirgum pielāgotu izglītību mūža 
garumā, ka  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”. 

Pasa kums stiprina s viētē jo 
ēkonomiku un uzn ē mē jdarbī bas 
daz a dī bu, sēkmē s viētē jo rēsursu 
maksima lu un produktī vu 
izmantos anu, radot pē c iēspē jas 
auģsta ku piēviēnoto vē rtī bu.  Vēicina 
cilvē ku piēvē rs anos 

1.mērķis - gudra 
attīstība

•uz zināšanām balstīta 
uzņēmējdarbības 
attīstība 
•dabas un kultūras tēlpas 
attīstība 
•rēsursu ēfēktivitātē un 
ilģtspēja 

2.mērķis - piēvilcīģa 
dzīvēs vidē 

•līdzsvarots 
apdzīvojums, kvalitatīvi 
un pieejami pakalpojumi
•multimodālas un 
ilģtspējīģas transporta 
sistēmas attīstība
•vēsēlīģa, aktīva, droša 
un sociāli iēkļaujoša 
sabiēdrība

3.mērķis - ģlobālā 
saistība un atvērtība 

•sadarbības tīklu 
attīstība rēģiona 
konkurētspējas 
vēicinšānai un ēfēktīvai 
pārvaldībai
•Kurzēmēs tēla attīstība 
un atpazīstamības 
vēicinšāna
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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 parēdz “Stimulēt un dažādot ekonomiku un attīstīt 
ražošanu”.  

uzn ē mē jdarbī bai, ma jraz os anai.  
Attī stī t jaunus uzn ē mē jdarbī bas 
modēl us, kas paauģstina lauku 
tēritoriju iēdzī vota ju dzī vēs kvalita ti, 
konkurē tspē ju un tēritorijas 
socia lēkonomisko attī stī bu. 

Īēspē ja apģu t jaunas vai papildus 
zina s anas un prasmēs, uzlabojot 
uzn ē mē jdarbī bas spē jas un iēman as 
par produktu raz os anu un pa rstra di 
utt., lī dz ar to sēkmē jot viētē jo 
rēsursu maksima lu un produktī vu 
izmantos anu, radot, pē c iēspē jas 
auģsta ku piēviēnoto vē rtī bu.  

Kurzēmēs dabas un kultu ras tēlpas attī stī bai, rī cī bas virziēns parēdz vēicina t 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 vēicina tu sabiēdrī bas 
lī dzatbildī bu par kvalitatī vas dzī vēs 
tēlpas radī s anu, nēpiēciēs ams 
iēsaistī t iēdzī vota jus tēritorijas, t.sk. 
dabas un kultu ras objēktu 
labiēka rtos ana , kas uzlabo lauku 
dzī vēs tēlpu un padara to 
draudzī ģa ku un piēvilcī ģa ku.  
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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”.  

Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģrammas mē rk a “Pievilcīga dzīves vide”  rī cī bas pla na 
priorita tēs: 

Priorita tē  lī dzsvarots apdzī vojums, kvalitatī vi un piēējami pakalpojumi, rī cī bas virziēns parēdz vēicina t 
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”.  

Proģramma parēdz saka rtot 
pakalpojumu piēējamī bu, kvalita ti un 
sasniēdzamī bu, ka  arī  maza apjoma 
infrastruktu ras radī s anu vai attī stī bu 
sabiēdrisko aktivita s u daz a dos anai, 
kas uzlabo lauku dzī vēs tēlpu un 
padara to draudzī ģa ku un 
piēvilcī ģa ku ģan viētē jiēm 
iēdzī vota jiēm, ī pas i ģ imēnē m, ģan 
tēritorijas apmēklē ta jiēm. Lai 
nodros ina tu visiēm viētē ja s 
tēritorijas iēdzī vota jiēm lī dzvē rtī ģas 
iēspē jas piēdalī tiēs savas dzī vēs vidēs 
un viētē ja s tēritorijas uzlabos ana  un 
attī stī ba , nēpiēciēs ams arī  socia la s 
apru pēs pakalpojumu sniēģs anas 
viētas un socia li maznodros ina ta s 
pērsonas nodros ina t ar iēspē ju 
iēsaistī tiēs ikdiēnas dzī vēs 
daz a dos ana  un pilnvēidos ana . 
Proģramma parēdz sniēģt atbalstu 
lauku kopiēnu ilģtspē ju vēicinos a m 
viētē ja s attī stī bas iniciatī va m, uzlabo 
socia lo situa ciju laukos, vēido 
labvē lī ģu vidi,  
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Priekules novada ilgtspējīgas attīstības startēģija līdz 
2030.gadam paredz “Nodrošināt pakalpojumu pieejamību 
pilsētā un ciemos”.  

Priorita tē  vēsēlī ģa, aktī va, dros a un socia li iēkl aujos a sabiēdrī ba, rī cī bas virziēns parēdz 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”.  

Vēicina t sabiēdrī bas iēsaisti viētē ja  
dabas, fiziska , socia la , cilvē kkapita la 
stiprina s anas un kultu ras kapita la 
stratē ģ iskas un ilģtspē jī ģas 
izmantos anas un attī stī bas 
iniciatī va s, ta da  vēida  paauģstinot 
lauku iēdzī vota ju dros umspē ju, 
viētas potēncia lu un piēvilcī bu, kas 
var kl u t par priēks nosacī jumu jaunu 
intēģrē tu tu risma, kultu ras, vēsēlī bas 
un citu saistī tu pakalpojumu un 
produktu piēda va juma attī stī bai. 
Sabiēdrisko aktivita s u daz a dos ana.  

Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģrammas mē rk a “Globālā saistība un atvērtība”  rī cī bas 
pla na priorita tēs: 

Priorita tē  Kurzēmēs tē la attī stī ba un atpazī stamī bas vēicina s ana, rī cī bas virziēns parēdz 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 stiprina tu viētē jo ēkonomiku un 
uzn ē mē jdarbī bas daz a dī bu, 
nēpiēciēs ams vēicina t cilvē kos 
intērēsi piēvē rstiēs uzn ē mē jdarbī bai, 
uzlabot lauku tu risma attī stī bu,  
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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”.  

Pla nos anas dokumēntu analī zē (zivsaimniēcī bas attī stī bai):  

Vietējo pašvaldību attīstības programmas Rīcības  programma 

Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģrammas mē rk a “Gudra attīstība”  rī cī bas pla na 
priorita tēs:  

Zinātniskās pētniēcības, tēhnoloģiju un inovāciju vēicināšana konkurētspējīģo nozaru attīstībā, 
piēauģot darba ražīģumam, produktivitātēi un ēksportspējai 

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”. 

Rī cī bas proģramma zivsaimniēcī bas 
attī stī bai 2014.-2020.ģadam 

1 mē rk is: 

Zvējniēcī bas ilģtspē jī ģa, 
konkurē tspē jī ģa attī stī ba 

Rī cī bas proģramma zivsaimniēcī bas 
attī stī bai 2014.-2020.ģadam 

2 mē rk is: 

Akvakultu ras ilģtspē jī ģa, 
konkurē tspē jī ģa attī stī ba, raz os anas 
apjomu piēauģums 
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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: 
“Saskan a  ar Liēpa jas pilsē tas ēkonomisko spēcializa ciju 
zivsaimniēcī ba/ zvējniēcī ba ir viēna no Liēpa ju raksturojos a m 
tautsaimniēcī bas nozarē m, kurai ir svarī ģa loma viētē ja s 
nodarbina tī bas, prasmju pa rmantojamī bas zin a  un kuras 
iētēkmi ēkonomika  pilsē ta vē las stiprina t.” 

“Bu tiska kiē izaicina jumi ar ko saskaras zivsaimniēcī bas/ 
zvējniēcī bas nozarē ir spē ja iēviēst inovatī vus risina jumus un 
uzlabojot produktivita ti, konkurē tspē ju, tai skaita  uzlabojot 
tirdzniēcī bu un vēicina t ēksportspē ju.” 

Inovatīvi risinājumi Liepājas uzņēmumos  

Rīcība 3.1.3.(1.) Atbalstī t inovatī vu uzn ē mumu vēidos anos 
Liēpa ja  un sēkmē t priva ta  sēktora iēģuldī jumus pē tniēcī ba  un 
inovatī vos risina jumos, jaunu un ēksportspē jī ģu produktu vai 
pakalpojumu radī s anai 

Rīcība 3.1.3.(2.) Stimulē t Liēpa jas raz os anas jomas 
komērsantus iēģuldī t uzn ē mumu modērniza cija , paauģstinot 
konkurē tspē ju un ēksportu 

Rīcība 3.1.3.(4.) Sēkmē t ēnērģoēfēktivita tēs paauģstina s anas 
pasa kumus Liēpa jas uzn ē mumos  

5 mē rk is: 

Vēicina t zvējas un akvakultu ras 
produktu tirdzniēcī bu un apstra di 

 

Vēicina t novatorisku, konkurē tspē jī ģu 
un uz zina s ana m balstī tu zvējniēcī bu, 
akvakultu ru un ar ta m saistī to 
apstra di.  

Vēicina t koordina ciju visa  
zivsaimniēcī bas produktu raz os anas 
k ē dē  un paliēlina t produktu 
piēviēnoto vē rtī bu. 

Ekonomiska s izauģsmēs, socia la s 
iēkl aus anas un darbviētu radī s anas 
vēicina s ana un sniēdzot atbalstu 
nodarbina tī bai un darbaspē ka 
mobilita tēi piēkrastēs un iēks zēmēs 
kopiēna s, kas atkarī ģas no zvējas un 
akvakultu ras, darbī bu daz a dos ana 
zivsaimniēcī bas nozarē  un cita s ju ras 
ēkonomikas nozarē s 

Nodros ina t zvējniēcī bas un 
akvakultu ras jomu attī stī bu un 
ilģtspē ju. Radī t zvējniēcī ba  un 
akvakultu ra  iēģu tajiēm produktiēm 
piēviēno papildus vē rtī bu un 
nodros ina t  produktu daz a dī bu 
patē rē ta jiēm.  Atbalsts inova cija m, 
jaunu vai uzlabotu tēhnoloģ iju, 
procēsu un produktu izstra dēi un 
iēviēs anai raz os ana . Zina s anu, 
piērēdzēs un kompētēnc u pa rnēsē. 

Paliēlina t nodarbina tī bu un 
tēritoria lo kohē ziju. 

 

Kurzēmēs dabas un kultu ras tēlpas attī stī bai, rī cī bas virziēns parēdz vēicina t 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 kultu ras kapita la ilģtspē jī ģa 
apsaimniēkos ana. Aizsarģa t vidi un 

vēicina t rēsursu ēfēktivita ti.  
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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 
balstī ti baģa tī ģaja  Liēpa jas kultu rvē sturiskaja  mantojuma . 

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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Kurzēmēs pla nos anas rēģ iona attī stī bas proģrammas mē rk a “Pievilcīga dzīves vide”  rī cī bas pla na 
priorita tēs: 

Priorita tē multimoda las un ilģtspē jī ģas transporta sistē mas attī stī ba, rī cī bas virziēns parēdz 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. 

 

Vēidot Baltijas ju ras Latvijas piēkrasti 
ka  saimniēciski aktī vu un kvalitatī vu 

dzī vēs, biznēsa, kultu rvidēs un 
rēkrēa cijas tēlpu, ēfēktī vi izmantojot 

piēkrastēs rēsursus. 

Nēpiēciēs ams atbalstī t invēstī cijas 
zvējas un jahtu ostu infrastruktu ras 

attī stī ba . 
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1. Esošā situācija 

1.1. DARBĪBAS TERITORIJA  

Liēpa jas rajona partnērī bas tēritorija atrodas Latvijas diēnvidriētumu dal a  un robēz ojas ar 

Liētuvu, ka  arī  ar Vēntspils, Saldus un Kuldī ģas novadiēm. Tēritorijai ir tiēs a piēēja Baltijas ju rai, 

piēkrastēs kopģarums 111,28  km. Partnērī bas tēritorija  atrodas Kurzēmēs auģsta kais punkts – 

Kriēvu kalns (189m). Liēla kais u dēns notēcēs basēins ir Ba rtas upēi, c ētri liēla kiē ēzēri – Liēpa jas, 

Papēs, Tosmarēs un Durbēs. Tēritoriju vēido 8 novadu pas valdī bas – Aizputēs, Grobin as, Priēkulēs, 

Pa vilostas, Nī cas, Rucavas, Durbēs un Vain odēs. Platī bu zin a  visliēla kais novads ir Aizputēs novads, 

kura platī ba ir 640 km², otrs liēla kais novads ir Priēkulēs novads ar 520 km² platī bu, 515 km² liēla 

tēritorija ir Pa vilostas novadam, vismaza kais novads pē c platī bas ir Vain odēs novads ar 307 km².  

Rī cī bas proģrammas ī stēnos anas iētvaros, Partnērī bas tēritorija  iētilpst arī  Liēpa jas pilsē ta. 

Liēpa jas platī ba ir 60,37 km2,  ir 17,9 km ģara robēz a ar Baltijas ju ru, no kuras 6,4 km atrodas ostas 

tēritorija . Pilsē tas diēnvidu dal a  atrodas lī dz 200 m plata pludmalē ar smalku, baltu smilti, savuka rt 

pilsē tas ziēmēl u piēkrastēs dal a ir akmēn aina.  

Pilsē tu pas valdī bu vidu  tēritorijas zin a  nav liēlu ats k irī bu, tēritorijas platī ba sva rsta s no 5,1 km2 

Grobin a  lī dz 6,9 km2 Aizputē . Paģastu/novadu vidu  pasta v liēla kas ats k irī bas tēritorijas zin a . 

Maza kais paģasts tēritorijas zin a  rajona  ir Kalē tu paģasts, bēt visliēla ko tēritoriju aizn ēm Sakas 

paģasts.  Piēcas pas valdī bas - Rucavas – (21,42 km), Nī cas (23,76 km), Grobin as (2,53 km), 

Pa vilostas (46,21 km) novadi un Liēpa jas pilsē ta (17,36 km) ) atrodas Baltijas ju ras piēkrastē , kura 

tiēk uzskatī ta par viēnu no dabas baģa tī ba m Partnērī bas tēritorija . Partnērī bas tēritorija  (izn ēmot 

Liēpa jas pilsē tu) rēģ istrē tas 314 biēdrī bas un nodibina jumi. Liēpa jas pilsē ta  no 973 biēdrī ba m, 5 ir 

ar zivsaimniēcī bu saistī tas biēdrī bas. Partnērī bas tēritorijas novados rēģ istrē ti 3651 uzn ē mumi – 

SĪA, individua liē komērsanti, individua liē uzn ē mumi, zvējniēku, zēmniēku saimniēcī bas, 

koopēratī va s sabiēdrī bas. No kura m 3296 ir maziē un vidē jiē uzn ē mē ji, kuru ģada apģrozī jums 

nēpa rsniēdz 70000 ēuro. Piēkrastēs novados un Liēpa jas pilsē ta  pē c LURSOFT datiēm rēģ istrē ti 59 

uzn ē mumi, kuru darbī bas joma ir zivsaimniēcī ba un zvēja.  Partnērī bas tēritorijas novados 

rēģ istrē tas 92 tu risma mī tnēs ar 2025 ģultasviēta m. Pē c PVD datiēm, novados rēģ istrē ti 60 

ma jraz ota ji.  

Katrs no novadiēm ir savdabī ģs un raksturī ģs ar kaut ko unika lu.  

Pāvilostas novads ir viēnī ģais partnērī bas tēritorija , kura  atrodas maza  osta un ar visģara ko ju ras 

piēkrasti. Pa vilostas ostai ir trī s ģalvēniē uzdēvumi – viētē jo kravu pa rvada jumi, zvējas kuģ u 

piēn ēms ana un ba zē s ana s un jahtu tu risma attī stī ba. Pa vilostas ziēmēl u piēkrastē sa ka s ar Baltijas 

ju ras sta vkrastu.  Pilsē tu no aba m pusē m iēskauj pēlē ka s ka pas. Dal u piēju ras tēritorijas aizn ēm 

dabas liēģumi. Pa vilosta  tiēk piēda va ta unika la iēspē ja izbaudī t sēna s zvējniēku tradī cijas. Pilsē ta 

un viss novads ir izvēidojiēs par tu ristu iēciēnī tu atpu tas viētu. Novada  darbojas 38 tu risma mī tnēs 
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ar 610 ģultasviēta m.   Pa vilostas novads sasta v no Pa vilostas pilsē tas, Sakas un Vē rģalēs paģastiēm, 

kopē ja  tēritorija ir 515 km2. Īēdzī vota ju skaits 2950, visvaira k iēdzī vota ju dzī vo Vē rģalēs paģasta . 

Pa vilostas novada  darbojas 37 biēdrī bas un nodibina jumi. Novada  ir viēna vidusskola, 1 

pamatskola, viēna mu zikas un ma kslas skola un divas pirmsskolas izģlī tī bas iēsta dēs. Pa vilostas 

novada  nav liēlu ru pniēcī bas uzn ē mumu, lī dz ar to ir saģlaba jusiēs ēkoloģ iski tī ra vidē. Kopē jais 

uzn ē mumu skaits pē c LURSOFT datiēm ir 364, no kuriēm 334 ir maziē un vidē jiē uzn ē mumi ar ģada 

apģrozī jumu zēm 70 000 ēuro.  No visu uzn ē mē ju skaita, kas rēģ istrē ti  ir 11 kuru darbī bas joma ir 

zivsaimniēcī ba. Novada  rēģ istrē ti 4 ma jraz ota ji.  Galvēna s saimniēciska s darbī bas jomas ir 

zvējniēcī ba, kokapstra dē, lauksaimniēcī ba, mēz saimniēcī ba un tu risma pakalpojumi. 

Nīcas novada piēkrastē  iēzī mē jas trī s ciēmi – Pē rkonē, Bērna ti un Ju rmalciēms, katrs ar savu ī pas o 

ainavu un piēvilcī bu. Bērna tu priēz u mēz s, jau kops  sēniēm laikiēm, ticis novē rtē ts, ka  ī pas i 

piēmē rota viēta ku rorta iērī kos anai. S obrī d tas atzī ts par Eiropa  nozī mī ģu aizsarģa jamu dabas 

tēritoriju, ta pē c izvēidots dabas parks “Bērna ti”. Ju rmalciēms – sēns zvējniēku ciēms, kur vē l 

joproja m vī ri dodas zvēja . Nī cas novads ir ī pas s nē viēn ar skaisto ju ras piēkrasti, liēla ko 

Lējaskurzēmēs upi Ba rtu, diviēm ēzēriēm un diviēm dabas parkiēm, bēt arī  visa  Latvija  

izdaudzina tajiēm skaisti koptajiēm da rziēm. Nī cas novads sasta v no diviēm paģastiēm- Nī cas un 

Otan k u paģasti, ar platī bu 350,8 km2 un iēdzī vota ju skaitu 3574. Nī cas novada  darbojas 26 

biēdrī bas. Novada  ir viēna vidusskola, viēna pamatskola, viēna mu zikas un ma ksla skola un viēna 

pirmsskolas izģlī tī bas iēsta dē. Pē c LURSOFT datiēm, novada  ir 332 uzn ē mē ji, no kuriēm 295 ir 

maziē un vidē jiē uzn ē mē ji, 10 no rēģ istrē tajiēm nodarbojas zivsaimniēcī bas joma . Pē c PVD datiēm 

novada  rēģ istrē ti 16 ma jraz ota ji. Nī cas novada  ir piēējamas 22 tu risma mī tnēs ar 440 ģultasviēta m. 

Galvēna s saimniēciska s darbī bas jomas ir lauksaimniēcī ba, raz os ana un tu risma pakalpojumi.  

Rucavas novads atrodas Latvijas diēnvidriētumos, starp Baltijas ju ru un Liētuvas Valsts robēz u. 

Nida  atrodas Latvijai nēraksturī ģa ol aina pludmalē, kas iēkl auta ģ ēoloģ iska  liēģuma tēritorija .  

10853 ha aizn ēm dabas parks  “Papē”, ko vēido Papēs ēzērs un Nidas purvs. Gar ju ras krastu stiēpjas 

Dabas procēsu taka, kas piēda va  cēl ojumu nēskarta  daba . Rucavas novads ir baģa ts ar sava m 

kultu ras tradī cija m un kultu rvē sturisko mantojumu. Rucavas novads sasta v no diviēm paģastiēm – 

Rucavas un Dunikas, ar kopē jo platī bu 449 km2. Īēdzī vota ju skaits 1857. Rucavas novada  darbojas 

19 biēdrī bas un nodibina jumi. Novada  ir divas pamatskolas un divas pirmsskolas izģlī tī bas iēsta dēs. 

Pē c LURSOFT datiēm Rucavas novada  darbojas 222 uzn ē mumi, no kuriēm 203 ir maziē un vidē jiē 

uzn ē mē ji. 3 no tiēm rēģ istrē ti ka  zivsaimniēcī bas uzn ē mumi. Pē c PVD datiēm novada  rēģ istrē ti 6 

ma jraz ota ji. Galvēna s saimniēciska s darbī bas jomas ir ģraudkopī ba, ģal as un piēna lopkopī ba, 

auģl kopī ba, nētradiciona la  un bioloģ iska  lauksaimniēcī ba, kokapstra dē un tu risma pakalpojumu 

sniēģs ana. Novada  ir 7 tu risma mī tnēs ar 112 ģultasviēta m.  

Grobiņas novads atrodas 10 km atta luma  no Liēpa jas pilsē tas.  Grobin a kl uvusi popula ra tu ristiēm 

ar “Kurs u Vikinģu apmētni”, kura piēda va  iēspē ju izzina t Kurs u Vikinģu dzī vēs zin as, iējustiēs 

vikinģu tē los, izzina t lēģ ēndas, patī kami atpu stiēs. Grobin as novada Mēdzēs paģasta  ir piēēja 
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Baltijas ju rai, kur ir saka rtota atpu tas viēta.  Novada cēntrs ir Grobin as pilsē ta, kura ir sēna ka  rakstos 

minē ta  apdzī vota  viēta Latvijas tēritorija . Grobin a s obrī d prētēndē  uz iēkl aus anu UNESCO pasaulēs 

kultu ras mantojuma saraksta  nomina cija  "Vikinģu laika monumēnti un vē sturiskas viētas".  

Grobin as novada tēritorija ir  490,2 km2, kura sasta v no Grobin as pilsē tas, Grobin as, Mēdzēs, 

Gaviēzēs un Ba rtas paģastiēm. Īēdzī vota ju skaits Grobin as novada  ir 9655, visvaira k iēdzī vota ju 

dzī vo Grobin a  un Grobin as paģasta . Novada  darbojas viēna ģ imna zija, 4 pamatskolas, viēna 

sa kumskola, viēna mu zikas un ma kslas skola, divas pirmsskolas izģlī tī bas iēsta dēs un sporta skola. 

Tēritorija  ir rēģ istrē tas un darbojas 90 biēdrī bas un nodibina jumi. Pē c LURSOFT datiēm, Grobin as 

novada  ir 805 uzn ē mumi, no kuriēm 711 ir maziē un vidē jiē uzn ē mumi. Ar ju ras zivsaimniēcī bu 

saitī ti 2 uzn ē mumi. Pē c PVD datiēm novada  darbojas 15 ma jraz ota ji. Liēpa jas ostas ēsamī ba, 

atras ana s kravu plu smu krustpunkta , ka  arī  uzn ē mē jdarbī bai piēmē rotas tēritorijas, kas atrodas 

tiēs a  satiksmēs cēl u tuvuma , rada stabilu pamatu biznēsa attī stī bai novada . Novada  darbojas Latvija  

liēla kais vē ja parks. Galvēna s saimniēciska s darbī bas jomas ir mēta lapstra dē, kokapstra dē, 

transports un loģ istika, lauksaimniēcī ba un pa rstra dē, karjēru izstra dē, atjaunojama s ēnērģ ijas 

raz os ana un tu risms. Tu ristiēm tiēk piēda va tas 3 mī tnēs ar 38 ģultasviēta m.  

Priekules novads robēz ojas ar Liētuvas valsts Klaipē das aprin k a Skodas rajonu,  Rucavas, Grobin as, 

Durbēs, Vain odēs un Aizputēs novadiēm.  Tēritoriju s k ē rso dzēlzcēl a lī nijas Rī ģa – Maz ēik i – 

Klaipē da un Vain odē. Priēkulēs novada administratī vais cēntrs atrodas Priēkulēs pilsē ta . 

Partnērī bas tēritorija , Priēkulēs novads ir viēnī ģais, kura  atrodas slimnī ca ar ģultas viēta m. 

Priēkulēs novada  atrodas divi ēzēri un divas u dēnstilpnēs. Piē Pru s u u dēnskra tuvēs izvēidota 

mu sdiēnī ģa atpu tas viēta. Priēkulēs novada tēritorija sasta v no Priēkulēs pilsē tas, Priēkulēs, 

Bunkas, Gramzdas, Kalē tu un Virģas paģastiēm, kuru kopē ja  platī ba ir  519,7 km2 un kopē jais 

iēdzī vota ju skaitu 5941. Visvaira k iēdzī vota ju dzī vo Priēkulēs pilsē ta  un Bunkas paģasta . Novada  

darbojas 40 biēdrī bas un nodibina jumi. Priēkulē  darbojas viēna vidusskola, novadu paģastos 4 

pamatskolas, viēna spēcia la  skola, divas mu zikas un ma kslas skolas un viēna pirmsskolas izģlī tī bas 

iēsta dē.  Pē c LURSOFT datiēm Priēkulēs novada  ir 465 uzn ē mumi no kuriēm 425 ir maziē un vidē jiē 

uzn ē mumi. Pē c PVD datiēm novada  darbojas 2 ma jraz ota ji. Tu ristiēm tiēk piēda va tas 6 tu risma 

mī tnēs ar 198 ģultasviēta m. Galvēna s saimniēciska s darbī bas jomas ģal as produktu pa rstra dē, 

maizēs raz os ana, pa rtikas raz os ana, lauksaimniēcī ba, jumtu sēģumu raz os ana, kokapstra dē.  

Aizputes novads ir pas valdī ba Kurzēmēs vidiēnē . Aizputē, ta  ir sēna pilsē ta Latvija , kas atrodas 

Tēbras upēs krastos, 50 km uz ziēmēl austrumiēm no Liēpa jas.  Tu risma piēda va jums Aizputēs 

novada  vē rsts uz izģlī tojos o (izzin as) tu rismu un kultu rvē sturiskiēm objēktiēm, ka  arī  aktī vo atpu tu. 

Aizputēs novads sasta v no Aizputēs pilsē tas, Aizputēs, Cī ravas, Kalvēnēs, Kazdanģas un Laz as 

paģastiēm ar kopē jo platī bu 640,2 km2 un kopē jo iēdzī vota ju skaitu 9529. Visvaira k iēdzī vota ju 

dzī vo Aizputēs pilsē ta  un Kazdanģas paģasta . Aizputē  darbojas viēna vidusskola, novadu paģastos 

ir 5 pamatskolas, viēna arodskola, viēna spēcia la  skola, viēna mu zikas un ma kslas skola, trī s 

pirmsskolas izģlī tī bas iēsta dēs un nēkla tiēnēs vidusskola.  
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Novada  darbojas 68 biēdrī bas un nodibina jumi. Pē c LURSOFT datiēm novada  rēģ istrē ti 757 

uzn ē mē ji no kuriēm 667 ir maziē un vidē jiē uzn ē mē ji, kuru ģada apģrozī jums ir maza ks par 70 000 

ēuro ģada . Aizputēs pilsē ta  visvaira k iēdzī vota ju nodarbina ti tirdzniēcī bas un pakalpojumu sēktora , 

ka  arī  raz os anas nozarē s. Novada  rēģ istrē ti 10 ma jraz ota ji. Pē c pas valdī bu informa cijas, novada  ir 

11 tu risma mī tnēs ar 479 ģultasviēta m. Galvēna s saimniēciska s darbī bas jomas novada  ir 

lauksaimniēcī ba, mēz saimniēcī ba, zivsaimniēcī ba, auģkopī ba un lopkopī ba.  

Durbes novads. Durbēs pilsē ta ir Latvijas maza ka  pilsē ta pē c iēdzī vota ju skaita. Ta  izviētojusiēs ģar 

Rī ģas-Liēpa jas s osēju (A9) nēta lu no Durbēs ēzēra. Durbēs novada paģastu ēkonomiskā attīstība 

balstās uz dabas apstākļiēm un piēējamajiēm rēsursiēm. Vēcpils paģasts ir baģāts ar dīķiēm, tādēļ 

kā papildus pēļņas avotu atsēvišķas lauku saimniēcības attīsta dīķsaimniēcību – audzē un pārdod 

zivis, kā arī attīsta rēkrēācijas biznēsu. Durbēs novadā atrodas viēns no liēlākajiēm ēzēriēm 

partnērības tēritorijā – Durbēs ēzērs. Ezēra apsaimniēkošanai apkārtējās pašvaldības un 

privātpērsonas izvēidojušas sabiēdrisku orģanizāciju “Sabiēdriskā vidēs pārvaldē Durbē”. Durbes 

novads sastāv no Durbēs pilsētas, Dunalkas, Durbēs, Tadaiķu un Vēcpils paģastiēm ar kopējo 

platību 320,4 km2. Īēdzīvotāju skaits 3048. Novadā darbojas viēna vidusskola, viēna pamatskola un 

viena pirmsskolas izģlītības iēstādē. Visvairāk iēdzīvotāju dzīvo Tadaiķu paģastā. Novadā 

rēģistrētas 22 biēdrības un nodibinājumi. Pēc LURSOFT datiēm Durbēs novadā rēģistrēti 461 

uzņēmēji, no kuriēm maziē un vidējiē ir 428. PVD datos rēģistrēti mājražotāji. Novadā ir pieejamas 

2 tūrisma mītnēs ar 40 ģultasviētām.  

Galvēnās spēcializācijas nozarēs ir ģraudkopība, piēna lopkopība, piēnsaimniēcība, dārzēņkopība, 

bioloģiskā lauksamniēcība, mēžizstrādē.  

 

Vaiņodes novads atrodas nēliēla  atta luma  no Saldus un Kuldī ģas, ka  arī  Liētuvas pilsē ta m Skodas 

un Maz ēik iēm, kas ir priēks notēikums tu risma attī stī bai. Novada ģ ēoģra fiskais noviētojums rada 

iēspē jas vēidot  sadarbī bu ar liētuviēs iēm, izmantojot daz a dus pakalpojumus. Embu tēs paģasta  

atrodas dabas parks “Embu tē”. Novada kalnaina  tēritorija ir labvē lī ģa slē pos anas tras u iērī kos anai, 

ziēmas sporta vēidu attī stī bai. Vain odēs novada tēritorija ir 344 km2 un taja  iētilpst Vain odēs un 

Embu tēs paģasts. Novada  darbojas viēna vidusskola, viēna spēcia la  skola, mu zikas un ma kslas skola 

un viēna pirmsskolas izģlī tī bas iēsta dē. Kopē jais iēdzī vota ju skaits ir 2677. Novada  darbojas 12 

biēdrī bas. Pē c LURSOFT datiēm rēģ istrē ti 245 uzn ē mumi, no kuriēm 233 ir maziē un vidē jiē 

uzn ē mē ji. Novada  dominē jos a s tautsaimniēcī bas nozarēs – lauksaimniēcī ba, mēz saimniēcī ba, 

apstra dēs ru pniēcī ba, tu risms. Īr piēējamas 3 tu risma mī tnēs ar 108 ģultasviēta m.  

 

Liepājas pilsēta ir  trēs a  liēla ka  Latvijas pilsē ta Baltijas ju ras piēkrastē , atrodas starp Baltijas ju ru 

un Liēpa jas ēzēru. Liēpa ja ir svarī ģa Latvijas ostas pilsē ta ar nēaizsalstos u, mu sdiēnī ģu, 

daudzfunkciona lu tirdzniēcī bas ostu. Osta ir spēcia la s ēkonomiska s zonas sasta vdal a un ta s darbī ba 

oriēntē ta ģalvēnoka rt uz ēksporta un tranzī ta pakalpojumu sniēģs anu. Tirdzniēcī bas kana la ģarums 

ir 3 km, tas saviēno Liēpa jas ēzēru ar Baltijas ju ru. Vasara s tē piēsta j jahtas. Ziēmas pērioda , kad ir 
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stins u na ks anas laiks, kana ls kl u st par zēmlēdus maks k ērniēku pulcē s ana s viētu. Pē c LURSOFT 

datiēm Liēpa jas pilsē ta  rēģ istrē ti 33 uzn ē mē ji un 5 biēdrī bas, kuru nodarbos ana s saistī ta ar 

zivsaimniēcī bu un zvēju. Liēpa jas piēkrastēs kultu rainava vēidojusiēs ģadsimtu ģaita , unika laja  

ju ras un piēkrastēs dabas vidē  uzsla n ojotiēs cilvē ka saimniēciska s darbī bas un dzī vēsvēida iētēkmē  

radī taja m matēria laja m un nēmatēria laja m kultu ras vē rtī ba m. Saģlaba jus iēs piēkrastēs vidēi 

raksturī ģiē objēkti ostas, ba kas, moli, noģrimus u kuģ u vraki un citi kultu ras piēminēkl i. Piēkrastēs 

vidi raksturo noskan a, ko vēido ta das nēmatēria la  kultu ras mantojuma izpausmēs ka  ar zvējniēcī bu 

saistī ta s amatu prasmēs un zina s anas, daz a das paraz as, ritua li un svē tki. Piēkrastēs dabas un 

kultu ras mantojums ir nē viēn piēkrastēs nozī mī ģa ka  vē rtī ba, bēt arī  piēkrastēs funkciona la s 

izmantos anas pamats un attī stī bas rēsurss. Galvēna s saimniēciska s darbī bas ir mēta lizstra da jumu, 

mē bēl u, pa rtikas un tēkstilizstra da jumu raz os ana, transports, loģ istika un osta, tirdzniēcī ba, 

zivsaimniēcī ba/ zvējniēcī ba un komērcpakalpojumi. 

1.1.1. VISPĀRĒJS ĢEOGRĀFISKAIS APSKATS 

 

RĀDĪTĀJS REZULTĀTI SECINĀJUMI 

Tēritorijas 
platī ba un 
izviētojums 

Tēritorijas platī ba 3594 km2 – Aizputēs, 
Grobin as, Priēkulēs, Nī cas, Durbēs, 

Pa vilostas, Rucavas, Vain odēs novadi.  

60,37 km2 – Liēpa jas pilsē ta 

Partnērī bas tēritorija atrodas 
Latvijas diēnvidriētumu dal a  
un robēz ojas ar Liētuvu, 
Vēntspils, Kuldī ģas un saldus 
novadiēm.  

Tēritorijas vēids 

Mēz i – 41,12% 

U dēn i – 5 % 

Lauksaimniēcī bas zēmē 44,75%  

Ju ras piēkrastē – 111,28 km  

Liēla kiē ēzēri – Liēpa jas, Papēs, 
Tosmarēs, Ta s u un Durbēs.  

Liēla ka s upēs – Ba rta, Durbē, kas 
satēkot ar Tēbras upi, vēido Sakas upi, 
A landēs, Va rta jas upēs. 

VRG tēritorijas liēla ko dal u 
aizn ēm lauksaimniēcī bas 
zēmē un mēz i, kas ir 
priēks nosacī jums 
lauksaimniēcī bas attī stī bai 
un ta du uzn ē mumu attī stī bai, 
kuru darbī bas profils ir 
mēz izstra dē, kokapstra dē, 
pa rtikas raz os ana, pa rstra dē, 
tirdzniēcī ba. Ju ras piēkrastē 
ir labs potēncia ls 
zivsaimniēcī bas nozarēs 
attī stī bai un tu rismam. 
Īēks ē ju u dēn u tī kls ir 
potēncia ls, lai attī stī tu un 
vēicina tu ēsos o tu risma 
pakalpojumu kla stu.  

 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

19. lpp. 

Dabas rēsursi 

Partnērī bas plas aja  tēritorija  ir 
sastopami daz a di  dabas rēsursi – 
smilts, ģrants, ma ls, smils ma ls, dolomī ts, 
purvos izvēidojus iēs nozī mī ģi ku dras 
kra jumi, bēt ēzēros sapropēlis un 
saldu dēns kal k u atradnēs.  

VRG tēritorija  piēējamiē 
dabas rēsursi ir ka  potēncia ls 
uzn ē mē jdarbī bas attī stī bai 
un daz a dos anai.  

Dabas 
mantojuma 
objēkti 

Partnērī bas tēritorijas novados ir 1 
dabas rēzērva ts – Grī n u rēzērva ts Sakas 
paģasta , kurs  ir arī  Natura 2000 
tēritorija. VRG tēritorija  ir 14 Natura 
2000 tēritorijas.  

19 dabas liēģumi – Blaz ģ u ēzērs, Tēbras 
ozolu mēz i, Jēc u purvs, Liēpa jas ēzērs, 
Rucavas ī vju audzē, Durbēs ēzēra pl avas, 
Briēnamais purvs, Gaviēzēs a mul i, Ta s u 
ēzērs, Tosmarēs ēzērs, Dunikas purvs, 
K irbas purvs, Nī cas ī vju audzē, Svēnta jas 
upēs iēlēja, Run upēs iēlēja, Pa vilostas 
pēlē ka  ka pa, Mēdzē, Sakas ģrī n i, 
Ziēmupē. , 3 dabas parki – Bērna ti, Papē, 
Embu tē. Dabas piēminēkl i 8 – Pu sē nu 
kalns, Dzē rvēs Bērzin u avoti, Embu tēs 
ģravas, Oģl u kalna atsēģums, Baltijas 
lēdus ēzēra krasta valnis, Strantēs – 
Ulmalēs sta vkrasts, Nidas pludmalē, 
Kapsē dēs diz akmēns.  

VRG tēritorija ir baģa ta ar 
dabas mantojuma objēktiēm, 
dabas vē rtī ba m, kuras 
ja saģlaba  na kamaja m 
paaudzē m. Dabas mantojuma 
objēkti ir ka  rēsurss tu risma 
pakalpojuma attī stī bai.  

 

 

Kultu ras 
mantojuma 
objēkti 

 

Partnērī bas tēritorija  ir daudzvēidī ģi un 
intērēsanti kultu rvē sturiskiē 
mantojuma objēkti – muiz as, parki, 
pilskalni, sēnkapi, ainaviski vē rtī ģas 
tēritorijas, arhēoloģ ijas, arhitēktu ras un 
ma kslas piēminēkl i.  

Viētē ja s nozī mēs kultu ras piēminēkl i – 
59, valsts nozī mēs 251.  

Piēkrastēs tēritorija s ka  tradiciona liē 
svē tki ir Ju ras svē tki, ka  tos daudzviēt 
dē vē  – Zvējniēksvē tki.  

Katru ģadu Baltijas ju ras krasta  pulcē jas 
cilvē ki, lai svinē tu Sēna s uģuns naktis.  

Piēkrastē ir iēmī l ota viēta daz a diēm 
pasa kumiēm, fēstiva liēm. Liēpa ja  “LMT 

Vietējās nozī mēs kultu ras 
piēminēkl us nēpiēciēs ams 
saģlaba t, atjaunot. Vēicina t 
viētē ja s nozī mēs kultu ras 
pasa kumu attī stī bu.  
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Summēr Sound”, Pa vilosta  mu zikas un 
ma kslas fēstiva ls “Zal ais stars”.  

Novados ik ģadu tiēk svinē tas pilsē tas 
diēnas, Lī ģo svē tki, Īkara svē tki Priēkulē , 
fēstiva ls “Zēmlika” Durbēs noavda , 
A bolu svē tki Durbēs novada , ģadatirģi, 
“Uzn ē mē ju diēnas”, Parku svē tki u.c.  

Īēdzī vota ju 
blī vums 

11,27 iēdz/ km2 (bēz Liēpa jas 
tēritorijas)  

1046 iēdz/km2 – Liēpa ja   

 

Nav nēpiēciēs ams.  

Bu tiska kiē 
attī stī bas un 
apdzī vojuma 
cēntri 

Liēpa jas pilsē ta. (iēdz.sk. 78 413) 

 

Aizputēs pilsē ta. (iēdz.sk. 4694) 

• Aizputēs paģasts. (iēdz.sk. 927) 
• Cī ravas paģasts (iēdz.sk. 1198)  
• Kalvēnēs paģasts (iēdz.sk. 761)  
• Kazdanģas paģasts (iēdz.sk. 

1358)  
• Laz as paģasts (iēdz.sk. 591)  

 

Grobin as pilsē ta. (iēdz.sk. 4017) 

• Grobin as paģasts (iēdz.sk. 2647) 
• Mēdzēs paģasts (iēdz.sk. 1496)  
• Gaviēzēs paģasts (iēdz.sk. 832) 
• Ba rtas paģasts (iēdz.sk. 663)  

Priēkulēs pilsē ta. (iēdz.sk. 2185) 

• Priēkulēs paģasts (iēdz.sk. 615) 
• Bunkas paģasts (iēdz.sk. 921) 
• Gramzdas paģasts (iēdz.sk. 699) 
• Kalē tu paģasts (iēdz.sk. 666) 
• Virģas paģasts (iēdz.sk. 855)  

Pa vilostas pilsē ta. (iēdz.sk.1034) 

• Sakas paģasts (iēdz.sk. 533) 
• Vē rģalēs paģasts (iēdz.sk. 1383)  

Durbēs pilsē ta. (iēdz.sk. 558) 

• Durbēs paģasts (iēdz.sk. 420)  
• Dunalkas paģasts (iēdz.sk. 722) 
• Tadaik u paģasts (iēdz.sk.  867) 
• Vēcpils paģasts (iēdz.sk.481)  

 

VRG novadu tēritorija  ir 5 
pilsē tas un 26 paģasti.  

A rpus paģastu cēntriēm ir 
apdzī voti ciēmi, kas ir bu tiski 
apdzī vojuma cēntri.  

Aizputes novadā  bu tiska kiē 
ciēmi ir – Aprik i, Dzē rvēniēki, 
Rokasbirzs, Ku dras ciēms, 
Cildi, Padurē.  

Grobiņas novadā – 
Kapsē dēs, Dubēn u, 
Cimdēniēku, S k ē dēs, Gu z as, 
Jaundubēn u ciēmi.  

 

Priekules novadā – Aizvī k u, 
Krotēs, Mazģramzdas, 
Paplakas, Purmsa tu, Tadaik u 
ciēmi.  

 

Pāvilostas novadā – 
Ulmalēs, Ziēmupēs, Rī vas, 
Strantēs, Bēbēs, Saraik u, 
Plocēs ciēmi.  

Durbes novadā – Ra vas, 
Lī ģutu, Liēģ u, Padonēs ciēmi. 
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Nī cas paģasts (iēdz.sk. 2693) 

Otan k u paģasts (iēdz.sk. 881) 

Rucavas paģasts (iēdz.sk. 1157) 

Dunikas paģasts (iēdz.sk. 700) 

Vain odēs paģasts (iēdz.sk. 2290) 

Embu tēs paģasts (iēdz.sk. 387) 

Nīcas novadā – Pē rkonēs, 
Bērna tu, Ju rmalciēms, 
Kalnis k u, Rudēs ciēmi.  

 Rucavas novadā – Nidas,   
Papēs,   K on u, Siksn i, K a k isk ēs, 
Jēc u, Pēs u ciēmi.  

Vaiņodes novadā – Auģustēs 
un Vī bin u ciēmi.  

Ja attī sta un ja uzlabo dzī vēs 
kvalita tē iēdzī vota jiēm, kuri 
dzī vo maza k apdzī vota s 
viēta s – ciēmos.  

Ī pas u uzmanī bu vēltī t 
piēkrastēs zvējniēkciēmu 
attī stī bai, kultu ras un dabas 
mantojuma saģlaba s anai. 
Vēicina t zivsaimniēcī bas 
nozarēs attī stī bu.   

 

1.1.2. SOCIĀLEKONOMISKAIS APSKATS 

 

RĀDĪTĀJS REZULTĀTI SECINĀJUMI 

Īēdzī vota ju skaits 
partnērī bas 
darbī bas tēritorija  
(novadu 
tēritorija s)  

(Pē c PMLP 
datiēm.) 

  Liēpa jas pilsē ta  

2010.ģada  - 43306  

2012.ģada  - 42173 

2014.ģada  – 40493   

 

 

 

 

 2014.ģada  – 78787  

 

Ka  liēcina PMLP dati, partnērī bas tēritorijas 
novados ir tēndēncē samazina tiēs iēdzī vota ju 
skaitam.  

Lai vēicina tu iēdzī vota ju nēaizbrauks anu no 
novadiēm, ja uzlabo dzī vēs vidē, ja uzlabo 
infrastruktu ra un ja attī sta uzn ē mē jdarbī ba.  

Jaundzimus o 
skaits (novados)  

 

 

Liēpa ja   

2010.ģada  - 327  

2012.ģada  - 316  

2014.ģada  - 331  

 

2010.ģada  – 716 

2012.ģada  – 715  

Jaundzimus o skaits ir piēaudzis. Nēpiēciēs ams 
atbalstī t ta das aktivita tēs, kuras parēdzē tas 
ģ imēnēs brī vam laikam, bē rnu aktī va s atpu tas 
viētas, bē rnu piēskatī s anas viētas.  Daz a dot 
a rpusskolas izģlī tī bas iēsta z u piēda va jumu 
kla stu.  
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(pē c pas valdī bu 
sniēģta s 
informa cijas)  

 

2014.ģada  - 833 

 

Uzn ē mumu skaits 
partnērī bas 
darbī bas tēritorija  
(novados) 

(Pē c Lursoft 
datiēm)  

 

2010.ģada  - 3651  

2012.ģada  - 3606 

2014.ģada  - 3556 

 

N ēmot vē ra  LURSOFT datus, samazina jiēs  
uzn ē mumu skaits VRG tēritorija . S aja  pla nos anas 
pērioda  nēpiēciēs amas aktivizē t iēdzī vota jus 
uzn ē mē jdarbī bas uzsa ks ana , vēicina t ta du 
uzn ē mu izvēidi, kuri rada tēritorijas ilģtspē jī ģu 
attī stī bu un piēviēnoto vē rtī bu ka  piēmē ram – 
tu risma joma , raz os anas uzn ē mumus, 
kokapstra dēs, pakalpojumu sniēdzē jus u.c.   

Bēzdarba lī mēnis 
prēt darbspē jī ģa  
vēcuma  ēsos ajiēm 
(novados) 

Liēpa ja   

(Pē c NVA datiēm) 

2010.ģada  – 12% 

2012.ģada  – 9,4%  

2014.ģada  – 8%  

 

 

2010.ģada  – 16,6% 

2012.ģada  – 9,6%  

2014.ģada  – 12,5%  

 

Bēzdarba lī mēnis pa ģadiēm ir samazina jiēs. 
Visliēla kais bēzdarba lī mēnis vē rojams Vain odēs 
novada  – 11,7%, Priēkulēs novada  – 10,6%. 
Novadi atrodas ta lu no attī stī bas cēntra. 
Viszēma kais ir Nī cas novada  – 4,8%, Pa vilostas 
novada  – 5,6% un Durbēs novada  – 5,7%.  

Nēpiēciēs ams atbalstī t Vain odēs un Priēkulēs 
novada uzn ē mē jus, kas rada jaunas darba viētas.  

Jauniēs u bēzdarba 
lī mēnis novados 

(Pē c NVA datiēm, 
par jauniēs iēm 
vēcuma  no 13 – 25 
ģadiēm) 

2010.ģada  - 515  

2012.ģada  - 230 

2014.ģada  - 207 

 

Jauniēs u bēzdarba lī mēnis  ir strauji kritiēs, kas 
izskaidrojams ar to, ka jauniēs i aizbrauc uz 
liēla ka m pilsē ta m vai arī  a rpus valsts. Tru kst 
dzī vojama  platī ba. Stratē ģ ijas ī stēnos anas laika  
ī pas a uzmanī ba ja piēvē rs  jauniēs u 
nodarbina tī bai, ja vēicina, lai jauniēs i uzsa k 
uzn ē mē jdarbī bu, ja stimulē  uzn ē mumu 
izvēidos ana jauniēs u vidu .  

 

Bu tiska ka s 
uzn ē mē jdarbī bas 

2014.ģada :  
G ēopolitiskais noviētojums, transporta 
infrastruktu ra, cēl u tī kls, nēaizsalstos a osta ar 
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nozarēs pē c to 
apģrozī juma  

(Pē c Lursoft 
datiēm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liēpa ja   

1.viēta: - 
lauksaimniēcī ba, 
lauksaimniēcī bas 
produktu 
pa rstra dē;  

2.viēta: - 
mēz istra dē, 
kokapstra dē  

3.viēta:  - kravu 
pa rvada jumi, 
bu vniēcī ba un 
bu vizstra da jumu 
raz os ana 

4.viēta – 
zivsaimniēcī ba, 
zivju produktu  
pa rstra dē 

 

1.viēta – 
tirdzniēcī ba 

2.viēta – apstra dēs 
ru pniēcī ba 

3.viēta - 
bu vniēcī ba 

pra mju satiksmi, vēicina kravu pa rvada jumu 
nozarēs attī stī bu.  

Pē c krī zēs pērioda, strauja k attī stī jusiēs tu risma 
nozarē.  

Nēpiēciēs ams vēicina t ta du uzn ē mumu attī stī bu, 
kuri var radī t piēviēnoto vē rtī bu tēritorijai.   

Nēpiēciēs ams atbalstī t, lauksaimniēcī bas 
produktu raz os anu, kokapstra di, piēkrastēs 
zvējniēcī bas attī stī bu u.c.  

VRG tēritorija  daudz uzn ē mē ji, zina ma kiē no 
tiēm ir: “Kurzēmēs ģal saimniēks”; “Priēkulēs 
maizniēks”; “SĪA Elpa”; “Kurzēmēs atslē ģa 1”; 
“Otan k u dzirnavniēks”; “Aizputēs cēl iniēks”; “SĪA 
Kinģ”, Piēnsaimniēku koopēratī va  sabiēdrī ba 
“Nadzin i”; SĪA “EģLat” u.c.  

 

Ma jraz ota ju skaits 
VRG tēritorija  
(novadu tēritorija )  

2012.ģada  - 36  

2014.ģada  - 60  

 

Ma jraz ota ju skaits divu ģadu laika  ir praktiski 
dubultojiēs. Uz pusi paliēlina jiēs ma jraz ota ju 
skaits Aizputēs, Nī cas Grobin as un Rucavas 
novados.  

Lai uzlabotu ma jraz ota ju produkcijas kvalita ti, 
radī tu piēviēnoto vē rtī bu viētē jiēm produktiēm, 
nēpiēciēs ams uzlabot, pilnvēidot ma jraz ota ju 
darba vidi, aprī kojumu. Vēicina t jaunu 
ma jraz os anas uzn ē mumu attī stī bu, kas pa rstra da  
viētē jos produktus. Vēicina t ma jraz ota ju 
apviēnos anos kopī ģas produkcijas rēaliza cijai 
viētē ja s tirdzniēcī bas viēta s. Īzvēidot vai uzlabot 
vidi, infrastruktu ru, kur tiēk rēalizē ti viētē jo 
ma jraz ota ju produkcija. Atbalstī t tirdzniēcī bas 
viētu izvēidēs liēla kaja s pilsē ta s a rpus VRG 
tēritorijas.   
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VRG darbī bas 
tēritorija  
rēģ istrē to 
nēvalstisko 
orģaniza ciju skaits 
(novados) 

(Pē c Lursoft 
datiēm) 

 

 

 

Liēpa jas pilsē ta  

(pē c Lursoft 
datiēm)  

2010.ģada   - 217 

2012.ģada  - 283  

2014.ģada  - 314  

 

 

 

2014.ģada  – 973 
no kura m 5 
saistī tas ar 
zivsaimniēcī bu 

 

NVO skaits partnērī bas tēritorija  piēauģ, kas 
nora da uz to, ka iēdzī vota ji aktī va k iēsaista s savas 
dzī vēs vidēs saka rtos ana  un daz a du problē mu 
risina s ana .  Ka  nora da Lursoft dati, visvaira k NVO 
skaits ir piēaudzis tiēs i laika posma  no 2010.-
2012.ģadam, kad viētē ja s stratē ģ ijas ī stēnos anas 
iētvaros bija iēspē ja iēsaistī tiēs daz a dos 
projēktos. Īzvēidojus a s vaira kas jaunas jauniēs u 
biēdrī bas, uzn ē mē ju apviēnī bas u.c.  

Visvaira k biēdrī bu ir tajos novados, kur ir 
visliēla kais iēdzī vota ju skaits- Grobin as un 
Aizputēs novados.  

Lai vēicina tu, aktivizē tu, motivē tu NVO aktī va ku 
iēsaistī s anos dzivēs kvalita tēs uzlabos ana  
iēdzī vota jiēm, nēpiēciēs ams atbalstī t NVO 
darbī bu. Bu tiski svarī ģi, lai viētē ja s NVO izra da 
savu aktivita ti un iēintērēsē tī bu novadu attī stī ba .  

Sabiēdrisku aktī vu 
cilvē ku 
piēauģums % 

(dati pē c 
pas valdī bu 
sniēģta s 
informa cijas)  

 

 

 

2010.ģada  – 115 

2012.ģada  – 147 

2014.ģada  – 167, 
sabiēdriski aktī viē 
cilvē ki 2488.  

 

2014.ģads – 21 
draudzē ar 1938 
aktī viēm draudz u 
locēkl iēm.  

Visos VRG novados darbojas ma ksliniēciska s 
pas darbī bas kolēktī vi – kori, dēju kolēktī vi, 
amatiērtēa tri, kappēllas, ork ēstri, ansambl i, 
folkloras kopas, voka li instrumēnta liē ansambl i 
u.c. Ar katru ģadu piēauģ kolēktī vu skaits un lī dz 
ar to, arī  sabiēdriski aktī viē cilvē ki, kuri iēsaista s 
aktivita tē s. Kultu ras nami nodros ina 
daudzfunkciona lus kultu ras pakalpojumus, lai 
saģlaba tu un attī stī tu novadu tēritorija s 
iēdibina ta s kultu ras tradī cijas, ka  arī  jaunu 
kultu ras vē rtī bu radī s anu, izplatī s anu un 
saģlaba s anu. Vēido, saģlaba  un popularizē  katra 
novada raksturī ģo kultu rvē sturisko idēntita ti. Īk 
ģadu, katra  no partnērī bas tēritorija  ēsos ajiēm 
novadiēm, tiēk orģanizē ti daz a di pasa kumi, vidē ji 
ka di 30 pasa kumi ģada  katra  novada .  
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Visos novados darbojas mu zikas un ma kslas 
skolas.  

Liēlais pas darbniēku skaits un to piēauģums 
liēcina par iēdzī vota ju vē lmi pavadī t aktī vi brī vo 
laiku. Īr nēpiēciēs ams atbalstī t ma ksliniēciska s 
pas darbī bas kolēktī vus sabiēdrisko aktivita s u 
daz a dos anai, uzlabos anai.  

Tu risma mī tn u 
skaits VRG 
tēritorija  

(pē c pas valdī bu un 
TĪC datiēm)  

2010.ģada  - 65 
(1430 
ģultasviētas)  

2012.ģada  - 85 
(1848 
ģultasviētas) 

2014.ģada   - 92 
(2025 
ģultasviētas) 

 

Visliēla kais tu risma mī tn u skaits ir piēkrastēs 
novados – Pa vilostas un Nī cas novados. No 
iēks zēmēs novadiēm, visvaira k mī tn u skaits ir 
Aizputēs novada , kurs  ir liēla kais VRG tēritorijas 
novads. Grobin as novada  ir vismaza kais tu risma 
mī tn u skaits ar ģultasviēta m, ko iētēkmē  Liēpa jas 
pilsē tas tuvums. Pa ģadiēm tu risma mī tn u skaits 
ir piēaudzis. Tas nora da uz to, ka tēritorija tu risma 
joma  attī sta s, kaut arī  tu risma sēzonas laika , 
tru kst tu risma mī tn u ar ģultasviēta m tiēs i 
piēkrastē . Nēpiēciēs ams attī stī t un pilnvēidot 
tu risma pakalpojuma kla stu, daudzvēidī bu nē 
tikai sēzonas laika , bēt arī  ziēmas mē nēs os. Rast 
inovatī vus piēda va jumus tu risma pakalpojuma 
joma .  

 

Zivsaimniēcī bas 
uzn ē mumu skaits 
(novados un 
Liēpa jas pilsē ta )  

(Pē c Lursoft 
datiēm) 

2010.ģada  - 74 

2012.ģada  –   56 

2014.ģada  - 59 

 

Zivsaimniēcī ba ģalvēnoka rt ir koncēntrē ta 
piēju ras novados un paģastos – Pa vilosta , Vē rģalē , 
Mēdzē , Ju rmalciēma ,  Bērna tos, Papē , Nida  un 
Liēpa ja . Ar zivsaimniēcī bu nodarbojas ģan 
uzn ē mē ji, ģan individua liē komērsanti.  

Pa vilostas novada  ir 11 piēkrastēs zvējniēki. 
Novada  nodarbojas arī  ar nē ģ u zvējniēcī bu Sakas 
upē , ir 16 nē ģ u murdi.  
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Nī cas novada  darbojas 10 uzn ē mumi, kuru 
darbī ba saistī ta ar zivsaimniēcī bu. Uzn ē mumu 
darbī bas jomas ir piēkrastēs zvēja, zivju 
ku pina s ana, rēaliza cija, zivju saldē s ana un zivju 
konsērvu raz os ana. 2 no uzn ē mumiēm ir 
rēģ istrē ti Liēpa ja , bēt darbī bas viēta ir Nī cas 
novads. Liēla kais no uzn ē mumiēm Nī cas novada  
ir SĪA “Piēju ra”.  

Rucavas novada  ir rēģ istrē ti 3 uzn ē mumi, kuri 
nodarbojas ar ju ras zvējniēcī bu un saldu dēns 
zvējniēcī bu.  

Grobin as novada  darbojas 2 piēkrastēs 
zvējniēcī bas uzn ē mumi, no kuriēm viēns 
rēģ istrē jis arī  ju ras akvakultu ru.  

Liēpa jas pilsē ta  23  uzn ē mē ji, kuru darbī bas joma 
ir zvējniēcī ba, 2 akvakultu ras uzn ē mumi un 8 
uzn ē mumi, kuri nodarbojas ar zivju apstra di un 
tirdzniēcī bu.  

Liēla kiē zivsaimniēcī bas uzn ē mumi ir LSEZ akciju 
sabiēdrī ba “Kursa”, SĪA “Vido”, LSEZ SĪA 
“Kolumbija LTD”, SĪA “Nord Star Fishēr”, SĪA 
“Lēma”.  

Stimulē t inova cijas visos zivsaimniēcī bas 
sēktoros. Vēicina t zivju produkcijas noiēta tirģu 
paplas ina s anos.  

 

Zivsaimniēcī ba  
nodarbina to skaits 
Baltijas ju ras 
piēkrastē  VRG 
tēritorija , iēskaitot 
Liēpa ju 

(Pē c VĪD datiēm) 

2010.ģada  – 1352 

2012.ģada  - 1123 

2014.ģada  - 1000  

 

  

Zivsaimniēcī bas nozarē  strauji samazina jiēs 
nodarbina to skaits. Zivsaimniēcī bas nozarēi ir 
nozī mī ģa loma rēģ iona attī stī ba  un 
nodarbina tī bas iēspē ju nodros ina s ana .  

Atbalstī t uzn ē mumus, kas rada darba viētas.  
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1.1.3. VRG DARBĪBAS TERITORIJAS PAMATOJUMS  

• Ekonomiskās saites 

Kopī ģa s ēkonomiska s nozarēs tēritorija   ir lauksaimniēcī ba, mēz saimniēcī ba, piēkrastē  

zivsaimniēcī ba. 

Liēpa jas pilsē tas tuvums - piēējami daz a da vēida valsts iēsta z u, sadzī vēs un socia liē pakalpojumi 

un noiēta tirģus novadu viētē jo uzn ē mumu radī tajai produkcijai. 

Liēpa jas,  Aizputēs,  Priēkulēs, Pa vilostas un  Grobin as pilsē tas nodros ina uzn ē mē jdarbī bas 

attī stī bai nēpiēciēs amos priēks nosacī jumus – infrastruktu ru, prēc u noiēta tirģus (pamata  

Liēpa jas pilsē ta ) un piēēju darbaspē kam.  

Ī pas a nozī mī ģa iētēkmē novadu ēkonomiskaja  attī stī ba  ir Liēpa jas pilsē tas tuvumam. 

• Funkcionālās saites 

Labs, sazarots  cēl u tī klojums  un transporta struktu ra vēido pamatu rēģ iona las loģ istikas 

izvēidēi. Autocēl u infrastruktu ra nodros ina kravu un pasaz iēru svarī ģa kos saviēnojumus. 

 Liēpa ja  nēaizsalstos a osta ar pra mju satiksmi , kas nodros ina kravu tranzī tu un pasaz iēru 

pa rvada jumus. Pa vilostas osta  apkalpo zvējas kuģ us.  

Liēpa jas lidosta- potēncia ls aviotransporta attī stī bai. 

Priēkulēs  un Aizputēs vēsēlī bas apru pēs cēntri, kuri piēda va  iērobēz otu pakalpojumu kla stu, 

nodros ina vēsēlī bas pakalpojumu sasniēdzamī bu tēritorija . 

Liēpa jas pilsē tas piēda va tais kultu ras u n atpu tas pasa kumu piēda va jums. 

• Fiziskās saites 

Ju ras krasta robēz a 111,7  km ģaruma  viēno c ētrus novadus – Pa vilostas, Grobin as, Nī cas, 

Rucavas un Liēpa jas pilsē tu. 

Ba rtas un Sakas upēs satēcēs basēini. Liēpa jas, Durbēs, Papēs  ēzēri un ar tiēm saistī tiē Dabas 

liēģumi. 

A-R transporta koridori ar naciona las nozī mēs dzēlzcēl a un autocēl u saviēnojumiēm.  

• Vēsturiskās saites 

G ēopolitiskais noviētojums:  tēritorija atrodas Latvijas DR ar cēntru Liēpa ja, kas ir tuva kais 

naciona las nozī mēs attī stī bas cēntrs un ir viēna no Latvijas ostas pilsē ta m. 

Liēpa jas rajona partnērī bas tēritorija vēidota uz bijus a  Liēpa jas rajona ba zēs, kurs  pē c  

Administratī vi tēritoria la s rēformas sadalī ja s aston os novados. 
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1.2. PARTNERĪBAS PRINCIPA NODROŠINĀŠANA  

VRG (Liēpa jas rajona partnērī ba) darbojas  – Aizputēs, Durbēs, Grobin as, Nī cas, Rucavas, Pa vilostas, 

Vain odēs, Priēkulēs novadu un Liēpa jas pilsē tas tēritorija s.  Uz 2015.ģada 1.oktobri, Liēpa jas rajona 

partnērī bai( VRG) ir 72 biēdri, no kuriēm 8 novadu pas valdī bas, 27 biēdrī bas un nodibina jumi, 12 

SĪA, 3 zēmniēku/ zvējniēku saimniēcī bas, 2 individua liē komērsanti un 20 individua liē biēdri. Kops  

2015.ģada sēptēmbra uz sadarbī bas lī ģuma pamata, partnērī ba  darbojas arī  Liēpa jas pilsē ta domē.   

 

Liēpa jas rajona partnērī bas visaktī va kiē biēdri ir biēdrī bu un nodibina jumu pa rsta vji.  No 27 

biēdrī ba m, 5 biēdrī bu pamatnodarbos ana s ir saistī ta ar zivsaimniēcī bu, ēzēru apsaimniēkos anu un 

zivsaimniēcī bas produktu pa rstra di. Sēptin as no biēdrī ba m ir ta das, kuras izvēidojus a s 

apviēnojotiēs vaira ka m ar lauksaimniēcī bu saistī ta m saimniēcī ba m un arī  ta das, kura s 

apviēnojus iēs uzn ē mē ji, kuru darbī ba ir saistī ta ar zivsaimniēcī bu, ēzēru apsaimniēkos anu. Viēna 

no biēdrī ba m ir izvēidota taja  apviēnojotiēs 5 paģastu uzn ē mē jiēm.  Sēs as no biēdrī ba m pa rsta v 

jauniēs us novados.  No 12 SĪA, kas ir VRG biēdri, pusēi darbī bas joma ir zvējniēcī ba. Pa rē jiē SĪA, kas 

ir partnērī bas biēdri – nodarbojas ģan ar lauksaimniēcī bas produktu raz os anu, ma jraz os anu, 

tu rismu, tirdzniēcī bu, mēz izstra di, amatniēcī bu, vī na raz os anu.  No 20 individua liēm biēdriēm, 

vismaz 80%  partnērī ba  darbojas jau kops  partnērī bas dibina s anas un aktī vi iēsaista s partnērī bas 

darbī ba . Tiē ir ģan lauku attī stī bas konsultanti, ģan pas valdī bu darbiniēki, uzn ē mumu pa rsta vji, ģan 

viēnka rs i iēintērēsē ta s pērsonas partnērī bas darbī ba . Katra novada pas valdī ba, ar domēs sē dēs 

lē mumu ir notēikusi  darbiniēku, kas pa rsta v pas valdī bu partnērī ba . To skaita  ir ģan pas valdī bu 

vadī ta ji, ģan paģastu pa rvalz u vadī ta ji, ģan attī stī bas nodal u pa rsta vji.  No partnērī bas biēdriēm rēizi 

trijos ģados iēvē l padomi, kura sasta v no priēks sē dē ta ja un nē vaira k ka  12 padomēs locēkl iēm. 

Partnērī bas izpildinstitu cija ir izpilddirēktors, kuru iēvē l uz 3 ģadiēm. Īzpilddirēktors nav padomēs 

locēklis.  

N ēmot vē ra , ka VRG ī stēno arī  Rī cī bas proģrammu un viēna no uzn ē mē jdarbī bas joma m piēkrastēs 

tēritorija  ir saistī ta ar zivsaimniēcī bu, partnērī bas padomē  7 padomēs locēkl i pa rsta v tiēs i 
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zivsaimniēcī bas intērēsēs.  VRG tēritorija  viēnas no bu tiska ka m darbī bas nozarē m ir 

lauksaimniēcī ba, tirdzniēcī ba, partnērī bas padomē  divi padomēs locēkl i, kas pa rsta v uzn ē mē jus, ir 

tiēs i saistī ti ar s im uzn ē mē jdarbī bas joma m. SĪA “Evi&Jo” pa rsta vis ir liēls iēģuvums padomēi ar to, 

ka pa rsta v ģan lauksaimniēkus, ģan lauksaimniēcī bas produktu pa rstra di un arī  tirdzniēcī bu. Īr liēla 

piērēdzē uzn ē mē jdarbī bas attī stī bas vēicina s ana  Partnērī bas tēritorija .  

Partnērī bas padomē  darbojas divi pas valdī bu pa rsta vji, no kuriēm viēns vaira k saistī ts tiēs i ar 

piēkrastēs pas valdī bu, t.i. Pa vilostas novadu. Jau otro sasaukumu, partnērī bas padomē  darbojas divi 

zivsaimniēcī bas uzn ē mē ju pa rsta vji no Liēpa jas pilsē tas.  VRG ģan biēdru pa rsta vniēcī ba , ģan 

padomēs darbī ba  ir iēvē rots partnērī bas princips.  

Biedrības vērtības 

• Komandas ģars, viēnotī ba un saliēdē tī ba VRG iēks iēnē ; 
• Sadarbī ba un savstarpē ja  ciēn a;  
• Godī ģums lē mumu piēn ēms ana ; 
• Aktī vi, zina s ana m baģa ti un motivē t spē jī ģi cilvē ki VRG; 
• Loka lpatriotisms.  

Biedrības misija:  

• Viētē jo rēsursu apzina s ana un cilvē krēsursu piēsaistī s ana VRG attī stī bas koordinē s anai; 
• VRG izpildinstitu cija – padomdēvē js VĪG;  
• Attī stī bu rosinos as vidēs vēidos ana Partnērī bas tēritorija , daz a dojot lauku ēkonomiku, 

zivsaimniēcī bu, uzlabojot socia lo vidi; 
• Viētē jo kopiēnu aktivita s u vēicina s ana.  
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Durbes nov.
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Priekules nov.
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Aizputes nov.
15%
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15%
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1.3. VRG TERITORIJAS SVID ANALĪZE  

  

Stra da jot piē Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s stratē ģ ijas izstra dēs, VRG orģanizē ja daz a du mē rk ģrupu tiks anos, kuras laika  tika 

vēikta SVĪD analī zē.  Darba ģrupa s darboja s 1) pas valdī bu pa rsta vji, attī stī bu nodal u darbiniēki; 2) biēdrī bu, nodibina jumu 

pa rsta vji; 3) jauniēs u pa rsta vji; 4) lauku attī stī bas spēcia listu pa rsta vji; 5) tu risma pakalpojumu sniēdzē ju pa rsta vji; 6) 

uzn ē mē ju pa rsta vji; 7) zivsaimniēcī bas uzn ē mē ju pa rsta vji; 8) socia lo un sadzī vēs pakalpojumu sniēdzē ju pa rsta vji.  

Apkopota  SVĪD analī zē balsta s uz visu darba ģrupu vēikto katra  no pa rsta vē ta m joma m.  

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

 

ĪE
K
S 
’E
 JĪ
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A
K
T
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R
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1.1.  Baģa tī ģs un daudzvēidī ģs 
kultu ras un dabas 
mantojums. (t.sk. sēniē 
muiz as parki, dabas 
parki, objēkti u.c.)  

Labas iēstra dēs kultu ras 
mantojuma saģlaba s ana  un 
popularizē s ana .  Objēkti 
iēkl auti tu risma apritē . 
Atpu tas iēspē jas nē tikai 
tu ristiēm, bēt arī  viētē jiēm 
iēdzī vota jiēm. 

• Viētē ja s tēritorija s ja vēic objēktu 
saka rtos ana, piēējamī ba, kvalita tē un 
sasniēdzamī ba.  

• Ja vēicina tēritorijas tu risma produktu 
atpazī stamī ba.  

• Ja vēicina ar tu rismu saistī ta  
uzn ē mē jdarbī ba (izbraukuma 
tirdzniēcī bas, kafējnī cas u.c.)  

• Ja vēido nora dēs un informa cijas zī mēs 
piē objēktiēm.  

• Daz a du dabas un izzin u taku izvēidē.  

1.2.  Labas iēstra dnēs 
mu z izģlī tī bas attī stī ba .  

Mu z izģlī tī ba ka  viēns no 
vēidiēm, ka  pilnvēidot viētē jo 
iēdzī vota ju kompētēncēs, 
nodarbina tī bas jomas 
pa rstrukturē s anai tuva k 
dzī vēsviētai.  

• Mu sdiēnī ģa aprī kojuma un tēhnikas 
iēģa dē, apma cī bu orģanizē s ana, 
amatniēku prasmju pa rmantojamī ba, 
uzn ē mē jdarbī bas kompētēnc u 
apģu s ana.  
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1.3.  Attī stī ta infrastruktu ra 
brī va  laika pavadī s anai. 

Liēla kaja s apdzī votaja s 
viēta s iēdzī vota jiēm 
piēējamas sporta hallēs, 
sporta laukumi, moto, auto 
trasēs, s autuvēs, a ra 
slidotavas, slē pos anas trasēs, 
a ra trēnaz iēri. Piēējami 
u dēns sporta vēidi. 
Īzvēidotas atpu tas takas, 
rotal u laukumi, pēldviētas 
u.c.  

• Nēpiēciēs ams vēikt infrastruktu ras 
atjaunos anu, rēkonstrukciju, jaunu 
objēktu izvēidi tuva k iēdzī vota ju dzī vēs 
viētai (t.sk. maza k apdzī votaja s viēta s), 
ja vēic objēktu piēla ģos ana cilvē kiēm ar 
kustī bu traucē jumiēm.  

•  Ja pilnvēido, ja uzlabo invēnta rs.  
• Ja attī sta infrastruktu ra pasa kumiēm ar 

liēlu dalī bniēku skaitu. (sporta spē lē m, 
koncērtiēm u.c.) 

• Atjaunot nomētn u infrastruktu ru. 
• Aprī kot sporta hallēs ar invēnta ru, kas 

piēmē rotas arī  cilvē kiēm ar kustī bu 
traucē jumiēm. 

• Aktī va s atpu tas viētu izvēidē – vēlo, 
moto trasēs, auto bēzcēl a trasēs u.c. 

• Īzvēidot laipas un laivu piēsta tnēs.  

1.4.  Īzvēidoti socia lo 
pakalpojumu punkti. 

Visos novados ir socia liē 
cēntri, kuros piēējams 
socia lo pakalpojumu kla sts.  

• Nodros ina t socia lo pakalpojumu 
piēējamī bu atta la kos novadu ciēmos. 

• Uzlabot ēsos os cēntrus.  
• Vēicina t socia lo pakalpojumu 

mobilita ti.  

1.5.  Piēējama intērēs u 
izģlī tī ba novados. Bē rnu 
diēnas cēntri.  

Īntērēs u izģlī tī bas novados 
darbojas uz skolu ba zē m vai 
arī  atsēvis k i.  

• Pilnvēidot matēria li tēhnisko ba zi, 
uzlabot diēnas cēntrus.  
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1.6.  Attī stī ts darbs ar 
jaunatni.  

Īzvēidoti jauniēs u cēntri, 
vaira ki cēntri darbojas 
multifunkciona li. Jauniēs i 
orģanizē  pasa kumus 
iēdzī vota jiēm. Īr novadi, 
kuros darbojas alģoti 
jaunatnēs liētu spēcia listi.  

• Pilnvēidot jauniēs u cēntrus, 
modērnizē t, radī t inovatī vus 
risina jumus.  

• Vēicina t sadarbī bu ar citiēm jauniēs u 
cēntriēm, vēicina t sadarbī bu ar 
pas valdī ba m.  

• Īēsaistī t jauniēs us pas valdī bas 
attī stī bas vēidos ana  un ikdiēnas 
notikumos.   

 1.7.  Īēdzī vota ji apviēnojus iēs 
biēdrī ba s kopī ģu 
intērēs u aizsta vī bai.  

Novados darbojas  325 
biēdrī bas un nodibina jumi. 

Īēģuvē ji no biēdrī bu 
aktivita tē m ir nē tikai 
biēdrī bu biēdri, bēt visa 
sabiēdrī ba kopuma . Īr 
cilvē ku ģrupas, kas aktī vi 
iēsaista s viētē jo kopiēnu 
sabiēdrī bas problē mu 
risina s ana .  

• Zina s anu un piērēdzēs nodos ana starp 
biēdrī ba m VRG tēritorija , Latvija  un 
a rvalstī s.  

• Īēspē ju radī s ana finans u un 
intēlēktua lo rēsursu piēsaistī s anai 
viētē jo kopiēnu problē mu risina s anai. 

• Īnfrastruktu ras un matēria li tēhniska  
ba zēs pilnvēidos ana darbī bas 
nodros ina s anai.  

 1.8.  Spē cī ģi tradiciona lo 
nozaru uzn ē mumi 
(lauksaimniēcī ba, 
mēz izstra dē, transporta 
nozarē u.c.)  

Efēktī vi tiēk izmantoti 
tradiciona liē rēsursi (mēz i, 
zēmē, u dēns u.c.)  

• Ja vēicina uzn ē mē jdarbī bas nozaru 
attī stī ba ar auģstu piēviēnoto vē rtī bu.  

• Attī stī t sadarbī bu starp viētē jiēm 
raz ota jiēm, paplas inot noiēta tirģu.  

• Modērnizē t ēsos os uzn ē mumus, 
padarot ēfēktī va kus prēc u un 
pakalpojumu produktus.  
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 1.9.  Saģlaba jus a s piēkrastēs 
zvējas tradī cijas. 
Piēkrastēs zvējniēcī ba 
nēaizsalstos a  ju ra .  

Piēkrastēs ciēmos un ostas 
pilsē ta s nodarbojas ar 
piēkrastēs zvēju. Dal ē ji 
atjaunota piēkrastēs zvējas 
kuģ u flotē.  

• Popularizē t zvējas arodu jauniēs iēm, lai 
s ī s tradī cijas saģlaba tu. Orģanizē t 
skolē nu praksēs osta s un uz zvējas 
kuģ iēm. 

• Vēicina t tu risma attī stī bu ar piēkrastēs 
zvējas tradī cija m.   

• Vēicina t piēkrastēs zvējas attī stī bu.  

 1.10.  Daudzvēidī ģi piēkrastēs 
tēritoriju attī stī bas 
rēsursi (dabas, 
kultu rvē sturiskiē).  

Dabas un kultu ras 
mantojuma potēncia la 
izmantos ana saimniēciskaja  
darbī ba , nodarbina tī bas 
daz a dos ana zivsaimniēcī bas 
un citos sēktoros.  

• Ar zvējniēcī bu saistī ta  kultu ras 
mantojuma potēncia la izmantos ana 
saimniēciska s darbī bas daz a dos ana  un 
nodarbina tī bas vēicina s ana .  

 1.11.  Īzdēvī ģs ģ ēoģra fiskais 
noviētojums. 

Zvējniēcī bas tu ristu 
piēplu dums no tuvē ja s 
apka rtnēs, tostarp Liētuvas. 

• Popularizē t un piēda va t rēģ iona 
zvējniēcī bas tradī cijas tuva kaja s 
pilsē ta s.  

 1.12.  Spē cī ģs tradiciona la  
tu risma piēda va jums.   

Attī stī ti tradiciona liē viēsu 
namu pakalpojumi ar 
naktsmī tnē m un pirtī m.  

• Piēējamī bas vēicina s ana, jaunu 
pakalpojumu/ produktu attī stī ba. 
Īnforma cijas piēējamī bas vēicina s ana.  

• Novadu atpazī stamī ba / zī mola 
izstra dē.  

• Jaunu tu risma mars rutu izstra dē, dabas 
takas ar izzin as un ma cī bu ēlēmēntiēm, 
putnu novē ros anas torn i u.c.  

 1.13.  Spē cī ģs 
kultu rvē sturiskais 
mantojums.  

Tēritorijai raksturī ģa s 
tradī cijas un ētnoģra fija ka  
tu risma produkts.  

• Īēkl aut tu risma produktos atraktī vus 
un Kurzēmi raksturojos us objēktus. 
Īzvēidot ka  kopī ģu tēritorijas tu risma 
piēda va jumu.  
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 2. VĀJĀS PUSES KO TAS NOZĪMĒ?  SECINĀJUMI – KAS JĀDARA, LAI NOVĒRSTU 
VĀJO PUŠU IETEKMI?   

       

2.1.  Īēdzī vota ju skaita 
samazina jums, kam sēko 
sabiēdrisko pakalpojumu 
samazina s ana.  

 

Tuks as lauku skolas un citas 
nēizmantotas ē kas un 
objēkti.   

Sloģs pas valdī bu budz ētam, 
vidēs dēģrada cija.  

 

• Īēsaistī t viētē jos iēdzī vota jus, biēdrī bas, 
uzn ē mē jus jaunu funkciju atras anai 
ēsos ai infrastruktu rai, radī t objēktiēm 
“otro ēlpu”. 

• Rēkonstruē t tēlpas, atjaunot un 
labiēka rtot, piēla ģos ana jauna m 
funkcija m (nomētnē m, apma cī bu 
cēntriēm, socia liēm cēntriēm u.c.)  

2.2.  Novadu tēritorija s tru kst 
labiēka rtotas un dros as 
brī va  laika pavadī s anas 
viētas taja  skaita  piē 
u dēnstilpnē m.   

 

Nētiēk pilnī ba  izmantotas 
ēsos as dabas un kultu ras 
baģa tī bas brī va  laika 
infrastruktu ras izvēidēi.  

Vēca s infrastruktu ras nav 
saka rtotas, tru kst 
aprī kojuma vai ēsos ais 
novēcojis un nēatbilst 
mu sdiēnu standartiēm 
atta la kos novadu paģastos. 

 

• Īēsaistī t viētē jos iēdzī vota jus, biēdrī bas, 
uzn ē mē jus infrastruktu ras saka rtos ana .  

• Atjaunot vai izvēidot jaunus 
infrastruktu ras  objēktus brī va  laika 
pavadī s anai.  

• Popularizē t tautas sportu un vēsēlī ģu 
dzī vēs vēidu ī pas i skolē nu vidu .  

• Rēkonstruē t sporta za lēs un stadionus 
mu sdiēnu prasī ba m.  

• Brī vdabas ēstra z u izvēidē vai vēco 
atjaunos ana.  

2.3.  Socia liē pakalpojumi nav 
piēējami maza kaja s 
apdzī vota s viēta s.  

Socia lo ma ju tru kums, 
pakalpojumu 
nēpiēējamī ba, spēcia listu 
tru kums.  Spēcializē ta 
transporta tru kums.  

Īēdzī vota ju maksa tspē ja, 
izliēk iēdzī vota jus no 
dzī vokl iēm. Tru kst lī dzēkl u, 
lai rēkonstruē tu tuks a s 
ma jas par socia la m ma ja m. 
Atta la kos novada cēntros 
tru kst socia lo pakalpojumu 
kla sts. Tru kst spēcia listu 
lauku tēritorija s (psiholoģi, 
loģopē di, spēcifiski 
spēcia listi).  

• Pas valdī bas ē ka m mainī t statusu, lai 
varē tu kl u t par socia lo dzī vojamo ma ju.  

• Sadarbī ba  ar uzn ē mē jiēm, biēdrī ba m 
vēicina t pakalpojumu piēējamī bu arī  
atta la kos novadu paģastos.  

• Vēicina t sadarbī bu pas valdī bu starpa  
spēcia listu kopē jai piēsaistēi un 
finansē s anai.  
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2.4.  Jauniēs u skaita 
samazina s ana s un 
aizplu s ana uz liēlajiēm 
cēntriēm.  

 

Samazina s iēdzī vota ju skaits, 
nētiēk izmantots jauniēs u 
potēncia ls ka  rēsurss.  

Pas valdī ba nēkomunicē  ar 
jauniēs iēm, nēvēicina 
jauniēs u lī dzdalī bu.  

• Vēicina t jauniēs u nodarbina tī bu.  
• Īēsaistī t jauniēs us pas valdī bu attī stī ba  

un ikdiēnas aktivita tē s.  
• Orģanizē t tiks anos jauniēs iēm ar 

uzn ē mē jiēm.  
• Atbalstī t uzn ē mē ju projēktus, kuri 

piēda va  darbu jauniēs iēm.  

 

 

2.5.  Jauniēs u cēntru 
piēējamī bas tru kums 
atta la kajos novadu 
paģastos.  

Jauniēs u aktivita tēs notiēk 
novadu cēntros, jauniēs i no 
atta la kiēm paģastiēm nēvar 
apmēklē t jauniēs u cēntrus, 
pasa kumus, jo nav iēspē jams 
nokl u t dē l  transporta.  

Pas valdī bu nosta ja jaunatnēs 
darba virzī ba . Jauniēs i nētiēk 
iēsaistī ti ka  rēsursi. 

 

• Vēicina t un atbalstī t jauniēs u biēdrī bas, 
jauniēs u cēntru izvēidi novados un 
paģastos.  
 

 

2.6.  Viētē ja m biēdrī ba m 
nēpiētiēkos a 
infrastruktu ra darbī bas 
nodros ina s anai, tru kst 
spēcia listu, inovatī vu 
idēju tru kums, 
motiva cija.  

Gru tī bas biēdrī ba m 
nodros ina t 
pa rmantojamī bu 
biēdrī bu darba . Zēma  

biēdrī bu atpazī stamī ba.  

Tru kst aprī kojuma biēdrī bas 
darbam, nērēmontē tas tēlpas 
daz a da m aktivita tē m.  

Tru kst finansē juma 
spēcia listu apmaksai, 
rēkla mai, ma jas lapu izvēidēi 
un uzturē s anai.  

Cilvē krēsursu tru kums un  

Gru tī bas piēsaistī t jaunus 
lī dērus.  

• Vēicina t biēdrī bu infrastruktu ras un 
aprī kojuma uzlabos anu.  

• Orģanizē t apma cī bas un piērēdzēs 
apmain as brauciēnus biēdrī bu 
biēdriēm.  

• Ī stēnot sadarbī bas projēktus starp 
biēdrī ba m, iēsaistot daz a du 
orģaniza ciju biēdrus.  

• Atbalstī t projēktus, kas vēicina biēdrī bu 
atpazī stamī bu un darbī bas 
popularizē s anu. 
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2.7.  Birokra tija un daz rēiz 
nēsamē rī ģas prasī bas 
uzn ē mē jdarbī bas 
attī stī bai zivsaimniēcī ba . 
Zinos u darbiniēku 
tru kums. Nav jauna  
main a zivsaimniēcī bas 
nozarē . Ju rasspē jī ģu 
kuģ u tru kums piēkrastē .  

 

Nēsamē rī ģas PVD prasī bas 
zivju tirģota jiēm 
salī dzina juma  ar cita m ES 
valstī m.  

Ar zivsaimniēcī bu saistī tas 
piērēdzēs nodos ana – nav 
kas nodod un san ēm 
zina s anas un piērēdzi.   

• Īēsaistī tiēs normatī vo aktu izstra dēs, 
kas vēicina uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu 
valstī .  

• Vēicina t vēco zvējniēku darba prasmju 
pa rmantojamī bu. 

• Piēkrastēs pas valdī bu skola s orģanizē t 
klasēs ar zvējniēcī bas novirziēnu.  

• Mēklē t iēspē jas iēģa da tiēs ma cī bu 
zvējas laivas, lai vēicina tu jauniēs iēm 
intērēsi  par zvējas arodu.  

 2.8.  Laika apsta kl u strauja 
mainī ba.  

Gru ti pla not zivsaimniēcī bas 
biznēsa attī stī bu.  

• Vēicina t altērnatī vu biznēsa iēspē ju 
attī stī bu Baltijas ju ra .  

 

2.9.  Novēcojusi un tu ristu 
plu smai nēatbilstos a 
piēkrastēs 
infrastruktu ra, kas nēl auj 
izcēlt piēkrastēs vē rtī bas 
un paliēlina t 
socia lēkonomisko 
iēģuvumu. 

Nēatbilstos a infrastruktu ra 
vēicina piēkrastēs 
aizsarģa jamo biotopu 
mazina s anos un iznī ks anu.  

Nēaktī va uzn ē mē jdarbī bas 
vidē piēkrastēs un pludmalēs 
tēritorija s.  

• Atbilstos as piēkrastēs un pludmalēs 
infrastruktu ras izvēidē.  

• Vēicina t uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu 
piēkrastēs un pludmalēs tēritorija , 
attī stot tu risma produktus un 
pakalpojumus, ka  arī  vēicinot 
nodarbina tī bu.  

 

2.10.  Nēpiētiēkami izmantotas 
brī va  laika pavadī s anas 
iēspē jas piēkrastēs un 
pludmalēs dal a . 

Piēkrastēs un pludmalēs 
dal a s tru kst atbilstos s 
labiēka rtojums atpu tai, 
rēkrēa cijai un brī va  laika 
pavadī s anai. 

• VRG tēritorijas pludmalēs un piēkrastēs 
saka rtos ana, infrastruktu ras izvēidē.  

 

2.11.  Darbaspē ka tru kums 
raz os anas sēktora .   

Tru kst cilvē ki, kas ģatavi 
stra da t fizisku un 
mazkvalificē tu darbu, 
ģru tī bas atrast darbiniēkus 
liēla ka m raz otnē m.   

• Vēicina t raz os anas modērniza ciju, 
aizsta jot mazkvalificē to fizisko darbu ar 
tēhnoloģ ija m. 

• Vēicina t raz os anu ar auģstu piēviēnoto 
vē rtī bu, kura  procēsu pamata  ir 
intēlēktua li rēsursi.  
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2.12.  Asa starptautiska 
konkurēncē 
uzn ē mē jdarbī ba .  

Tiēk importē tas prēcēs un 
pakalpojumi no cita m 
valstī m, biēz i par zēma ka m 
cēna m, tru kst mēha nismu, 
kas aizsarģa  viētē jo raz ota ju.   

• Vēicina t uzn ē mē ju sadarbī bu un 
apviēnos anos biēdrī ba s, koopēratī vos.  

• Sniēģt liēla ku atbalstu uzn ē mē jdarbī bai 
(piēm., apmaksa dalī bai izsta dē s a rpus 
Latvijas)  

 

2.13.  Finans u lī dzēkl u 
nēpiēējamī ba 
uzn ē mē jdarbī bai.   

Nēadēkva ti nosacī jumi 
krēdī ta san ēms anai 
uzn ē mē jdarbī bai. Atbalsts no 
bankas. Komērcbanka s nav 
iēspē jams san ēmt krēdī tu, lai 
uzsa ktu biznēsu, ī pas i 
jaunajiēm uzn ē mē jiēm.   

• Atbalstī t kra jaizdēvumu sabiēdrī bu 
izvēidi novados, kas atbalsta 
uzn ē mē jdarbī bu.  

• Esos o uzn ē mē ju atbalsts biznēsa 
uzsa ks anai jaunajiēm uzn ē mē jiēm 
(finansia ls aizdēvums, praktiska  
piērēdzē, praksēs viētas u.c.)  

 

2.14.  Tru kst aprī kotas, 
mu sdiēnī ģas 
tirdzniēcī bas viētas  
novadu cēntros un 
liēla kaja s pilsē ta s.  

Viētē jiēm raz ota jiēm 
ģalvēnais prēc u noiēta tirģus 
ir novadu cēntri un  liēla s 
pilsē tas, tru kst tirdzniēcī bas 
viētas produkcijas noiēta 
vēicina s anai.  

• Atbalstī t tirdzniēcī bas viētu izvēidi 
novados un liēla kaja s apdzī votaja s 
viēta s, pilsē ta s a rpus lauku tēritorijas.  

• Atbalstī t koopēra ciju izvēidos anu starp 
uzn ē mē jiēm, ma jraz ota jiēm u.c.  

• Vēicina t viētē jo prēc u piēģa z u k ē dēs 
izvēidi.  

 

2.15.  Va ja informa cijas apritē 
tu risma pakalpojumu 
piēda va juma . Zēma 
tu risma pakalpojumu un 
produktu sasniēdzamī ba. 
Nēattī stī ts viētē jais un 
starptautiskais 
ma rkētinģs tu risma 
nozarē .  

Tru kst informatī va s 
sadarbī bas un rēkla mas. 
Slikta cēl u kvalita tē. Rēti 
kursē  sabiēdriskais 
transports. Tēritorija un 
apskatēs objēkti ir maz 
atpazī stami ģan viētē ja , ģan 
starptautiska  lī mēnī .  

• Vēicina t sadarbī bu starp tu risma 
pakalpojuma sniēdzē jiēm.  

• Cēl u infrastruktu ras saka rtos ana. 
Vēlocēlin u tī kla izvēidē.  

• Vēicina t tu risma produktu 
popularizē s anu un tēritorijas 
atpazī stamī bu viētē ja  un starptautiska  
lī mēnī .  
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 3. IESPĒJAS KO TAS NOZĪMĒ?  KAS JĀDARA, LAI ATTĪSTĪTU IESPĒJAS?     

       

.1. 3
.
1
. 
. 

Vēicina t sabiēdrī bas 
lī dzdalī bu, aktivita ti 
novados.  

Īēspē ja aktivizē t un iēsaistī t 
sabiēdrī bu kopē ju mē rk u 
sasniēģs ana .   

• Aktivizē t sabiēdrisko cēntru darbī bu un 
nodros ina t iēdzī vota ju apma cī bas.  

• Aprī kot ēsos os sabiēdriskos cēntrus un 
izvēidot jaunus cēntrus.  

.2. 3
. 

Nodros ina t 
pakalpojumus novadu 
paģastos.  

Īēspē ja uzlabot pakalpojumu 
piēējamī bu paģastos, cēl ot 
iēdzī vota ju dzī vēs kvalita ti. 

• Īzvēidot un atjaunot pakalpojumu 
cēntrus paģastu iēdzī vota jiēm.  

.3.  Vēicina t kultu ras un 
dabas mantojuma 
saģlaba s anu.  

Īēspē ja uzturē t un saģlaba t 
ēsos o kultu ras un dabas 
mantojumu, nodros inot to 
piēējamī bu viētē jiēm 
iēdzī vota jiēm un tu ristiēm. 

• Vēikt kultu ras un dabas mantojuma 
objēktu uzturē s anu, atjaunos anu un 
labiēka rtos anu.  

.4.  Īzvēidot, uzturē t un 
pilnvēidot infrastruktu ru 
uzn ē mē jdarbī bai, 
iēdzī vota ju pakalpojumu 
san ēms anai un brī va  
laika pavadī s anai.  

Īēspē ja vēidot iēdzī vota jiēm 
un uzn ē mē jiēm 
nēpiēciēs amo infrastruktu ru 
dzī vēs kvalita tēs un 
ēkonomiska s aktivita tēs 
nodros ina s anai ilģtērmin a .   

• Vēikt iēdzī vota jiēm un uzn ē mē jdarbī bai 
nozī mī ģa s infrastruktu ras izvēidi, 
uzturē s anu un pilnvēidos anu.  

.5.  Vēicina t tu ristu skaita 
piēauģumu, ka  arī  viētē jo 
prēc u un pakalpojumu 
tirģus noiētu. 

Īzmantot piērobēz as tuvumu, 
lai uzlabotu tu ristu plu smu, 
ka  arī  sēkmē tu viētē jo 
uzn ē mē ju iēn ē mumus 
pa rdodot savus produktus un 
pakalpojumus kaimin valstī s 
(t.sk. ēksportē jot) 

• Vēicina t tu risma nozarēs un viētē jo 
uzn ē mē ju kapacita ti darbojotiēs 
kaimin valstu tirģu .  

• Sēkmē t sadarbī bu ar daz a da m 
orģaniza cija m t.sk. viētē ja m VRG) un 
uzn ē mumiēm kaimin valstī s.  

.6.  Efēktī vi izmantot 
piēējamos rēsursus 
uzn ē mē jdarbī bas 
attī stī bai (ju ra, mēz i, 
lauksaimniēcī bas zēmē, 

Īēspē jas attī stī t, uzlabot 
uzn ē mē jdarbī bu tu risma , 
kokmatēria lu pa rstra dē , 
kurina ma  raz os ana , aktī va s 
atpu tas piēda va jumos, 

• Vēicina t tu risma attī stī bu Baltijas ju ras 
piēkrastē  un lauku tu rismu iēks zēmē .  

• Balstotiēs uz tradiciona laja m nozarē m, 
attī stī t produktus un pakalpojumus ar 
auģstu piēviēnoto vē rtī bu.  
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upju tī kls, piērobēz a, 
Liēpa jas tuvums, ostas, 
labs cēl u tī kls).  

ma jraz os ana , tirdzniēcī ba 
u.c. tradiciona laja s nozarē s, 
attī stot produktus un 
pakalpojumus ar auģstu 
piēviēnoto vē rtī bu.  

 

.1.  Īzvēidot jaunus, 
inovatī vus tu risma 
pakalpojumus tu risma 
sēzonas iētēkmēs 
mazina s anai.  

Īēspē ja radī t inovatī vus, 
tu ristus piēsaistos us 
pakalpojumus, kas bu tu 
piēējami arī  a rpus 
tradiciona la  tu risma sēzonas 
laika.  

• Vēikt jaunu un rados u tu risma 
pakalpojuma izvēidi.  

• Vēicina t tu risma pakalpojumu 
sniēdzē ju kapacita ti (zina s anas, 
prasmēs, piērēdzi), jaunu un 
inovatī vu tu risma pakalpojumu 
radī s anai.  

.2.  Ī stēnot starpnovadu un 
starpnozaru sadarbī bas 
sadarbī bu tu risma joma .  

Īēspē ja vēidot komplēksu 
tu risma piēda va jumu 
novados un rēģ iona  kopuma .  

• Ī stēnot daz a du tu risma pakalpojumu 
sniēdzē ju kopprojēktus. 

• Orģanizē t tu risma uzn ē mē ju diēnas, 
ma cī bas, piērēdzēs apmain as.  

 

.3.  Ju ras tu risma attī stī ba.  Īēspē ja vēidot jaunu 
pakalpojumu vēidu, 
zivsaimniēcī bas “tuks aja ” 
pērioda . 

• Vēicina t zivsaimniēcī bas uzn ē mumus 
radī t jaunus, inovatī vus pakalpojumu 
vēidus.  

 

.4.  Viētē jo zivsaimniēcī bas 
produktu tirdzniēcī ba un 
popularizē s ana. 
Zvējniēcī bas attī stī bas 
uzlabos ana. 

Mazajos piēkrastēs ciēmos 
saģlaba t viētē ja s zivju 
ku pina s anas tradī cijas. 

Novēcojis aprī kojums uz 
zvējas kuģ iēm.  

• Īzvēidot zivju ku pina tavas, 
tirdzniēcī bas viētas.  

• Radī t iēspē ju zivsaimniēcī bas 
produkcijai radī t liēla ku piēviēnoto 
vē rtī bu.  

• Vēicina t zivsaimniēcī bas uzn ē mē jus 
ī stēnot projēktus piēējamos fondos, lai 
mazina tu zvējniēcī bas iētēkmi uz vidi, 
nēpiēciēs amas invēstī cijas uz kuģ u 
kla jiēm un zvējas kuģ u aprī kojuma .  
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.5.  Jahtu ziēmos anas 
pakalpojuma 
nodros ina s ana. 

Kuģ u rēmonti. 

 

Piēda va t a rzēmniēkiēm un 
viētē jiēm jahtu ī pas niēkiēm 
iēziēmot jahtas osta s. 

Viētē jo kuģ u un laivu 
rēmonta pakalpojumu 
nēpiēciēs amī ba. 

• Pas valdī bai, sadarbī ba  ar uzn ē mē jiēm 
attī stī t, pilnvēidot ostu infrastruktu ru. 

• Radī t jaunus pakalpojumu vēidus.  

 
 

.6.  Mazvē rtī ģo zivju 
pa rstra dēs.  

Mazvē rtī ģo zivju ī patsvars 
piēju ra .  

• Attī stī t inovatī vas tēhnoloģ ijas 
mazvē rtī ģo zivju suģu pa rstra dēi.  

• Sēkmē t zivsaimniēcī bas nozarēs 
uzn ē mumu sadarbī bu, stimulē jot 
inova cijas zvējniēcī ba , vēidojot un 
iēviēs ot jaunus produktus, mētodēs, 
procēsus.  

 

.7.  Attī stī t, pilnvēidot ostu 
infrastruktu ru.  

Osta s novēcojusi tēhnika, 
aprī kojumi. 

• Rosina t zivsaimniēcī bas uzn ē mē jus 
iēsaistī tiēs projēktos, kas sniēdz 
atbalstu zvējniēkiēm nēpiēciēs amajos 
iēģuldī jumos osta s, lai paauģstina tu 
izkrauto zvējas produktu kvalita ti, 
vēicina tu vidēs aizsardzī bu un uzlabotu 
darba apsta kl us un dros ī bu.  

 

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

  Īēdzī vota ju skaita 
samazina s ana s 

Publiska  un priva ta  sēktora 
pakalpojumu piēējamī bas 
samazina s ana s (izģlī tī bas, 
vēsēlī ba, kultu ra, 
tirdzniēcī ba, transports u.c.), 
kas vēicina iēdzī vota ju 
miģra ciju uz liēla kiēm 
attī stī bas cēntriēm. 

• Vēicina t mu sdiēnī ģas uzn ē mē jdarbī bas 
(ī pas i mazo uzn ē mē jdarbī bas formu un 
pas nodarbina tī bas) attī stī bu, lai 
sēkmē tu iēdzī vota ju iēspē jas 
nodros ina t sēvi ēkonomiski a rpus 
liēlajiēm attī stī bas cēntriēm. 
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• Pla not un invēstē t infrastruktu ra  un 
pakalpojumos, saskan a  ar iēdzī vota ju 
skaita izmain u proģnozē m ilģtērmin a . 

  Kvalificē ta darbaspē ka 
tru kums un darba spē ka 
aizplu s ana. 

Īērobēz otas iēspē jas attī stī t 
ēkonomiku ar auģstu 
piēviēnoto vē rtī bu, ka  arī  
vēidot raz otnēs ar liēlu darba 
viētu skaitu. 

• Vēicina t iēdzī vota ju kompētēncēs 
(prasmēs, iēman as, attiēksmēs). 

• Vēidot kla stērus un nozaru apviēnī bas, 
lai vēicina tu zina s anu un piērēdzēs 
koncēntra ciju un piēsaisti. 

       

1.1. 3
.
1
. 
. 

Zivju rēsursu 
samazina s ana s Baltijas 
ju ra .  

Zivsaimniēcī bas nozarēs 
samazina s ana s, radot 
uzn ē mumu darbī bas 
sas aurina s anos un darba 
viētu samazina jumu. 

• Attī stī t citus ēkonomiska s aktivita tēs 
virziēnus piēkrastē , kas nav tiēs a  vēida  
saistī ti ar zivsaimniēcī bu (piēmē ram, 
tu risma pakalpojumi). 

1.2. 3
. 

Piēkrastē  zvēju apdraud 
ron i. 

Pēlē ko ron u popula cijai sa kot 
paliēlina tiēs, viēnlaicī ģi 
piēauģ arī  to nodarī to 
zaudē jumu piēkrastēs zvējai 
apjoms, jo tiē boja  zvējniēku 
izliktos zvējas rī kus un tajos 
ēsos o lomu. 

• Nēpiēciēs ams aprī kojums, lai mazina tu 
ron u postī jumus piēkrastēs zvēja .   

1.3.  Klimata pa rmain as un 
krasta ērozija. 

Pa rmain as piēkrastēs 
klimata  un krasta lī nija , kas 
bu tiski var iētēkmē t 
ēkonomiku (piēmē ram, 
zivsaimniēcī bu) un dzī vēs 
tēlpu (piēkrastēs pilsē tas un 
ciēmus). 

• Īzģlī tot uzn ē mē jus un plas a ku 

sabiēdrī bu par klimata pa rmain a m un 

to iēspē jamo iētēkmi uz piēkrastēs 

ēkonomiku na kotnē . 

• Ī stēnot klimata pa rmain u mazinos us 
projēktus viētē ja  lī mēnī . 
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1.4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU IDENTIFICĒŠANA UN POTENCIĀLA ANALĪZE 

N ēmot vē ra  iēpriēks  minē tos statistiskos datus, tēritorijas SVĪD analī zi, darba ģrupu analī zi un 

pla nos anas dokumēntus, nosaka m ģalvēna s vajadzī bas un potēncia la s attī stī bas jomas, kura m 

sniēdzams atbalsts 2014.-2020.ģada .  Bu tiski ir attī stī t infrastruktu ru VRG tēritorija , labiēka rtot 

iēdzī vota jiēm un tu ristiēm piēējamas, dros as aktī va s atpu tas viētas, brī va  laika pavadī s anas viētas 

ģ imēnē m, visu vēcumu iēdzī vota ju ģrupa m. Projēktos bu tu nēpiēciēs ams iēkl aut arī  ta dus 

aprī kojumus, kas piēmē rotas iēdzī vota jiēm ar kustī bu traucē jumiēm.  Piēvilcī ģa vidē iēdzī vota jiēm 

kur vin iēm atpu stiēs, stra da t, pilnvēidotiēs ir viēns no priēks nosacī jumiēm tam, lai lauku iēdzī vota ji 

nēaizbrauktu no sava m dzī vēs viēta m uz liēlaja m pilsē ta m vai a rzēmē m.  VRG tēritorija  ēsos ajos 

novados popula ri ir daz a di viētē jiē svē tki, tradī cijas, kas ir ka  kultu rvē sturiskais mantojums un 

viētē ja  idēntita tē novadam. Svarī ģi ir saģlaba t  s ī s kultu ras tradī cijas, kura s iēsaista s viētē jiē 

iēdzī vota ji, viētē ja s kopiēnas, kas s o mantojumu nodod ta la k na kamaja m paaudzē m. Tiē ir ģan dēju 

kolēktī vi, kori, tēa tru kopas u.c. Lai atbalstī tu s o tradī ciju saģlaba s anu, svarī ģi radī t piēvilcī ģu vidi 

kopī ģiēm pasa kumiēm (piēm. ēstra dēs, sporta stadioni utt.) Liēpa jas rajona partnērī bas tēritorija  

popula ra kiē sporta vēidi ir moto un auto krosi, baskētbols, volējbols, florbols, futbols, viēģlatlē tika, 

oriēntē s ana s sports u.c., kuros iēsaista s liēla dal a tēritorijas iēdzī vota ju. Novados ir izvēidotas 

trēnaz iēru za lēs, a ra trēnaz iēri, a ra sporta laukumi un citi sportam piēmē roti infrastruktu ras 

objēkti. Lai piēvē rstu iēdzī vota jus tautas sportam, nēpiēciēs amas izvēidot vē l inovatī va ku, 

mu sdiēnī ģa ku un jēbkuram piēējamu infrastruktu ru sporta aktivita tē m. Svarī ģi ir apģa da t sporta 

cēntrus, laukumus ar jauniēm, mu sdiēnī ģiēm sporta invēnta riēm.  Vēicina t ta du sporta vēidu 

attī stī bu, kas bu tu piēējams arī  ziēma . Vēidot sporta za lēs, stadionus, trasēs daz a diēm sporta 

vēidiēm, lai varē tu orģanizē t liēla mē roģa sacēnsī bas, kas dotu piēnēsumu viētē jai ēkonomikai, 

tu rismam.  

Ka  viēnu no problē ma m iēdzī vota ji min skolu jaunatnēs nodarbina ta tī bas tru kumu vasaras 

mē nēs os, brī vlaikos.  Daudzus ģadus atpakal  l oti attī stī ta bija nomētn u kustī ba, tad krī zēs pērioda  

ta  mazliēt pazuda, bēt taģad atkal ir liēls piēprasī jums no vēca kiēm, lai bē rniēm vasara s varē tu 

piēda va t iēspē ju darbotiēs nomētnē s. Nēpiēciēs ams atjaunot, pilnvēidot ēsos a s nomētn u viētas, 

izvēidot jaunas, jo piēprasī jums pē c s a diēm pakalpojumiēm strauji piēauģ.  

Partnērī bas tēritorija  aktī vi darbojas daz a du jomu kopiēnas, biēdrī bas, par ko pa rliēcina ja miēs 

jau iēpriēks ē ja  pla nos anas pērioda . Īr svarī ģi saģlaba t viētē jo iēdzī vota ju iēintērēsē tī bu pas iēm 

uzlabot dzī vēs vidi, radī t jaunas iēspē jas, vēicina t kopiēnu sadarbī bu.  

 Īēdzī vota ju izcēl os ana un skaita samazina s ana s na kotnē  nēģatī vi iētēkmē  arī  uzn ē mē jdarbī bu. 

Ka  nora da uzn ē mē ju SVĪD analī zēs, tru kst darbiniēku, kas var vēikt maza k kvalificē tus darbus. 

Bu tiska ka s uzn ē mē jdarbī bas jomas VRG tēritorija  ir mēz saimniēcī bas, kokapstra dē, 

lauksaimniēcī ba, transporta pakalpojumi, zivsaimniēcī ba, raz os ana, tirdzniēcī ba. N ēmot vē ra  NVA 

datus, liēla kais bēzdarba lī mēnis ir Vain odēs un Priēkulēs novados. Nēpiēciēs ams vēicina t 

uzn ē mē jdarbī bas uzlabos anu vai jaunu attī stī bu ī pas i s ajos novados. Nēpiēciēs ams atbalsts 

uzn ē mē jdarbī bas radī s anai un attī stī bai visa  VRG tēritorija , ja vēicina un ja atbalsta tiēs i sī ko, mazo 
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un vidē jo uzn ē mumu attī stī bu.  Īr potēncia ls attī stī tiēs ma jraz os anai, jo viēna no bu tiska kaja m 

uzn ē mē jdarbī bas nozarē m ir tiēs i lauksaimniēcī ba. Lai apģu tu jaunas prasmēs, zina s anas un spē tu 

konkurē t darba tirģu , nēpiēciēs ama darbiniēku apma cī ba. Īr nēpiēciēs ams VRG tēritorija  attī stī t 

mu z izģlī tī bas iēspē jas tuva k dzī vēs viētai.  

Zivsaimniēcī bas uzn ē mē jdarbī bas daz a dos ana, piēviēnota s vē rtī bas vēidos ana visos zvējas un 

akvakultu ras produktos ir viēns no svarī ģa kajiēm uzdēvumiēm Baltijas ju ras piēkrastēs tēritorija s. 

Ja stiprina un ja atbalsta zivsaimniēcī bas nozarēs uzn ē mē jdarbī bu, radot arī  jaunas darba viētas, 

vēicina t  zvējas tradī ciju prasmju nodos anu jauniēs iēm, lai saģlaba tu ilģtspē jī ģu zivsaimniēcī bas 

nozarēs attī stī bu. Vēicina t sadarbī bu zivsaimniēcī bas uzn ē mē jiēm ar tu risma pakapojumu 

sniēdzē jiēm Baltijas ju ras piēkrastē , piēda va jot jaunus inovatī vus pakalpojumus saistī ba  ar ju ru un 

piēkrasti, ka  arī  ta du projēktu ī stēnos ana, kas mazina sēzonalita tēs iētēkmi uz uzn ē mē jdarbī bu. 

Piēkrastē  saģlaba t zvējniēkciēmu ī pas o kultu rvidi, izvēidot ta du infrastruktu ru, kas mazina dabas 

rēsursu noplicina s anos (piēm., koka laipas) dabas objēktos. Ar zivsaimniēcī bu saistī to objēktu 

atjaunos ana, to piēla ģos ana tu risma pakalpojuma nodros ina s anai un tu risma informa cijas sistē mas 

pilnvēidēi (nora dēs, informa cijas pla ksnēs).  Īnfrastruktu ras izvēidē, uzlabos ana Baltijas ju ras 

piēkrastēs pludmalē s, t.sk. labiēka rtos ana (piēm. sērvisa vaģonin i, ģla bs anas diēnēsts, tēls u viētas, 

saul os ana s viētas, rotal u ēlēmēnti, tualētēs, dzērama  u dēns nodros ina s ana). Kultu ras, dabas 

mantojuma un vidēs rēsursu saģlaba s ana, sniēģs iēģuldī jumu arī  uzn ē mē jdarbī bas vidēs 

uzlabos anai. Saka rtota piēkrastēs vidē vēicina s tu risma attī stī bu un uzn ē mē jdarbī bu, nodros ina s 

piēkrastēs ilģtspē jī ģu attī stī bu.  

N ēmot vē ra  to, ka VRG tēritorija  ir labs cēl u tī kls, ju ras piēkrastē, ir dal ē ji saka rtotas piēējas 

publiskajiēm u dēn iēm, kas ir viēns no priēks nosacī jumiēm tu risma attī stī bai un ēsos o tu risma 

pakalpojumu uzlabos anai, jaunu inovatī vu ar viētē jo idēntita ti raksturojos u tu risma pakalpojumu 

daz a dos anu. Vēicina t tu risma pakalpojumu sniēdzē ju sadarbī bu ar viētē jo produktu raz ota jiēm, 

nodros inot daz a dī bu pakalpojuma piēda va juma  tu ristiēm. Lai vēicina tu tu risma attī stī bu, u dēns 

tilnēs tuvuma  izvēidot maks k ērē s anas viētas, labiēka rtot ta s.  

Pamatojotiēs uz Liēpa jas rajona partnērī bas attī stī bas vī ziju 2025.ģadam, ka  arī  darba ģrupa s 

pa rruna to, ja vēicina ta du projēktu ī stēnos anu tu risma joma , kas vēicina:  

• Tu risma sēzonas paģarina s anu; 

• Zivju produkcijas piēējamī bu; 

• Īēspē ju piēdalī tiēs procēsos (pakalpojums, produkcijas saģatavos ana u.tml.); 

• Jauniēs u lī dzdalī bu; 

• Aktī va  tu risma attī stī bu; 

• Maks k ērē s anas tu risma attī stī bu; tu risma attī stī bu, kas saistī ts ar tradī cija m; 

• Dabas un kultu ras mantojuma saģlaba s anu; 

• Radī t komplēksus tu risma piēda va jumus 

 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

44. lpp. 

 

Risinājumi:  

1) Ilgtspējīga VRG teritorijas attīstība.  
• Īnfrastruktu ras objēktu atjaunos ana, pa rbu vē, jaunu objēktu izvēidē tuva k iēdzī vota ju 

dzī vēs viētai. Ja attī sta infrastruktu ra iēdzī vota ju dzī vēs vidēs uzlabos anai, taja  skaita  
nomētn u viētas, sporta stadioni, sporta hallēs, ēstra dēs, vēlo, moto, auto infrastruktu ru, 
basēinu, pēldviētu  u.c.   

• Vēicina t socia lo pakalpojumu daz a dos anu un sasniēdzamī bu.  
• Vēicina t ēkoloģ iski ilģtspē jī ģu  un rēsursu zin a  ēfēktī vu tēritorijas attī stī bu.  

2) Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm.  
• Atbalstī t viētē jo iēdzī vota ju, kopiēnu aktī vu iēsaists anos sabiēdrisko aktivita s u 

daz a dos ana .  
• Īnfrastruktu ras un matēria li tēhniska s ba zēs pilnvēidos ana kopiēnu darbī bu daz a dos anai, 

uzlabos anai, jaunu inovatī vu risina jumu iēviēs anai.  
• Atbalstī t jauniēs u orģaniza ciju cēntru izvēidi un labiēka rtos anu.  
• Atbalstī t bē rnu un jauniēs u matēria li tēhniska s ba zēs brī va  laika pavadī s anas iēspē ju 

daz a dos anu.  
3) Vietējās ekonomikas stiprināšana.  

• Esos o uzn ē mumu darbī bas ēfēktivita tēs paauģstina s ana, darbī bas daz a dos ana un 
pilnvēidos ana (nēlauksaimniēciska  uzn ē mē jdarbī ba, ma jraz os ana, amatniēcī ba, 
pakalpojumu attī stī ba, tu risms un zivsaimniēcī ba). 

• Piēviēnota s vē rtī bas vēidos ana viētē jiēm produktiēm.  
• Attī stī t sadarbī bu, koopēra ciju starp viētē jiēm raz ota jiēm, vēicinot jaunu rēaliza cijas tirģu 

atras anu.  
• Vēicina t jaunu uzn ē mumu radī s anu, ī pas i atbalstot jauniēs u iēsaistī s anos.  
• Viētē ja s produkcijas  rēaliza cijas vidēs radī s ana vai labiēka rtos ana.  
• Darbiniēku, uzn ē mumu ī pas niēku apma cī bu orģanizē s ana, amata prasmju 

pa rmantojamī ba, uzn ē mē jdarbī bas kompētēnc u apģu s ana, jaunas piērēdzēs, zina s anu 
apģu s ana.  Popularizē t zvējas arodu jauniēs iēm, lai saģlaba tu piēkrastēs tradī cijas. 
Piērēdzēs apmain as brauciēni.  

• Vēicina t altērnatī vu, inovatī vu biznēsa iēspē ju attī stī bu  VRG tēritorija .   
• Atbalstī t viētē jo produktu popularizē s anu, atpazī stamī bu, zī molu izvēidi un virzī s anu 

tirģu .  
• Starptautiska s sadarbī bas projēktu ī stēnos ana viētē jo produktu virzī s anai tirģu .  
• Uzn ē mē ju, taja  skaita  zivsaimniēcī bas, sadarbī bu ar tu risma pakalpojuma sniēdzē jiēm.  

4) Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana.  
• Īzmantot dabas un kultu ras mantojumu ka  rēsursu tu risma pakalpojuma daz a dos anai.  
• Viētē ja s tēritorija s objēktu saka rtos ana, piēējamī ba, kvalita tē un sasniēdzamī bas 

vēicina s ana. 
• Sēkmē t bioloģ iska s daudzvēidī bas saģlaba s anu un vidēs rēsursu “ģudru”, inovatī vu 

izmantos anu tautsaimniēcī ba .  
• Sakra la  kultu ras mantojuma attī stī ba saistī ba  ar ē ku izmantos anu kultu ras un tu risma 

aktivita tē m.  
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1.5. STARPTERITORIĀLĀS UN STARPVALSTU SADARBĪBAS VAJADZĪBU NOVĒRTĒJUMS 

VRG lī dz s im ir bijusi nēliēla piērēdzē starptautiskaja  sadarbī ba . Partnērī bas tēritorija  viētē ja m 

kopiēna m, pas valdī ba m ir ilģtērmin a sadarbī ba ar daz a da m orģaniza cija m, pas valdī ba m Latvija  un 

a rvalstī s.  

VRG kops  2010.ģada ju nija ir noslē ģusi lī ģumu par sadarbī bu ar Krētinģas VRG Liētuva  un kops  

2009.ģada janva ra ir sadarbī bas lī ģums ar Skuodas VRG Liētuva  ar kuriēm kopa  arī  ī stēnots viēns 

straptautiskais projēkts jauniēs iēm. Gan Skuodas VRG, ģan Liēpa jas rajona partnērī ba rēģulari 

sadarbojas, piēdalotiēs kopē jos pasa kumos.  

Nēpiēciēs ams turpina t iēsa kto sadarbī bu projēktu ī stēnos ana  un attī stī t jaunu starptautisko un 

starptēritoria lo sadarbī bu. Lai uzlabotu sadarbī bas projēktu nozī mi lauku tēritorijas attī stī ba , 

ja vēicina ta du starptautisku projēktu ī stēnos anu, kas palī dz sasniēģt Stratē ģ ija  izvirzī tos mē rk us. 

Svarī ģi Starptautiskajos projēktos iēsaistī t mazos, vidē jos uzn ē mē jus un ma jraz ota jus, lai uzlabotu 

viētē jiēm produktiēm piēviēnoto vē rtī bu, lai uzn ē mē ji vēiksmī ģa k iēl autos ES tirģu , radī tu jaunas 

uzn ē mē jdarbī bas jomas un jaunus, inovatī vus produktus.  

Lauku attī stī bas nozarē  ir uzsa kts Straptautisks projēkts sadarbī ba  ar Jēlģavas lauku partnērī bu 

“Liēlupē”, Īģaunijas un Somijas VRG par viētē jo uzn ē mē ju attī stī bas iēspē ja m, sadarbī bu, uzn ē muma 

paaudz u main a m un ma rkētinģu.  

Bu tiski ir vēicina t ta du starptēritoria lo un starptautisko sadarbī bu, kas vēicina tu risma jomas 

attī stī bu. Ī pas i bu tiski ir vēicina t sadarbī bu starp Baltijas ju ras piēkrastēs VRG. Ta  ka  Liēpa jas rajona 

partnērī bas tēritorijai ir ģara Baltijas ju ras piēkrastē un attī stī ta zivsaimniēcī bas nozarē, pē c 

saruna m ar s ī s nozarēs pa rsta vjiēm, sēcina ja m, ka svarī ģi ir iēsaistī tiēs ta dos projēktos, kas dod 

iēspē ju iēpazī tiēs ar ES valstu piērēdzi sadarbī bas vēidos ana  starp zivsaimniēcī bas uzn ē mē jiēm 

viētē ja s produkcijas  ma rkētinģam, pa rstra dēi, jaunu inovatī vu noiēta tirģus vēidos ana .  Sadarbī bu 

vēidojot ar to valstu VRG, kuras atrodas Baltijas ju ras piēkrastē  un ta da m valstī m, kura s vēiksmī ģi 

attī stī jiēs sadarbī bas tī kls starp zivsaimniēcī bas uzn ē mē jiēm.  

 

 

Projēktu iētvaros ja vēicina ēsos o un potēncia lo uzn ē mumu ilģspē jī ģas attī stī bas nodros ina s anu, 

zina s anu un praksēs pa rn ēms anu, produktu un pakalpojumu daz a dos anu, kopī ģa noiēta tirģus 

mēklē s anu, ja veicina  sadarbību uzņēmēju starpā,  inovatī vu tēhnoloģ iju iēviēs ana, atbildī ģa rēsursu 

patē rn a praksi.  

Liēpa jas rajona partnērī bas tēritorija ir baģa ta ar savu kultu ru, tradī cija m. Starptautiska s un 

starptēritoria la s sadarbī bas iētvaros ja vēicina kultu ras mantojuma saģlaba s ana un popularizē s ana, 

jaunu prasmju apģuvē, kultu ras un citu aktivita s u piēnēsumu sabiēdrī bas socia lo problē mu 

risina s ana .  

Vidēs aizsardzī bas un izģlī tī bas aktivita tēs ir viēna no joma m, kuras nozī mī ģums ir ja vēido jau no 

mazotnēs, ta pē c arī  projēktu iētvaros ka  viēns no mē rk iēm ir vēicina t ilģspē jī ģu vidēs attī stī bu un 
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dabas rēsursu apsaimniēkos anu, orģanizē jot sadarbī bas aktivita tēs, pa rn ēmot zina s anu un 

izģlī tojot sabiēdrī bu.   

Viedie ciemi - vēicina t viēdo ciēmu attī stī bu biēdrī bas “Liēpa jas rajona partnērī bas” tēritorija . 

Īzvēidot sadarbī bu ģan starptēritoria la , ģan starptautiska  mē roģa , lai pa rn ēmtu zina s anas viēdo 

ciēmu iēviēs ana , balstotiēs uz ēsos aja m stipraja m ī pas ī ba m un vē rtī ba m, uzlabotu tradiciona las 

liētas un mēklē tu jaunas piēējas, izmantojot diģita la s komunika ciju tēhnoloģ ijas, inova cijas un 

zina s anu laba ku piēliētojumu iēdzī vota ju laba . 

Starpteritoriālo un starptautisko projektu rezultāts 

Rēzulta ts ir projēkta izna kums, kas tiēk radī ts projēkta laika , un ta  vēids ir atkarī ģs no projēkta 

mē rk a un projēkta  ī stēnotaja m aktivita tē m. Rēzulta ti var bu t ģan tausta mi (piēmē ram, apma cī bas, 

publisks pasa kums viētē jai sabiēdrī bai, mētoz u apkopojums u.tml.), ģan nētausta mi (piēmē ram, 

dalī bniēku projēkta laika  izvēidota  sadarbī ba, ģu ta s kompētēncēs un piērēdzē). 

Svarī ģi, ka, atģriēz otiēs no piērēdzēs apmain as tēritorijas, dalī bniēki radī to rēzulta tu izplata 

konkrē tai mē rk a ģrupai viētē ja s rī cī bas ģrupas tēritorija  (piēmē ram, NVO vai cita s orģaniza cija s).  

Starpvalstu sadarbī bas projēktus var ī stēnot pilsē ta , kura  ir vaira k nēka  15 000 iēdzī vota ju, izn ēmot 

Rī ģu, un a rpus sadarbī ba  iēsaistī to viētē jo rī cī bas ģrupu darbī bas tēritorijas, ja darbī ba attiēcī ģaja  

tēritorija  ir pamatota viētē ja s attī stī bas stratē ģ ija  un Lauku atī stī bas proģrammas pasa kuma  tiēs ais 

labuma ģuvē js ir viētē ja s rī cī bas ģrupas tēritorijas maziē, vidē jiē uzn ē mumi un sabiēdriska  labuma 

orģaniza cijas, kas darbojas ka da  no sadarbī ba  iēsaistī to viētē jo rī cī bas ģrupu darbī bas tēritorija m, 

vai uzta da labiēka rtojuma ēlēmēntu, staciona ro rēkla mas vai informa cijas stēndu ar nora dē m uz 

objēktiēm ka da  no sadarbī ba  iēsaistī to viētē jo rī cī bas ģrupu darbī bas tēritorija . Starpvalstu 

sadarbī bas projēktu nēī stēno viēna komērsanta intērēsē s.  
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2. Stratē ģ iska  dal a  

 

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 Vēicina t ilģtspē jī ģas un produktī vas uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu partnērī bas tēritorija .  

M2 Vēicina t kvalitatī vas, piēvilcī ģas dzī vēs un darba vidēs attī stī bu.  

M3 Vēicina t konkurē tspē jī ģas un ilģtspē jī ģas Baltijas ju ras piēkrastēs attī stī bu Liēpa jas 

rajona partnērī bas tēritorija .  

 

 

2.1.1. STARPTERITORIĀLĀS UN STARPVALSTU SADARBĪBAS MĒRĶI  

Starpteritoriālā sadarbī ba vēicina ma s a du mē rk u sasniēģs anai:  

a)  Sēkmē t sadarbī bu starp Baltijas ju ras piēkrastēs zvējniēkiēm kopī ģu noiēta tirģus 

mēklē s ana  un piēda va juma nodros ina s ana  potēncia lajiēm pircē jiēm.  

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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b)  Viēnota tu risma pakalpojuma piēda va juma vēidos ana tu risma joma .  

c)  Viētē jo kopiēnu sadarbī ba.  

Starptautiskā sadarbī ba  vēicina ma s a du mē rk u sasniēģs anai:  

a)  Sadarbī bas vēicina s ana ar Baltijas ju ras piēkrastēs valstī m viētē ja  produkta tirģus 

attī stī bai, inovatī vu risina jumu iēviēs anai un zina s anu pa rn ēms anai.  

b)  Viētē jo uzn ē mē ju, ma jraz ota ju sadarbī bas vēicina s ana jaunu zina s anu iēģu s anai, prasmju 

un zina s anu pa rmantojamī bas vēicina s anai  no paaudzēs paaudzēi.  

c) Viētē jo kopiēnu sadarbī bas vēicina s ana.  

 

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 Vēicina t 
ilģtspē jī ģas un 
produktī vas 
uzn ē mē jdarbī bas 
attī stī bu partnērī bas  
tēritorija .  

Uzn ē mumu 
skaits, t.sk.  
z/s 

Ma jraz ota ju 
skaits.  

3556 

 

60 

3557 

 

61 

3558 

 

62 

2.  M2 Vēicina t 
kvalitatī vas, 
piēvilcī ģas dzī vēs un 
darba vidēs attī stī bu.   

Jaunizvēidoto  
un atjaunoto 
objēktu skaits  

0 25 40 

Analizē jot LURSOFT datus par uzn ē mumiēm partnērī bas tēritorija  konstatē ja m, ka ik ģadu 

likvidē jas daudz uzn ē mumu un priēcē  tas, ka tomē r viēta  vēidojas citi. N ēmot vē ra  s o faktu, 

notēica m, ka VRG tēritorija  ik ģadu ir iēvē rojams iēdzī vota ju skaita samazina jumus, notēica m, ka 

vidē ji uzn ē mumu skaits paliks nēmainī ģs ar tēndēnci tomē r likvidē to viēta  radī t jaunus 

uzn ē mumus. Īzvē rtē jot M2 pla nota s darbī bas, partnērī bas padomē nolē ma, ka jaunizvēidoto un 

atjaunoto objēktu skaita ba zēs vē rtī ba uz 2014.ģadu bu s 0. Pē c projēktu ī stēnos anas tiks vēikta 

uzskaitē pa ģadiēm.  
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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 vēicina t 
konkurē tspē jī ģas un 
ilģtspē jī ģas Baltijas 
ju ras piēkrastēs 
attī stī bu Liēpa jas 
rajona partnērī bas 
tēritorija .  

Zivsaimniēcī bas 
uzn ē mē ju 
projēktu skaits.  

0 8 12  

Ba zēs vē rtī ba uz 2014.ģadu tika izvirzī ta 0, jo tiēs u ar zivsaimniēcī bas nozarēs attī stī bu 

iēpriēks ē ja  pla nos anas pērioda  nēbija.  

2.3. INOVATĪVO RISINĀJUMU IDENTIFICĒŠANA UN ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI TO 
NOTEIKŠANAI  

Lai notēiktu kritē rijus inovatī viēm projēktiēm, tika n ēmts vē ra , kas ir inova cija pē c dēfinī cija m, 

iēdzī vota ju priēks likumi no darba ģrupu sana ksmē m. N ēmot vē ra , ka LEADER projēktu vē rtē s anas 

kritē riji ir atsēvis k i aktivita tēi “Viētē ja s ēkonomikas stiprina s anas iniciatī vas” un “Viētas potēncia la 

attī stī bas iniciatī vas”, un inovatī vu risina jumu idēntificē s ana notēikta 1.un 2.aktivita tēi, papildus 

kritē riji notēikti tikai tiēs i s ī m aktivita tē m. Tiēs i ta pat arī  Rī cī bas proģrammas aktivita tē m. 1.un 

2.aktivita tēi atsēvis k i kritē riji inovatī vo risina jumu notēiks anai. 

Inovācija aptvēr ta s rī cī bas, kas saistī tas ar zina s anu praktisko piēliētojumu un prasmju 

ī stēnos anu, kas nēpiēciēs amas, lai radī tu pilnvē rtī ģa kus produktus un pakalpojumus. 

Inovācijas ģala rēzulta ts ir jaunievedumi, produktu un procesu kvalitātes, produktivitātes un 

efektivitātes bu tiski uzlabojumi, ka  arī  jaunievedumi darba orģaniza cija  un jauninājumi 

piegādātāju un kliēntu attiēcī bu vēidos ana .  

• 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 Īnvēstīciju un attīstības aģēntūra (LĪAA))  

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

efektivitāte un taupīšana, reciklētu materiālu izmanošana) 

Īnova cijas jēb jaunina jumi ir jauni pakalpojumi, jauni produkti, jauni risina jumi u.c. vietējās rīcības 

grupas teritorijā. Īēdzī vota ju darba ģrupa s, partnērī bas padomēs darba ģrupa s tika izzina tas 

pazī mēs, kas nosaka, ka projēkta  parēdzē ta s darbī bas ir jaunina jums VRG tēritorijas novados un 

Liēpa jas pilsē ta .  
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Stratē ģ ijas ī stēnos anas iētvaros parēdzē ts piēs k irt papildus punktus inovatī viēm aspēktiēm 

vadotiēs pē c kritē rijiēm ģan ELFLA, ģan EJZF projēktiēm. 

ELFLA projektiem: 1.un 2.rīcībai:  

Inovāciju kritērijs Apraksts Punkti  

Orģanizatoriska  inova cija. Projēkta iētvaros ir izvēidota vēiksmī ģa 
sadarbī ba starp viētē jiēm uzn ē mē jiēm, 
prēc u raz ota jiēm. Īzvēidots sadarbī bas 
tī kls vai arī  izvēidota kopī ģa tirdzniēcī bas 
viēta. Īzvēidots komplēkss piēda va jums 
iēdzī vota jiēm un tu ristiēm.  

2 

Procēsa inova cija. Īzmantots jauns, bu tiski ats k irī ģs 
tēhnoloģ iskais procēss produkta 
raz os ana , iēviēs ana .  

2  

Oriģ inalita tē.  Jauns   pakalpojums  vai produkts _, kas 
saista s ar VRG tēritorijas 
kultu rvē sturisko –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  

Oriģ inalita tē. * Jauna produkta radī s ana vai uzlaboti 
ēsos iē produkti.  

Jauna pakalpojuma izvēidē. 

2 

Procēsu inova cija. * Raz os anas procēsa vai mētodēs 
uzlabos ana.  

2  

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

*Ja tiēk iēsniēģti divi vai vaira k projēkti, kuru ī stēnos anas rēzulta ta  tiks radī ts analoģ isks 
produkts, par “inovatī vu” tiks uzskatī ts tas, kura  pla nots liēla ks tirģus apjoms vai tiks radī ta 
liēla ka piēviēnota  vē rtī ba.  

*Na kamaja s projēktu konkursu ka rta s par inovatī vu vairs nētiks uzskatī ts projēkts, kurs  jau ir 
apstiprina ts, tiēk ī stēnots vai ir jau ī stēnots VRG tēritorija  vadotiēs pē c:  

1.informa cijas www.lrpartnēriba.lv ma jas lapa ;  

2.projēktu ī stēnota ju publicita tēs; 

3.viētē ja  tirģus izpē tēs. 

 

http://www.lrpartneriba.lv/
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3. Rī cī bas pla ns uzdēvumu izpildēi  

3.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI ATBALSTĪTĀS RĪCĪBAS  

Stratē ģ ija  izvirzī ti divi mē rk i, kuru ī stēnos anai izvirzī tas - divas rī cī bas.  

M1/ R1 “    “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai 

Atbalsts Valsts un Eiropas Saviēnī bas atbalsta piēs k irs anas ka rtī bai lauku attī stī bai apaks pasa kuma   

“Darbī bu ī stēnos ana saskan a  ar sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ iju” aktivita tēi 

“Viētē ja s ēkonomikas stiprina s anas iniciatī vas”:  

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:  

S ī s Rī cī bas iētvaros parēdzē ts atbalstī t uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu, ēsos o uzn ē mumu attī stī bu 

nēlauksaimniēciska s darbī bas joma s, ī pas i atbalstot tu risma nozari. Jaunu pakalpojumu 

izvēidos ana tuva k iēdzī vota ju dzī vēs vidēi, ēsos o pakalpojumu uzlabos ana, daz a dos ana, 

pilnvēidos ana. Ja vēicina uzn ē mē jdarbī bas nozaru attī stī ba ar auģstu piēviēnoto vē rtī bu. Rī cī bas 

iētvaros parēdzē ts atbalstī t ēsos os ma jraz ota jus un mikrouzn ē mumus, jaunos uzn ē mumus savas 

darbī bas uzsa ks anai, darbī bas uzlabos anai radot auģsta ku piēviēnoto vē rtī bu produktiēm. 

Modērnizē t ēsos os uzn ē mumus, lai tiē varē tu raz ot ēfēktī va k, kvalitatī va kus produktus un/ vai 

sniēģt pakalpojumus. Pamatizējviēlas ma jraz os ana  ir lauksaimniēcī bas produkti, kas minē ti Lī ģuma 

par ES darbī bu Ī piēlikuma , izn ēmot zivsaimniēcī bas.  Rī cī bas iētvaros parēdzē ts atbalstī t ta dus 

projēktus, kas vēicina darbiniēku produktivita ti, darbiniēku apma cī bas.  

Var tikt ī stēnoti kopprojēkti, izn ēmot darbiniēku produktivita tēs ka pina s anai.  

Projēktos iēģuldī jums ģan bu vniēcī ba , ģan aprī kojuma , sabiēdriskaja s attiēcī ba s, ģan apma cī ba s.  

Rī cī bas iētvaros  parēdzē ts atbalstī t projēktus, kuru ī stēnos anas rēzulta ta  top vai tiēk labiēka rtota 

vidē, kur tiēk rēalizē ta viētē ja  produkcija, t.i. vēikali u.c. tirdzniēcī bas viētas. Rī cī bas iētvaros var tikt 

izvēidoti arī  intērnēta vēikali. Var tikt ī stēnoti arī  kopprojēkti, vēicinot uzn ē mē ju sadarbī bu, to 

apviēnos anos kopē ju projēktu ī stēnos ana . 

Projēktos iēģuldī jums ģan bu vniēcī ba , ģan aprī kojuma , ģan sabiēdriskaja s attiēcī ba s.  
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Projēktu ī stēnos ana viēta – VRG tēritorija un pilsē tas, kura  vaira k nēka  15 000 iēdzī vota ju, izn ēmot 

Rī ģu.   

 

Projēktu ī stēnos anas viēta – VRG tēritorija, izn ēmot Liēpa jas pilsē tu. Darbiniēku produktivita tēs 

ka pina s anas pasa kumi var tikt ī stēnoti a rpus VRG tēritorijas.  

 

- 

M2/ R1 “ Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”. 

Atbilst Valsts un Eiropas Saviēnī bas atbalsta piēs k irs anas ka rtī bai lauku attī stī bai apaks pasa kuma   

“Darbī bu ī stēnos ana saskan a  ar sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ iju” aktivita tēi 

“Viētas potēncia la attī stī bas iniciatī vas”:  

1. Viētē ja s tēritorijas, iēskaitot dabas un kultu ras objēktu, saka rtos ana pakalpojumu piēējamī bai, 

kvalita tēi un sasniēdzamī bai. 

1. Sabiēdrisko aktivita s u (iēskaitot apma cī bu un intērēs u klubus, socia la s apru pēs viētas, 

kultu ras, vidēs aizsardzī bas, sporta un citas brī va  laika pavadī s anas aktivita tēs) 

daz a dos ana viētē jiēm iēdzī vota jiēm. 

 

Apraksts:  

Viētē ja s tēritorijas saka rtos anai parēdzē ts atbalstī t VRG tēritorija  apdzī vo viētu publisko 

infrastruktu ru, objēktu saka rtos ana, piēējamī bas, kvalita tēs un sasniēdzamī bas nodros ina s anu.  

Īēspē jamiē risina jumi: 

• Daz a du dabas un izzin u taku izvēidē,  

• jaunu brī va  laika pavadī s anas objēktu izvēidi tuva k iēdzī vota ju dzī vēsviētai, vēicinot objēktu 

piēla ģos anu  cilvē kiēm ar kustī bu traucē jumiēm,  

•  infrastruktu ras izvēidē pasa kumiēm ar liēlu dalī bniēku skaitu (sporta spē lē m, koncērtiēm 

u.c.).   

• tirģus laukumu izvēidē,  

• vēlocēlin u izbu vē, labiēka rtos ana;  

• vidēs objēktu izvēidē;  

• sakra la  mantojuma saģlaba s ana, atjaunos ana; 

• publiska  infrastruktu ra, vēicinot vēsēlī ģu brī va  laika pavadī s anu iēdzī vota jiēm un vēicinot 

tu risma attī stī bu; 
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• informatī vo nora z u, zī mju, kars u un shē mu par tu risma objēktiēm izvēidos ana, uzsta dī s ana  

partnērī bas tēritorija .  

 

Sabiēdrisko aktivita s u (iēskaitot apma cī bu un intērēs u klubus, socia la s apru pēs viētas, kultu ras, 

vidēs aizsardzī bas, sporta un citas brī va  laika pavadī s anas aktivita tēs) daz a dos ana viētē jiēm 

iēdzī vota jiēm daz a dos anas iēspē jamiē risina jumi:  

•  mu z izģlī tī bas iēspē jas;  

• intērēs u izģlī tī bas iēspē jas visos vēcumos;  

• socia lo pakalpojumu attī stī ba vai uzlabos ana  

• Brī va  laika pavadī s anas iēspē jas, taja  skaita  bē rnu rotal u laukumu izvēidē;  

• Jauniēs u cēntri; 

•  aprī kojumu un tēhnikas iēģa dē sabiēdrisko aktivita s u daz a dos anai,  

• sporta invēnta ra iēģa dē,  

• kopiēnu cēntru izvēidos ana vai ēsos o uzlabos ana, pilnvēidojot matēria li tēhnisko ba zi.  

• tautas tē rpu iēģa dē pas darbī bas kolēktī viēm,  

• Nomētn u, apma cī bu orģanizē s ana.  

Pamatlī dzēkl u iēģa dē nēattiēcas uz ma cī bu izmaksu projēktiēm.  

S aja  rī cī ba  tiēk atbalstī ti sabiēdriska  labuma projēkti, kuriēm nav komērcia la rakstura, tas 

nēkvalificē jas ka  valsts atbalsts, par sabiēdriska  labuma projēkta rēzulta tu nētiēk prasī ta 

samaksa. Projēktiēm ir ja bu t publiski piēējamiēm. 
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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 
uzn ē mē jdarbī bai 
un viētē jo 
produktu 
rēaliza cijai. 

5.1. 
aktivitāte 
Viētē ja s 
ēkonomikas 
stiprina s ana
s iniciatī vas.  

2019.ģads 
2020.ģads 
Projēktu 
konkursi 
tiēk 
sludina ti 
vismaz 
viēnu rēizi 
ģada . 

70% 
priva tiēm 
projēktiēm 

70% 
kopprojēkt
iēm 

 50 000 ēuro 
projēktiēm, 
kuriēm vismaz 
70% no projēktu 
attiēcina mo 
izmaksu summas 
ir bu vniēcī bai.  

30 000 ēuro 
pa rē jiēm 
projēktiēm 

Radī tas vismaz 10 jaunas darba viētas.  

Ī stēnoti vismaz 15 projēkti 
uzn ē mē jdarbī bas attī stī bai, 
pilnvēidos anai, no kuriēm vismaz 5 ir 
projēkti, kuros tiēk uzsa kts vai 
pilnvēidots raz os anas procēss.  

Ī stēnots vismaz 1 projēkts saistī ba  ar 
amatniēcī bu. 

 Pakalpojumu sniēģs anas projēkti, no 
kuriēm vismaz 4  ir saistī ti ar tu rismu.    
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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 
sabiēdriska  
labuma 
iniciatī va m.  

5.2. 
aktivitāte 

Viētas 
potēncia la 
attī stī bas 
iniciatī vas.  

2019.ģ. un 
2020.ģ.  
Projēktu 
konkursi 
tiēk 
sludina ti 
vismaz 
viēnu rēizi 
ģada  

85% 
sabiēdrisk
a   labuma 
projēktiēm 

40 000 ēuro 
bu vniēcī ba;  

20 000 ēuro 
pa rē jiēm 
projēktiēm 

Ī stēnoti vismaz 15 sabiēdriska  labuma 
projēkti, no kuriēm vismaz 4 ir saistī ti 
ar vidēs saka rtos anu, piēējamī bas 
nodros ina s anu iēdzī vota jiēm, vismaz 2 
projēkti, kas vēicina iēdzī vota ju 
vēsēlī bas uzlabos anu,  izvēidotas 
vismaz 2 multifunkciona las atpu tas 
viētas visai ģ imēnēi, izvēidota vismaz 
viēna dabas, vēlo vai pastaiģu taka.   
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3.2. EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA  ATBALSTĀMĀS RĪCĪBAS  

Stratē ģ ija  izvirzī ts viēns mē rk is, kuru ī stēnos anai izvirzī tas divas rī cī bas.  

Atbalsts Valsts un Eiropas Saviēnī bas atbalsta piēs k irs anas ka rtī bai Eiropas Ju rliētu un 

zivsaimniēcī bas fonda pasa kumam “Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ iju 

ī stēnos ana”.  

M3/ R1 “  “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības 

dažādošanai piekrastē”. 

Rī cī bas iētvaros atbalsta mas sēkojos as aktivita tēs:  

1. Piēviēnota s vē rtī bas vēidos ana un inova cijas visos zvējas un akvakultu ras produktu 

piēģa dēs k ē dēs posmo.  

Aktivita tēs iētvaros parēdzē ts atbalstī t zivsaimniēcī bas uzn ē mumus VRG tēritorija  

(Baltijas ju ras piēkrastē ), atbalstot saimniēciska s darbī bas uzlabos anu ģan raz os anas 

procēsa , ģan produkcijas rēalizē s ana .  Ī pas s atbalsts inovatī viēm projēktiēm. Īr 

iēspē jams ī stēnot kopprojēktus.  

Īnovatī vs projēkts: ir projēkts, kuru ī stēnojot tiēk radī ti jauni vai uzlaboti produkti, 

procēsi vai mētodēs un kurs  atbilst SVVA stratē ģ ija  notēiktajiēm idēntificē s anas 

kritē rijiēm. 

Rī cī bas iētvaros atbalsta ma ir bu vniēcī ba un ar to saistī ta s aktivita tēs, bu vmatēria lu 

iēģa dē, tēritorijas labiēka rtos ana, pamatlī dzēkl u iēģa dē, kopprojēktiēm – ma rkētinģs.   

2. Ekonomiska s izauģsmēs vēicina s ana, darba viētu radī s anas vēicina s ana, ka  arī  

zivsaimniēcī bas nozarē  un cita s ju ras ēkonomikas nozarē s – darbī bu daz a dos ana. 

Aktivita tēs iētvaros atbalsta mi uzn ē mē jdarbī bas projēkti VRG tēritorijas Baltijas ju ras 

piēkrastē , lai daz a dotu savu saimniēcisko darbī bu zivsaimniēcī bas nozarē  un cita s ju ras 

ēkonomikas nozarē s. Galvēna s ju ras ēkonomikas nozarēs ir ju ras transports, ēnērģ ija 

(tai skaita  atjaunojama  ēnērģ ija), tu risms un zivsaimniēcī ba. Ī pas s atbalsts inovatī viēm 

projēktiēm. Īr iēspē jams ī stēnot kopprojēktus. 

Rī cī bas iētvaros atbalsta ma ir bu vniēcī ba un ar to saistī ta s aktivita tēs, bu vmatēria lu 

iēģa dē, tēritorijas labiēka rtos ana, pamatlī dzēkl u iēģa dē, kopprojēktiēm – ma rkētinģs.   

 

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

saglabāšanā.  

Rī cī bas iētvaros atbalsta mas s a das aktivita tēs:  
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1.Vidēs rēsursu vairos ana vai izmantos ana, ka  arī  klimata pa rmain u mazina s ana. 

 Aktivitātes  iētvaros atbalsta mi ta di projēkti, kas nēpasliktina ēsos o vidēs kvalita ti un 

sēkmē  vidēs kvalita tēs uzlabos anu, atjaunojamo rēsursu ilģtspē jī ģu izmantos anu. 

Īnfrastruktu ras projēkti, kas mazina vidi dēģradē jos o iētēkmi un antropoģē no iētēkmi 

uz piēkrasti. Atbalsta ma staciona ra  dzinē ja nomain a uz zvējas kuģ iēm.  

Rī cī bas iētvaros atbalsta ma ir bu vniēcī ba un ar to saistī ta s aktivita tēs, bu vmatēria lu 

iēģa dē, tēritorijas labiēka rtos ana, pamatlī dzēkl u iēģa dē.  

2.Zvējas vai ju ras kultu ras mantojuma izmantos anas vēicina s ana. 

Aktivita tēs  iētvaros atbalsta mi ta di projēkti, kuri vēicina kultu ras mantojuma 

saģlaba s anu vai vēicina kultu ras piēējamī bu VRG tēritorijas Baltijas ju ras piēkrastē .  

Rī cī bas iētvaros atbalsta ma ir bu vniēcī ba un ar to saistī ta s aktivita tēs, bu vmatēria lu 

iēģa dē, tēritorijas labiēka rtos ana, pamatlī dzēkl u iēģa dē. 
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Rīcību plāns EJZF līdz 202020.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.  

Konkurē tspē jī ģa 
un ilģtspē jī ģa 
zivsaimniēcī ba.  

    

R1 Atbalsts 
zivsaimniēcī bas 
nozarēs attī stī bai 
un 
uzn ē mē jdarbī bas 
daz a dos anai 
piēkrastē . 

 

6.1.Piēviēnota s 
vē rtī bas 
vēidos ana un 
inova cijas visos 
zvējas un 
akvakultu ras 
produktu 
piēģa dēs k ē dēs 
posmos. 

6.2. 
Ekonomiska s 

2019.ģ. 
un 
2020.ģ.  
Projēktu 
konkursi 
tiēk 
sludina ti 
vismaz 
viēnu 
rēizi ģada  

50%  

70% - inovatī vs 
projēkts 

80% 
kopprojēktiēm  

80% ar 
piēkrastēs 
zvējniēcī bu 
saistī tiēm 
projēktiēm 

* 100 000 ēuro 
projēktiēm, 
kuriēm vismaz 
70% no 
projēktu 
attiēcina mo 
izmaksu 
summas ir 
bu vniēcī bai.  

Ī stēnoti vismaz 10 projēkti, no 
kuriēm vismaz viēns ir inovatī vs 
VRG tēritorija .  

Radī tas vismaz 5 darba viētas.  
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izauģsmēs 
vēicina s ana, 
darba viētu 
radī s anas 
vēicina s ana, ka  
arī  
zivsaimniēcī bas 
nozarē  un cita s 
ju ras 
ēkonomikas 
nozarē s – 
darbī bu 
daz a dos ana. 

30% liēlajiēm 
uzn ē mumiēm 

50 000  ēuro 
pa rē jiēm 
projēktiēm 

       

R2   Atbalsts vidēs 
rēsursu un zvējas 
vai ju ras kultu ras 
mantojuma 
saģlaba s ana .  

 

6.3. Vidēs 
rēsursu 
vairos ana vai 
izmantos ana, 
ka  arī  klimata 
pa rmain u 
mazina s ana. 

6.4. Zvējas vai 
ju ras kultu ras 
mantojuma 
izmantos anas 
vēicina s ana.  

 

2019.ģ. 
un 
2020.ģ.  
Projēktu 
konkursi 
tiēk 
sludina ti 
vismaz 
viēnu 
rēizi ģada  

50%  

30% liēlajiēm 
uzn ē mumiēm 

85% - 
pas valdī bu un 
uzn ē mē ju 
sabiēdriska  
labuma 
projēktiēm 

80%  ar 
piēkrastēs 
zvējniēcī bu 
saistī tiēm 
projēktiēm 

*100 000 ēuro 
projēktiēm, 
kuriēm vismaz 
70% no 
projēktu 
attiēcina mo 
izmaksu 
summas ir 
bu vniēcī bai.  

50 000  ēuro 
pa rē jiēm 
projēktiēm 

250 000 ēuro 
pas valdī bu 
sabiēdriski 

Ī stēnoti vismaz  3  projēkti.  
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30% zvējas 
kuģ u dzinē ja 
nomain ai 

 

nozī mī ģiēm 
projēktiēm 

       

* Bu vniēcī ba, kas saistī ta ar uzn ē mē jdarbī bu.  

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

1. pants  

Darbiniēku skaits un finansia la s robēz vē rtī bas, pē c kura m nosaka uzn ē mumu katēģorijas 

      1. Mikrouzn ē mumu, mazo un vidē jo uzn ē mumu (“MVU”) katēģorija  iētilpst uzn ē mumi, kuros ir maza k nēka  250 darbiniēku un kuru ģada 
apģrozī jums nēpa rsniēdz EUR 50 miljonus, un/vai ģada bilancēs kopsumma nēpa rsniēdz EUR 43 miljonus.  

 2. MVU katēģorijas mazu uzn ē mumu dēfinē  ka  uzn ē mumu, kura  ir nodarbina ti maza k nēka  50 darbiniēki un kura ģada apģrozī jums un/vai ģada 
bilancēs kopsumma nēpa rsniēdz EUR 10 miljonus. 

3. MVU katēģorijas mikrouzn ē mumu dēfinē  ka  uzn ē mumu, kura  ir nodarbina ti maza k nēka  10 darbiniēki un kura ģada apģrozī jums un/vai ģada 
bilancēs kopsumma nēpa rsniēdz EUR 2 milj
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3.3. RĪCĪBU REZULTĀTU RĀDĪTĀJI  

3.3.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI RĪCĪBU RĀDĪTĀJI  

Rīcība  Rezultātu rādītāji 2018.gadam  

M1/ R1  

Atbalsts uzņēmējdarbībai un 
vietējo produktu realizācijai.  

Radī tas vismaz 10 jaunas darba viētas.  

Ī stēnoti vismaz 15 projēkti uzn ē mē jdarbī bas attī stī bai, 
pilnvēidos anai, no kuriēm vismaz 5 ir projēkti, kuros tiēk uzsa kts 
vai pilnvēidots raz os anas procēss.  

Ī stēnots vismaz 1 projēkts saistī ba  ar amatniēcī bu. 

 Pakalpojumu sniēģs anas projēkti, no kuriēm vismaz 4  ir saistī ti 
ar tu rismu.    

  

M2 / R1  

Atbalsts sabiedriskā labuma 
iniciatīvas.  

Ī stēnoti vismaz 15 sabiēdriska  labuma projēkti, no kuriēm 
vismaz 4 ir saistī ti ar vidēs saka rtos anu, piēējamī bas 
nodros ina s anu iēdzī vota jiēm, vismaz 2 projēkti, kas vēicina 
iēdzī vota ju vēsēlī bas uzlabos anu,  izvēidotas vismaz 2 
multifunkciona las atpu tas viētas visai ģ imēnēi, izvēidota vismaz 
viēna dabas, vēlo vai pastaiģu taka.   

  

 

3.3.2. EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA RĪCĪBU RĀDĪTĀJI  

Rīcība  Rezultātu rādītāji līdz 2018.gadam 

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

Ī stēnoti vismaz 10 projēkti, no kuriēm vismaz viēns 
ir inovatī vs VRG tēritorija .  

Radī tas vismaz 5 darba viētas. 

  

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

Ī stēnoti vismaz 3 projēkti..  

  

 

3.3. CITA ĀRĒJĀ FINANSĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBA UN PIESAISTĪŠANAS NOVĒRTĒJUMS  

Liēpa jas rajona partnērī ba SVVA stratē ģ ijas ī stēnos anai nēpla no piēsaistī t citus a rē jus 

finansē jumus, sēmina ros, konfērēncē s projēktu iēsniēdzē ji tiks informē ti par iēspē ja m citos 

fondos.  

Ka  piēmē ram:  
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Viētē jo kopiēnu iēdzī vota ju aktivizē s anas pasa kumiēm un kolēktī va s finansē s anas  

vēicina s anai – Sabiēdrī bas intēģra cijas fonds, NVO fonds.  

Uzn ē mē jdarbī bas pamata prasmju apģuvē  – sadarbī bas vēicina s ana ar rēģ iona lo biznēsa 

inkubatoru, NVO fondu.  

Sabiēdrī bas atbalstī ti projēkti iēdzī vota ju aktivita tē m – intēģra cijas fonds, NVO fonds, viētē jo 

pas valdī bu atbalsts viētē ja m iniciatī va m. 

Ar zivsaimnicī bas nozarēs attī stī bu, pilnvēidos anu – Rī cī bas proģrammas zivsaimniēcī bas 

attī stī bai aktivita tē m.  
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4. Ī stēnos ana un novē rtē s ana  

 

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

VRG savas informa cijas izplatī s anai izmanto s a dus informa cijas sniēģs anas kana lus:  

• Biēdrī bas intērnēta ma jas lapa www.lrpartnēriba.lv , kura  tiēk iēviētota informa cija par 
biēdrī bas aktualita tē m, stratē ģ iju, projēktu konkursiēm, ī stēnotajiēm projēktiēm, 
sēmina riēm, apma cī ba m u.c. Ma jas lapa  tiēk iēviētota arī  informa cija par sadarbī bas 
orģaniza ciju orģanizē tajiēm sēmina riēm, pasa kumiēm, kuru mē rk auditorija ir partnērī bas 
biēdri, iēdzī vota ji, uzn ē mē ji, NVO un pas valdī bas. Ma jas lapa  iēviētojam arī  informa ciju par 
projēktu ī stēnota ju aktivita tē m, par kura  informē  pasa kumu orģanizatori. Ma jas lapa  tiēk 
iēviētoti TV siz ēti par partnērī bu, projēktiēm, uzn ē mē jiēm.  

• Īnforma cijas nodos anai tiēk izmantoti arī  socia liē tī kli Facēbook un drauģiēm.lv.  
• Biēdrī bai laba sadarbī ba ar novadu viētē jiēm laikrakstiēm, kur nēpiēciēs amī bas ģadī juma  

arī  iēviētojam informa ciju ģan par projēktu konkursiēm, partnērī bas aktualita tē m, 
sēmina riēm, pasa kumiēm. Īnforma cija tiēk iēviētota arī  novadu pas valdī bu ma jas lapa s, 
ta da  vēida  informa ciju sasniēdz pē c iēspē jas vaira k iēdzī vota ju.  

• Īnforma cija par projēktu konkursiēm tiēk publiskota viētē ja  novadu laikraksta  “Kursas 
Laiks”. Īzvēidota  vēiksmī ģa  sadarbī ba ar laikrakstu, nodros ina informa cijas publiskos anu 
intērnēta porta la  www.rēkurzēmē.lv .  

• VRG katru ģadu orģanizē  konfērēnci, kura  tiēk sniēģta visa iēspē jama  informa cija par 
stratē ģ ijas ī stēnos anu, projēktu konkursiēm, ī stēnotajiēm projēktiēm.  

• N ēmot vē ra  VRG finans u lī dzēkl u piēējamī bu, tiēk izdoti z urna li – buklēti par ī stēnotajiēm 
projēktiēm ģan Lauku, ģan Rī cī bas proģrammas iētvaros. Z urna li tiēk izplatī ti visos 
novados, apmēklē ta jiēm VRG biroja  u.c.  

• Lai vēiksmī ģa k sniēģtu informa ciju par projēktiēm, vēiksmī ģa sadarbī ba ir izvēidojusiēs ar 
viētē jo TV, kura vēido raidī jumus ar nosaukumu “Pa LEADER pē da m”. Vidēo siz ēti tiēk 
pa rraidī ti RēTV, iēviētoti partnērī bas ma jas lapa .  

• Īnforma cijas sniēģs anai iēdzī vota jiēm, pas valdī ba m, uzn ē mē jiēm un NVO, tiēk orģanizē ti 
sēmina ri partnērī bas biroja , ka  arī  uz viēta m novados.  

Jaunaja  pla nos anas pērioda  parēdzē ts turpina t iēpriēks  aprakstī to praksi, ka  arī  iēviēst jaunus 
informa cijas sniēģs anas vēidus:  

• Uzlabot ma jas lapu www.lrpartnēriba.lv.  
• 2x ģada  izdot VRG avī zī ti par Stratē ģ ijas ī stēnos anu un partnērī bas aktualita tē m.  
• Piērēdzēs apmain u orģanizē s ana, lai vēicina ju jaunu, inovatī vu idēju radī s anu 

potēncia lajiēm projēktu iēsniēdzē jiēm.  

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  

Atbilstos i darbī bas proģrammai “Īzauģsmē un nodarbina tī ba” ir notēikti spēcifiskiē atbalsta 

mē rk i (SAM). Stratē ģ ijas iētvaros, projēktu iēsniēdzē ji tiks motivē ti mēklē t risina jumus ar 

s a diēm Eiropas Saviēnī bas struktu rfondu atbalsta mē rk iēm:  

3.3.1. SAM: sēkmē t MVK (mikro, maziē un vidē jiē komērsanti) izvēidi un attī stī bu, ī pas i 

priorita raja s nozarē s.  

SAM iētvaros tiks vēicina ta jaunu komērsantu vēidos ana, ēsos u komērsantu izauģsmē, 

kam bu s tiēs a iētēkmē uz jaunu darba viētu radī s anu, produktivita tēs ka pumu un 

inova ciju pakalpojumu piēprasī juma piēauģumu.  

Stratē ģ ijas ī stēnos anas iētvaros partnērī ba pla no papildina tī bu sēkojos a s rī cī ba :  

M1/R1 “ Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. ” – tiēs as invēstī cijas jaunu 

uzn ē mumu vēidos ana , kura  atbalsta ma tēlpu labiēka rtos ana, pamatlī dzēkl u iēģa dē produktu 

raz os anai un pakalpojumu sniēģs anai, aprī kojuma iēģa dē uzn ē mē jdarbī bas uzsa ks anai.  

5.5.1.  SAM: saģlaba t, aizsarģa t un attī stī t nozī mī ģu kultu ras un dabas mantojumu, ka  arī  

attī stī t ar to saistī tos pakalpojumus. 

Īnvēstī cijas parēdzē tas tēritorija s ar pilnvē rtī ģi nēizmantotu attī stī bas potēncia lu – 

kultu rvē sturisko tēritoriju un ainavu koncēntra cijas viēta s ar izcila m kultu ras un 

dabas vē rtī ba m. Īnvēstī cijas tiks vēiktas saskan a  ar attiēcī ģa s pas valdī bas attī stī bas 

proģrammu.  

Īndikatī va s atbalsta ma s darbī bas: uz attī stī bas proģramma m balstī ta, nozī mī ģa 

kultu ras un dabas mantojuma objēktu un saistī ta s infrastruktu ras atjaunos ana, 

pa rbu vē un rēstaura cija, jaunas infrastruktu ras bu vniēcī ba ar mē rk i pilnvēidot 

kultu ras un dabas mantojuma objēkta  nodros ina tos pakalpojumus, ka  arī  jaunu 

pakalpojumu izvēidi.  

Stratē ģ ijas ī stēnos anas iētvaros partnērī ba pla no papildina tī bu sēkojos a s rī cī ba s:  

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

(EJZF) – projēkti, kas nēpasliktina ēsos o vidēs kvalita ti un sēkmē  vidēs kvalita tēs uzlabos anu.  

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

kuri vēicina kultu ras mantojuma saģlaba s anu vai vēicina kultu ras piēējamī bu VRG tēritorijas 

Baltijas ju ras piēkrastē .  

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

Lai izvē rtē tu projēktu atbilstī bu Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijai tiēk 

notēikti projēktu vē rtē s anas kritē riji, ka  arī  vē rtē s anas ka rtī ba. Katrai rī cī bai ir ats k irī ģi vē rtē s anas 
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kritē riji.  Projēktam piēs k ir notēiktu punktu skaitu atbilstos i katram vē rtē s anas kritē rijam, kas 

nosaka projēkta atbilstī bu viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijai.   

Projēktu vē rtē s ana  ir notēikts minima lais punktu skaits, kas projēktam ir ja iēģu st, lai tas 

bu tu atbilstos s viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijai. Projēktu izvē rtē s anu vēic projēktu vē rtē s anas 

komisija. Ta s izvēidi, funkcijas, piēna kumus un atbildī ba nosaka projēktu vē rtē s anas komisijas 

nolikuma . Vē rtē s anas komisija 1 mē nēs a laika  pē c projēktu iēsniēģumu piēn ēms anas tērmin a 

bēiģa m izvē rtē  projēktu atbilstī bu viētē jai attī stī bas stratē ģ ijai, atbilstos i katram projēktu 

vē rtē s anas kritē rijam piēs k irot notēiktu punktu skaitu.  

Projēktu vē rtē s anas komisija ir izvēidota no partnērī bas padomēs un katru projēktu vē rtē  vismaz 

3 padomēs locēkl i. Projēktu vē rtē s anas nolikums nosaka, ka intērēs u konflikta ģadī juma  var tikt 

piēaicina ts projēktu vē rtē ta js no malas.  

Partnērī ba parēdz nodros ina t viēnlī dzī ģas iēspē jas, tostarp cilvē kiēm ar invalidita ti, vēca ka ģada 

ģa juma cilvē kiēm un cilvē kiēm ar maziēm bē rniēm un iēsaistī t jauniēs u SVVA stratē ģ ijas 

ī stēnos ana .  

Padomē, kuras pa rsta vji ir valsts amatpērsonas un ir tiēsī ģi piēdalī tiēs lē mumu piēn ēms ana  par 
projēkta iēsnēģuma atbilstī bu notēiktajiēm rī cī bas kritē rijiēm, atbilstī bu SVVA stratē ģ ijai.  

Padomē piēn ēm lē mumus un ir atbildī ģa par: 

1.Projēktu vē rtē s anas rēzulta tu apstiprina s anu. 

2.Pa rsu dzī bu izskatī s anu. 

3.Pa rsta vniēcī bu tiēsvēdī ba . 

Administratī vo aktu (turpma k – lē mums) saģatavo un izdod biēdrī bas izpildinstitu cija. 

4.Padomēs priēks sē dē ta js izskata projēktu iēsniēdzē ju iēsniēģumus, kuros apstrī dē ts sakotnē jais 
lē mums par projēkta atbilstī bu SVVA Stratē ģ ijai. 

5.Padomēs priēks sē dē ta js, pamatojotiēs uz Nolikuma  atruna to pa rsu dzī bu izskatī s anas ka rtī bu, 
izvēido iēsniēģumu izskatī s anas komisiju.  

6.Nēpiēciēs amī bas ģadī juma  ir tiēsī ģs piēaicina t nēatkarī ģus ēkspērtus. 

Visa  projēktu vē rtē s anas procēsa  obliģa ti iēsaista s tiē Padomēs pa rsta vji, kas piēn ēm ģala lē mumu 
par projēktu rēzulta tu apstiprina s anu. 

 

Kārtība kādā tiek vērtēti iesniegtie projekta pieteikumi:  

• Pē c projēktu iēsniēģumu piēn ēms anas tērmin a bēiģa m VRG izpilddirēktors 

(administratī vais vadī ta js) izvēido projēktu iēsniēģumu sarakstu projēktu iēsniēģs anas 

ka rtī ba , nora dot informa ciju par projēkta piētēicē ju un projēktu.  

• Katram vē rtē ta jam tiēk izsniēģts saģatavots saraksts ar projēktiēm, kur nora dī ts, kas katru 

projēktu vē rtē .  

• Pē c iēpazī s ana s ar projēktu iēsniēģumu sarakstu, vē rtē ta ji iēsniēdz apliēcina jumu par 

intērēs u konflikta nēēsamī bu vai iēsniēģumu par iēspē jamu intērēs u konfliktu. Īntērēs u 

konflikts ir situa cija, kura  vē rtē juma piēn ēms ana iētēkmē  vai var iētēkmē t vē rtē ta ja, ta  
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radiniēka (tē vs, ma tē, vēca ma tē, vēcaistē vs, bē rns, mazbē rns, adoptē tais, adoptē ta js, 

bra lis, ma sa, pusma sa, pusbra lis, laula tais) vai darī jumu partnēra pērsoniska s vai 

mantiska s intērēsēs. Tiē vē rtē ta ji vai ar vin u saistī ta s pērsonas, kas ir iēintērēsē ti ka da 

projēkta vē rtē jumos, attiēcī ģa  konkursa ka rtas visas rī cī bas projēktu iēsniēģumu 

vē rtē s ana  nēpiēdala s, ta dē ja di vēicinot vē rtē s anas procēsa atkla tumu un atbildī bu 

sabiēdrī bas priēks a , ka  arī  sabiēdrī bas uzticē s anos vē rtē s anas komisijas darbī bai.  

• Īēspē jamais intērēs u konflikts var atkla tiēs arī  projēktu vē rtē s anas procēsa , lī dz ar to 

attiēcī ģais vē rtē ta js, kuram radiēs intērēs u konflikts, informē  par to izpilddirēktoru 

(administratī vo vadī ta ju) un iēsniēdz iēsniēģumu par iēspē jamu intērēs u konfliktu.S is 

projēkta iēsniēģums tiēk nodots vē rtē s ana  citam komisijas locēklim. Vē rtē s anas komisijas 

locēkl i projēktu atbilstī bu stratē ģ ijai vē rtē  saskan a  ar vē rtē s anas kritē rijiēm.  

• Ja projēkts nēatbilst SVVA stratē ģ ijas mē rk im vai nav saskan a  ar rī cī bas pla na  notēikto 

rī cī bu vai VRG darbī bas tēritoriju, tas san ēm 0 punktus un ta la k nētiēk vē rtē ts.  

• Ja projēkts atbilsts SVVA stratē ģ ijas mē rk im un ir saskan a  ar rī cī bas pla na  notēikto rī cī bu 

un VRG darbī bas tēritoriju, tas tiēk vē rtē ts atbilstos i vispa rē jiēm kritē rijiēm un 

spēcifiskajiēm kritē rijiēm.  

• Ja projēkta iēsniēģuma  nora dī ta  informa cija nav piētiēkama, lai vē rtē s anas komisija varē tu 

izvē rtē t projēkta atbilstī bu vē rtē s anas kritē rijiēm, izpilddirēktors (administratī vais 

vadī ta js) vai ta  palī ģs rakstiski piēprasa atbalsta prētēndēntam papildu informa ciju, 

nosu tot to ēlēktroniski uz projēkta iēsniēģuma  nora dī to ē- pasta adrēsi. Piēprasī to 

informa ciju atbalsta prētēndēnts iēsniēdz nē vē la k ka  5 (piēcu) darbdiēnu laika  pē c 

piēprasī juma san ēms anas. Ja piēprasī ta  informa cija notēiktaja  tērmin a  nētiēk iēsniēģta, 

vē rtē s anas komisija projēkta iēsniēģumu vē rtē , pamatojotiēs uz projēkta iēsniēģuma  

nora dī to informa ciju. 

• Projēktu vē rtē s anas darbu koordinē  izpilddirēktors vai ta  palī ģs.  

• Pē c vē rtē s anas komisijas nora dī jumiēm izpilddirēktors (administratī vais vadī ta js)  vai ta  

palī ģs pirms ģalī ģa  lē muma piēn ēms anas var orģanizē t arī  projēkta apmēklē jumu to 

pla notaja  ī stēnos anas viēta .  

• Vē rtē s anas komisija tiēkas vē rtē s anas komisijas sana ksmē , lai analizē tu vē rtē s anas 

procēsu, projēktu iēsniēģumus, vē rtē jumus un piēn ēmtu ģala lē mumu par vē rtē s anas 

rēzulta tiēm.  

• Pē c projēktu iēsniēģumu izvē rtē s anas, katrai viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas rī cī bas pla na  

iēkl autajai attiēcī ģajai rī cī bai atsēvis k i aktualizē  izvēidoto projēktu iēsniēģumu sarakstu, 

sarindojot projēktu iēsniēģumus pē c iēģu to punktu skaita, un saģatavo atzinumus, ko 

paraksta izpilddirēktors.  

• Ja vaira ki projēkti ir iēģuvus i viēna du punktu skaitu, priēks roku dod vadotiēs pē c 

vē rtē s anas kritē rijos notēiktajiēm  punktiēm viēna du punktu ģadī juma . Projēktu 

vē rtē s anas komisija iēsniēdz izpilddirēktorēi (administratī vai vadī ta jai) savus vē rtē jumus, 

kuri tiēk apkopoti no visiēm vē rtē jumiēm saskaitot vidē jo ra dī ta ju. Tiēk izvēidota kopē ja  
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tabula katrai rī cī bai, sarindojot pē c iēģu to punktu skaita. Rēzulta ti tiēk publiskoti 

partnērī bas ma jas lapa , nora dot projēkta iēsniēģuma numuru un iēģu to punktu skaitu. 

• Par projēktiēm, kas nēiēģu st minima lo punktu skaitu vē rtē s anas kritē rijos, kas nosaka 

projēkta atbilstī bu viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijai, sniēdz nēģatī vu atzinumu, nora dot 

pamatotu noraidī s anas iēmēslu.  

• Gala lē mumu par projēktu atbilstī bu viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijai, balstotiēs uz projēktu v 

vē rtē jumiēm, piēn ēm Liēpa jas rajona partnērī bas padomē  

• Lai novē rstu intērēs u konfliktu, padomēs locēklim nav atl auts piēdalī tiēs projēktu 

vē rtē s anas komisijas darba  un lē muma piēn ēms ana , taja  viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas 

rī cī ba  un taja  projēktu piēn ēms anas ka rta , kura  vin s  pats vai vin a saistī ta s pērsonas ir 

iēsniēģus as projēkta iēsniēģumu. 

• Lauku atbalsta diēnēsts izvē rtē  atbilstī bu noformē s anas prasī ba m un pa rē jiēm atbalsta 

san ēms anas nosacī jumiēm, tiēm projēktiēm, par kuriēm Liēpa jas rajona partnērī ba ir 

sniēģusi pozitī vu atzinumu. Projēktu iēsniēģumu, par kuriēm partnērī ba ir sniēģusi 

nēģatī vu atzinumu, Lauku atbalsta diēnēsts atbilstī bu noformē s anas prasī ba m un 

pa rē jiēm atbalsta san ēms anas nosacī jumiēm nēpa rbauda. 
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Interešu konflikta veidlapas paraugs:  

 

 

 

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” projektu vērtēšanas komisijas  locekļa 

____________________ / vārds, uzvārds/  

deklarācija par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu 

 

Biēdrī bas „Liēpa jas rajona partnērī ba” darbī bas tēritorijas attī stī bas stratē ģ ijas 

projēktu iēsniēģumu konkursam. 

I daļa 

Es, apaks a  parakstī jiēs / -jusiēs, apliēcinu, ka piēkrī tu piēdalī tiēs auģsta kminē ta  projēktu 
konkursa iētvaros iēsniēģto iēsniēģumu izvē rtē s ana  un nēsniēģs u iēintērēsē taja m pērsona m 
informa ciju par projēkta vē rtē s anas ģaitu lī dz oficia lo rēzulta tu san ēms anai no Lauku atbalsta 
diēnēsta. Ar s o dēklara ciju: 
1. Apliēcinu, ka nēvē rtē s u projēkta iēsniēģumus, kurus iēsniēģs projēktu iēsniēdzē js vai 

partnērinstitu cija, kuros ēsmu darbiniēks vai biēdrs. 
2. Apliēcinu, ka nēģu s u finansia lu vai mantisku labumu nē no viēna projēkta, kura vē rtē s ana  

bu s u piēdalī jiēs, ta  apstiprina s anas ģadī juma . 
3. Apliēcinu, ka nēvē rtē s u projēkta iēsniēģumus, kurus iēsniēģs mani radiniēki (tē vs, ma tē, 

vēcma tē, vēctē vs, bē rns, mazbē rns, adoptē tais, adoptē ta js, bra lis, ma sa, pusma sa, pusbra lis, 
laula tais) vai darī jumu partnēri. Ja vē rtē s anas procēsa laika  atkla siēs, ka s a da saistī ba pasta v, 
tad ēs nēkavē jotiēs atka ps os no s ī  projēkta vē rtē s anas procēsa. 

4. Apliēcinu, ka nēpasta v nē objēktī vi, nē subjēktī vi iēmēsli, kas man traucē tu vēikt objēktī vu 
projēkta iēsniēģumu vē rtē s anu un, ja vē rtē s anas procēsa laika  atkla siēs, ka s a di iēmēsli pasta v, 
tad ēs nēkavē jotiēs atka ps os no konkrē ta  projēkta vē rtē s anas procēsa. 

5. Piēkrī tu nēizpaust vē rtē s anas procēsa ģaita  vai rēzulta ta  sēv uzticē to, pas a / -as atkla to vai 
saģatavoto informa ciju vai dokumēntu saturu un apn ēmos s o informa ciju izmantot tikai 
vē rtē s anas nolu ka  un nēizpaust to trēs aja m pērsona m. Es apn ēmos nēpaturē t nēviēnu 
rakstī ta s vai cita vēida informa cijas kopiju. 

 

II daļa 

I daļas apliecinājumi neattiecas uz šādiem šīs deklarācijas pielikumā pievienotajiem 
projektiem, papildus norādot informāciju par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu 
(ja nora da projēkti, kurus nēvē rtē s, un katram projēktam nora dot attiēcī ģo intērēs u konflikta un 
objēktivita tēs punktu no Ī dal as): 

Projēkta iēsniēģuma Nr., uz kuru attiēcas 
intērēs u konflikts 

Nora dī t punktu no Ī dal as, ka da  vēida  intērēs u 
konflikts attiēcas uz projēkta iēsniēģumu 
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Grobin a ,  

 

Biēdrī bas „Liēpa jas rajona partnērī ba” 

Projēktu vē rtē s anas komisijas locēklis   ______                            

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” padomes locekļa 

___________________ 

deklarācija par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu 

Biēdrī bas „Liēpa jas rajona partnērī ba” darbī bas tēritorijas attī stī bas stratē ģ ijas ELFLA vai EJZF  
iēsniēģtajiēm projēktu piētēikumiēm. 

I daļa 

Es, apaks a  parakstī jiēs / -jusiēs, apliēcinu, ka piēkrī tu piēdalī tiēs auģsta kminē ta  projēktu 
konkursa iētvaros iēsniēģto projēktu  iēsniēģumu vē rtē jumu apstiprina s ana . Ar s o dēklara ciju: 

1. Apliēcinu, ka nēpiēdalī s os balsos ana  par  projēkta iēsniēģumu un visu attiēcī ģo  rī cī bu , 
kurus iēsniēģs projēktu iēsniēdzē js vai partnērinstitu cija, kuros ēsmu darbiniēks vai 
biēdrs. 

2. Apliēcinu, ka nēģu s u finansia lu vai mantisku labumu nē no viēna projēkta, ta  apstiprina s anas 
ģadī juma , ja bu s u piēdalī jiēs balsojuma . 

3. Apliēcinu, ka nēpiēdalī s os balsojuma  par  projēkta iēsniēģumu, kurus iēsniēģs mani radiniēki 
(tē vs, ma tē, vēcma tē, vēctē vs, bē rns, mazbē rns, adoptē tais, adoptē ta js, bra lis, ma sa, pusma sa, 
pusbra lis, laula tais) vai darī jumu partnēri.  

4. Apliēcinu, ka nēpasta v nē objēktī vi, nē subjēktī vi iēmēsli, kas man traucē tu piēdalī tiēs 
balsojuma  par ELFLA, EJZF  izvē rtē tajiēm projēktiēm. 

 

II daļa 

I daļas apliecinājumi neattiecas uz šādiem šīs deklarācijas pielikumā pievienotajiem 
projektiem, papildus norādot informāciju par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu 
(ja nora da projēkti, par kuru apstiprina s anu balsos ana  nēpiēdalī siēs, un katram projēktam 
nora dot attiēcī ģo intērēs u konflikta un objēktivita tēs punktu no Ī dal as): 

Projēkta iēsniēģuma Nr., uz kuru attiēcas 
intērēs u konflikts 

Nora dī t punktu no Ī dal as, ka da  vēida  intērēs u 
konflikts attiēcas uz projēkta iēsniēģumu 

  

 

Grobin a ,  

Biēdrī bas „Liēpa jas rajona partnērī ba” 

Padomēs  locēklis                                            _________  



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

71. lpp. 

ELFLA projektu vērtēšanas kritēriji: 

Atbilstos i katram vē rtē s anas kritē rijam, kas nosaka projēkta atbilstī bu attī stī bas stratē ģ ijai, piēs k ir notēiktu punktu skaitu no 0-3 

punktiēm.  

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/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://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 

 
 

  
 

 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. 
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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 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

75. lpp. 

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 

2 

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

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

sadaļa, projekta 

iesnieguma pielikumi 
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paredz MK noteikumi. Cenu izpētes dokumenti 

saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. 

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 
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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 

Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 

Neatbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 

stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 0 

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 



BIEDRĪBA “LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA” 2015 - 2020 

78. lpp. 

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 

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.  

                                                                    
4 Latvijas lauku attīstības programma 2014.- 2020.gadam 
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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/
http://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 

 
 

  
 

  

2.1. 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 

2 
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mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta 

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 

 

 

Projektā plānotas un 

aprakstītas aktivitātes projekta 

Projektā sniegta informācija par to, kā tiks 

nodrošināta projekta publicitāte un informācijas 

izplatīšana.  Sniegta informācija kā tiks nodrošināta 

0,5 B13  
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3.7. publicitātes nodrošināšanai un 

informācijas izplatīšanai. 

projekta publicitāte visu projekta uzraudzības 

periodu. 

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 90%) 

0 

B9; B10  
Pretendents nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas ir 

vismaz 20%    (t.i. projektam attiecināmās 

izmaksas ir nevis 90%, bet vismaz 80%, 

1 
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pretendents pats projektu līdzfinasē vismaz 20% 

apmērā) 

Pretendents nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas ir 

vismaz 30%   (t.i. projekta attiecināmās izmaksas 

ir nevis 90%, bet vismaz 70%, pretendents pats 

projektu līdzfinansē vismaz 30% 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. 
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Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 

12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda (EJZF)  projektu vērtēšanas kritēriji: Atbilstos i katram vē rtē s anas kritē rijam, kas nosaka 

projēkta atbilstī bu attī stī bas stratē ģ ijai, piēs k ir notēiktu punktu skaitu no 0-3 punktiēm.  

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.  
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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.  

Ekonomiska s izauģsmēs vēicina s ana, darba viētu radī s anas vēicina s ana, ka  arī  
zivsaimniēcī bas nozarē  un cita s ju ras ēkonomikas nozarē s – darbī bu daz a dos ana. 

ZVRG6 darbības teritorija 
Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Liepājas pilsēta, Nīcas 

novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts.   

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 .   

                                                                    
5 Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija  
6 Zivsaimniecības Vietējā rīcības grupa 

http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://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 
0 
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sniegta informācija par īstermiņa un ilgtermiņa 

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 

2 

B1, B3, B7, B8, B9, C 

sadaļas, projekta 

iesnieguma pielikumi 
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dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu 

veicēju izvēle. 

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. 

Atbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 

stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 
2 

B3, B4.1, B14, atbilstību 

jauninājumam/ inovācijai 
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Projekta īstenošana ieviesīs 

jauninājumus/ inovāciju VRG 

teritorijā. 

Neatbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts 

SVVA stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 
0 

nosaka pēc SVVA 

stratēģijas 2.3.punkta par 

Inovatīvu risinājumu 

identificēšanu. 

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: 10    
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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  

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 novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, 

Rucavas novada 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/
http://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 

0,5 
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plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta 

īstenošanas 

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 
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3.7. 

Projekta īstenošana ieviesīs 

jauninājumus / inovāciju VRG 

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 VRG teritorijā. 
2 

B1,  B3,  B4.1,  B14 

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 novads 1,5 

Nīcas novads, Nīcas pagasts 1 

Rucavas novads, Rucavas pagasts 0,5 

Grobiņas novads, Medzes pagasts 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 

Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas iēviēs ana notiēk atkla tu projēktu konkursu vēida . 

Visiēm projēktu iēsniēdzē jiēm ir viēnlī dzī ģas iēspē jas, nēatkarī ģi no dzimuma, vēcuma, rēliģ iska s 

piēdērī bas, tautī bas un socia la  sta vokl a. Stratē ģ ijas ī stēnos ana vēicina s nodarbina tī bu VRG 

tēritorija .  

Liēpa jas rajona partnērī ba vēic rēģula ru projēktu saturisko uzraudzī bu. Biēdrī bas projēktu 

vē rtē s anas komisijas nolikums nosaka vē rtē s anas komisijas darbī bu un piēna kumus.  

Stratē ģ ijas ī stēnos anas novē rtē s ana iētvēr: 

• starpposma (2018.ģads) novē rtē jumu (s), lai pē c ka rtē ja s projēktu konkursu ka rtas 

novē rtē tu stratē ģ ijas atbilstī bu izvirzī tajiēm mē rk iēm un ta s ī stēnos anas ēfēktivita ti; 

• noslē ģuma novē rtē jums (2020.ģads), kad tiks vēikta rēzulta tu ēfēktivita tēs, ilģtspē jas un 

iētēkmēs novē rtē s ana. 

Īnforma ciju, kas nēpiēciēs ama stratē ģ ijas ra dī ta ju uzraudzī bai un apkopos anai nodros ina 

partnērī bas izpildinstitu cija, izmantojot projēktos iēkl auto informa ciju, ka  arī  statistiskus datus. 

Īkģadē jos ra dī ta jus publisko partnērī bas ma jas lapa  www.lrpartnēriba.lv un ikģadē ja s 

konfērēncē s.  

Tiēk vēikta rēģula ra projēktu uzraudzī ba izbraucot uz projēktu ī stēnos anas viēta m. Īnforma cija 

tiēk sniēģta padomēi 1 x cēturksnī  un kopsapulcēi 1 x ģada .  

Vēicot projēktu ī stēnos anas uzraudzī bu, iēpriēks  tiēk saskan ots laiks ar projēktu ī stēnota jiēm, tiēk 

vēikta projēkta saturiska  uzraudzī ba, apmēklē jot projēktu ī stēnos anas viētu. Uzraudzī bas laika  

tiēk sasta dī ts uzraudzī bas protokols un vēikta foto fiksa cija. Dokumēnti pē c tam tiēk piēviēnoti 

projēktu matēria liēm.  

Projēktu uzraudzī bas uzdēvumi ir: 

• izvē rtē t projēktu iēviēs anu; 

• idēntificē t problē mas; 

• saģatavot informa ciju padomēi; 

• sniēģt atbalstu projēktu ī stēnota jiēm projēktu iēviēs anas laika  un uzraudzī bas pērioda .  

Partnērī bas padomē rēģula ri, 1 x cēturksnī , izvē rtē s projēktu ī stēnos anu, ka  rēzulta ti iētēkmē jus i 

tēritorijas attī stī bu, uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu, zivsaimniēcī bai nozī mī ģa s tēritorijas attī stī bu.  

Paplas ina ta izvē rtē s ana parēdzē ta 2018.ģ. bēiģa s un 2020.ģada bēiģa s.  

Lī dz 2018.ģada 31.dēcēmbrim un 2020.ģada 31.dēcēmbrim tiēk izvē rtē ti sabiēdrī bas virzī tas 

viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas sasniēdzamo rēzulta tu ra dī ta ju izpildi, finansē juma apģuvi un ta  

iētēkmi uz rēzulta tu sasniēģs anu. Tiēk saģatavoti zin ojumi, kas nēpiēciēs ami iēsniēģt LAD.  

http://www.lrpartneriba.lv/
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4.4. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS ORGANIZĀCIJA 

 

Stratē ģ ijas ī stēnos anas ģaitu un uzraudzī bas procēsu vada partnērī bas izpilddirēktors 

(administratī vais vadī ta js), kurs  darbojas atbilstos i: 

• ELFLA un EJZF MK notēikumiēm. 

• Biēdrī bas Statu tiēm. 

• Projēktu vē rtē s anas komisijas nolikumam. 

• Apstiprina tajiēm darba piēna kumiēm.  

Atbilstos i biēdrī bas Statu tiēm, biēdrī bas auģsta ka  lē mē jinstitu cija ir biēdru kopsapulcē, kuras 

kompētēncēs ir notēiktas Statu tos. Pa rsta vju lē mē jinstitu cija ir Padomē, kuras piēna kumi un 

struktu ra ir notēikta Statu tos. Padomē ir atbildī ģa par Stratē ģ ijas izstra di, iēviēs anu, lē mumu 

piēn ēms anu. Padomē  ir iēvē rota partnēru procēntua la  attiēcī ba, intērēs u pa rsta vniēcī ba. Attiēcī ba  

uz ELFLA atbalstu ir pa rsta vē tas biēdrī bu, uzn ē mē ju, lauksaimniēku, lauku siēviēs u, jauniēs u un 

pas valdī bu intērēsēs un EJZF atbalstu ir pa rsta vē tas zivsaimniēku uzn ē mē ju, biēdrī bu, pas valdī bu 

intērēsēs, ka  to nosaka MK notēikumi. Partnērī bas padomē sasta v no 12 padomēs locēkl iēm un 

padomēs priēks sē dē ta ja.  

 

Partnērī bas padomē piēn ēm lē mumu par Stratē ģ ijas apstiprina s anu, ta s ģrozī jumiēm, par projēktu 

konkursu izsludina s anu. Partnērī bas izpilddirēktors (administratī vais vadī ta js)  ir atbildī ģs par 

projēktu konkursu orģanizē s anu pirms tam viēnojotiēs ar padomi. Īzpilddirēktors 

(administratī vais vadī ta js) nodros ina projēktu konkursiēm, apma cī ba m, konsulta cija m projēktu 

iēsniēdzē jiēm, aktivizē s anas sēmina riēm, ka  arī  uzrauģa projēktu iēviēs anas ģaitu, apkopo 

rēzulta tus un publisko tos partnērī bas ma jas lapa , socia lajos tī klos un viētē ja s prēsē s. Orģanizē  

pašvaldības
15%

lauku NVO
14%

lauku siēviēšu 
pārst.

7%

lauku uzņēmēju 
pārst. 
14%

zivsaimniēcības 
uzņēmēji

14%

zivsaimniēcības 
NVO
22%

tūrisma NVO
7%

jauniēšu pārstāvis
7%

Partnerības padome uz 2015.gada 1.septembri.
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publicita tēs pasa kumus, orģanizē  projēktu piēn ēms anas darbu. Īzpilddirēktors koordinē  projēktu 

vē rtē s anas komisijas darbu.   

Liepājas rajona partnerības organizatoriskā struktūra: 

 

BIEDRU KOPSAPULCE

PARTNERĪBAS PADOME

•PALĪGS (projēktu koordinators) 
• finanšu vadītājsIZPILDDIREKTORS
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5. Finansē juma sadalēs pla ns un principi  

Biedrība ”Liepājas rajona partnerība” 

Finansējuma sadales plāns 2018.-2020. gadam 

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 

65,3 % 599 967,83     

 Papildus finansējums  153 045,31   

 2. 
 Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas 
 34,7 %  399 978,56     

3. 

Atbalsts zivsaimniecības 

nozares attīstībai un 

uzņēmējdarbības 

dažādošanai piekrastē 

  60 % 809760,31 

4. 

Atbalsts vides resursu un 

zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanā 

  40 % 539840,20 

Kopā  100 %  1 152 991,70  100 % 
 1 349 

600,51 

t. sk. uzņēmējdarbības 

attīstībai 
 65,3 %  753 013,14 60 % 809760,31 

6.  
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MĒRĶI, RĪCĪBAS UN FINANSĒJUMA SADALĪJUMS: 

N.P.K. MĒRĶI / RĪCĪBAS 

EIROPAS 
LAUKSAIMNIECĪ

BAS 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. 

65,3 0 

1.Rīcība 
Atbalsts uzn ē mē jdarbī bai un viētē jo produktu 

rēaliza cijai. 
  

M2 
Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un 

darba vides attīstību. 
34,7 0 

1.Rīcība Atbalsts sabiēdriska  labuma iniciatī va m.   

M3 
Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 

Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 
rajona partnerības teritorijā. 

0 100 

1.Rīcība 
Atbalsts zivsaimniēcī bas nozarēs attī stī bai un 

uzn ē mē jdarbī bas daz a dos anai piēkrastē . 
 60 

2.Rīcība 
Atbalsts vidēs rēsursu un zvējas vai ju ras 

kultu ras mantojuma saģlaba s ana .  
 40 

 KOPĀ 100% 100% 

 t.sk. uzņēmējdarbībai 65,3% 60% 
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7. Piēlikumi 

6.1. STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES PROCESA APRAKSTS  

 

Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas izstra dēs procēss tika uzsa kts 2015.ģada 

ziēma , kad tika rī kotas s a das sana ksmēs – diskusijas par jauna  pla nos anas pērioda nosacī jumiēm 

un pla notaja m rī cī ba m.  

1. Pas valdī bu attī stī bas spēcia listi 2015. ģada 27. janva rī ; 

2. Biēdrī bu un nodibina jumu pa rsta vji 2015. ģada 4. fēbrua rī ; 

3. Jauniēs i  2015. ģada 4. fēbrua rī ; 

4. Tu risma uzn ē mē ji  2015. ģada 11. fēbrua rī ; 

5. Lauku attī stī bas spēcia listi, konsultanti  2015. ģada 11. fēbrua rī ; 

6. Uzn ē mē ji    2015. ģada 18. fēbrua rī ; 

7. Piēkrastēs uzn ē mē ji, zivsaimniēki   2015. ģada 25. fēbrua rī ; 

8. Socia lo un sadzī vēs pakalpojumu darbiniēki  2015. ģada 4. marta ;  

9. Pas valdī bu attī stī bas spēcia listi 2015. ģada 11.marta ; 

10. Liēpa jas pilsē tas zivsaimniēki  2015.ģada 28.maija ; 

11. Piēkrastēs uzn ē mē ji, zivsaimniēki 2015. ģada 2. novēmbrī . 

Stratē ģ ijas izstra dēs procēsa  piēdalī ja s s a das orģaniza cijas un to pa rsta vji:  

Darba grupu dalībnieki   

N.p.k. organizācija pārstāvis 

1. ĪK "SERVĪSS RJ" Rolands Jansons 

2. BDR Jura Stal l i Ja nis Kalita 

3. SĪA "Vē ju paradī zē" Valts Vidēniēks 

4. BDR Jura Stal l i Juris Kalita 

5. Kazdanģas TĪC Ma ra Tī manē 

6. Nī cas TĪC Dacē Vēcbas tika 

7. SĪA "Stēk is" G irts Vaģulis-Vaģotin s  

8. BDR "Rob-Lanka" Ruta Balodē 

9. Grobin as novada domē Īlzē Dējus 

10. TK "Oģa" Raimonds Rēinis 

11. BDR "Sporta biēdrī ba “Dunalka” Andrējs Radzēvic s  

12. SĪA Liēpa jas rēģ iona tu risma informa cijas birojs Zanē Gailē 

13. Pa vilostas novada TĪC Arita Bru klē 

14. Vē rģalēs, Ziēmupēs TĪC Daina Vī tola 

15. Aizputēs TV Sēlģa Drēimanē 

16. SĪA "Ervils" Aiģars Lauģalis 
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17. z/s Īēvlējas Aģita Pē tērsonē 

18. SĪA "Zoovilla" Zanē Gusta 

19. BDR Cī ravas attī stī bas biēdrī ba, Cī ravas TĪC Sarmī tē Bras a 

20. Priēkulēs novada domē Daiģa Eģlē 

21. BDR "Rucavas novada lauku attī stī bas biēdrī ba" Didzis Atē 

22. BDR "No idējas lī dz attī stī bai" Sintija Sprin ģ ē 

23. BDR "A mul i" Jorana Ciprik ē 

24. Grobin as novada domē Toms Urstin s  

25. BDR "Spalva" Īēva Kups ē 

26. Nī cas novada domē Dia na Ansulē 

27. Nī cas jauniēs u cēntrs Anētē Lankovska 

28. BDR "No idējas lī dz attī stī bai" Tērē zē Ca bēlē 

29. BDR "No idējas lī dz attī stī bai" Īnta Vī ģantē 

30. Dubēn u jauniēs u cēntrs "Mēzģls" Elvijs Gorbunovs 

31. BDR "Pulss" Dia na Ozolin a 

32. Priēkulēs baptistu draudzē Ma rcis Zī vērts 

33. BDR "Zviēdru drauģu kopa" Ruta Balodē 

34. BDR "VOLZBAHS" Sarmī tē Volkova 

35. BDR "VOLZBAHS" Juris Volkovs 

36. BDR "Kalē tu VĪG" Elita Jaunzēmē 

37. Aizputēs sēnioru apviēnī ba "Piēsaulī tē" Edī tē Dovkantē 

38. BDR" NEXT" Paula A bolin a- A bola 

39. Starpnozaru ma kslas ģrupa "Sērdē" Ancē Ausmanē 

40. BDR "S ī lo" Īnģa Zē randē 

41. BDR "Kodols" Īlzē Hols troma 

42. BDR "Kodols" Biruta Konra dē 

43. Pa vilostas novada pas valdī ba Vizma G ē ģ ērē 

44. Sakas novada pēnsiona ru nodibina jums Ausma Ozola 

45. BDR "Bē rnī ba azotē " Arita Bru klē 

46. Latvijas ilģtspē jī ģas attī tī bas institu ts Andris Junkurs 

47. BDR "Liēpa jas ēzēri" E valds Urta ns 

48. BDR "Tēv un Taviēm drauģiēm" Anna Vin k ēlē 

49. BDR "Vain odēs novada iniciatī vas ģrupa" Īnēsē Frēibērģa 

50. SĪA RODĪJS C, BDR "Mēdniēku klubs AVOTS" Artis C andērs 

51. BDR "Kalnis k u Ī vēs" Īnita K aupēlē 

52. BDR "Rucavas tradī ciju klubs" Sandra Aiģarē 

53. BDR "Ciēdrs" Oskars S pickopfs 

54. BDR "Sabiēdriska  vidēs pa rvaldē DURBE' Santa Bra lē 

55. SĪA Hansawatēr Zvēja Ja nis Makarovs 

56. SĪA Evij&JO Evija Kops ta lē 
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57. Pa vilostas novada domē Uldis Kristapsons 

58. SĪA SANTAVV G irts Vaģulis-Vaģotin s  

59. Latvijas ēkotu risma saviēnī ba Andris Junkurs 

60. VVD Liēpa jas RVP Gundēģa Fēldmanē 

61. Pa vilostas Ostas pa rvaldē Rolands Gris kēvics 

62. SĪA Kurzēmēs Laivu Bu vē Elma rs Smiltēniēks 

63. SĪA "Majoka" Vilnis Brikmanis 

64. ĪK Saiva-1 E valds Urta ns 

65. ma jraz ota js Dzintra Zī vartē 

66. ma jraz ota js Gunars Zī varts 

67. SĪA "Baja ri" Tatjana Jansonē 

68. SĪA B.K.J. Briģita Jansonē 

69. SĪA CP-23 Svētlana Marksa 

70. z/s Cibul i Ja nis Niēdols 

71. z/s Nēaizmirstulī tēs Marēks Kos ēl ēvs 

72. ma jraz ota js Marika Zvirbulē 

73. Liēpa jas Univērsita tēs Zina tnēs un inova ciju parks Ja nis Lētinskis 

74. p/s Mēz in i Monika Kan ēvska 

75. SĪA Stēk is Uldis Tu ta ns 

76. pas nodarbina ta pērsona Linda Sē rdiēnē 

77. pas nodarbina ta pērsona Daģnija Pocē 

78. z/s Kalniēs i Roma rs Timbra 

79. LLKC konsultants Priēkulē Īrina Gintērē 

80. LLKC konsultants Nī ca Ainars Sī klis 

81. LLKC konsultants Vain odē, BDR “Vain odēs VĪG” Īnēsē Frēibērģa 

82. LLKC konsultants Grobin a Anita S tēinbērģa 

83. LLKC konsultants Grobin a Īnģa Ratniēcē 

84. LLKC konsultants Ba rta Linda S miuks ē 

85. LLKC konsultants Kalvēnē Īvēta S k uburē 

86. LLKC konsultants Kazdanģa Ma ra Tī manē 

87. BDR Strops Baiba Tikuma 

88. LLKC konsultants Aizputē Daiģa Pētrauska 

89. LLKC konsultants Rucava Guntis Rolis 

90. LLKC konsultants Pa vilosta Andis Ciēlava 

91. LLKC Liēpa jas nodal as uzn ē mē jdarbī bas konsult. Alēksējs Kac anovs 

92. LLKC konsultants  Mēdzē Vizma Lapuk ē 

93. LLKC konsultants Durbē Maija Lankupa 

94. Nī cas novada domē soc.diēnēsta vad. Īnēsē Lapin a 

95. Nī cas novada domē soc.diēnēsta darbiniēcē Īnēsē Kalnis k ē 

96. Grobin as novada domēs soc.diēnēsts Mairita Lisēcka 
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97. Grobin as novada domē Elī na Pirtniēcē-Nik ēlē 

98. Pa vilostas soc.diēnēsts Īldzē Aģita Balodē 

99. Nī cas novada domē Anda Vēidēlē 

100. Aizputēs novada domē Aivars S ilis 

101. Aizputēs novada domē Gita Sēdola 

102. Aizputēs novada domē Andris Jankovskis 

103. Aizputēs novada domē Gunta Butrima 

104. Aizputēs novada domē Biruta Konra dē 

105. Grobin as novada domē Linda Lēja 

106. Grobin as novada domē Uldis K ēpals 

107. Priēkulēs novada domē Aģrita Drivin a 

108. Liēpa jas pilsē tas domē Īnģuna Tomsonē 

109. Pa vilostas novada domē Vizma G ē ģ ērē 

110. Durbēs novada domē Santa Bucika 

111. Durbēs novada domē Andrējs Radzēvic s 

112. Rucavas novada domē Kristī nē Grudulē 

113. Priēkulēs novada domē Modris Baumanis 

114. Vain odēs novada domē Oskars Zvējs 

115. Nī cas novada domē Laura Pakulē-Kru c ē 

116. Nī cas novada domē Lī va Mēldērē 

117. ĪK "TUBA" Dzintars Ziēmēlis 

118. SĪA "ERVĪLS" Alēksandrs Kvartēnoks 

119. SĪA Piēsta tnē 85 Ma ris Stankēvic s 

120. Baltijas zivsaimniēku apviēnī ba Edģars Lauģalis 

121. SĪA LAT-SALMON Miērvaldis Sproģ is 

122. SĪA "Piēju ra" Raimonda A bēlī tē 

123. Nī cas novada domē Aiģars Vēiss 

124. SĪA "Vē tra S" Uldis Pē tērsons 

125. Liēpa jas zvējas produktu raz ota ju asocia cija A rija Jērumanē 

126. Latvijas zvējas produktu raz ota ju ģrupa Īģors Markus ēvskis 

127. zv/s "Kaija" Ja nis Pē tērmnis 

128. Liēpa jas pilsē tas domē Ma rtin s  A bols 

Par Sabiēdrī bas virzī tas viētē ja s attī stī bas stratē ģ ijas projēktu 13.11.2015. tika rī kota publiska  

Stratē ģ ijas prēzēnta cija un apspriēs ana.  

Apspriēs anas ģaita  san ēmti 4 priēks likumi.  

Stratē ģ ija apstiprina ta 23.11.2015. Grobin a .   
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Īnforma cija par VRG  

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” 

Krasta iēla 12, Grobin a, Grobin as novads LV 3430 

Tālr.+37126595623; 63491806 

www.lrpartnēriba.lv 

inita.a@inbox.lv; inita.atē@lrpartnēriba.lv  

 Dokumenta apstiprinājums:  

Vārds, uzvārds amats Datums, paraksts pamatojums 

Īnita Atē Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

23 . 11. 2015. 

 

_______________________ 

 

Liēpa jas rajona 
partnērī bas padomēs 
sē dēs lē mums nr. 9 
no 23. 11. 2015. 

Īnita Atē Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

18.12.2015. 

 

_______________________  

 

Prēcizē jumi vēikti un 
saskan oti ar 

partnērī bas padomi 
18.12.2015.  

Īnita Atē Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

08.02.2016. 

 

______________________  

 

Prēcizē jumi vēikti un 
saskan oti ar 

partnērī bas padomi 
08.02.2016.  

Īnita Atē Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

15.02.2016. 

 

______________________  

 

Prēcizē jumi vēikti un 
saskan oti ar 

partnērī bas padomi 
15.02.2016.  

Īnita Atē Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

29.11. 2016. 

 

______________________  

 

Prēcizē jumi vēikti un 
saskan oti ar 

partnērī bas padomi 
29.11..2016.  

Īnita Atē Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

____. 10.2017. Prēcizē jumi vēikti un 
saskan oti ar 

partnērī bas padomi 
____ .10..2017.  

 

Īnita Atē 

Īzpilddirēktorē, 
administratī va  

vadī ta ja 

03.01.2019. Prēcizē jumi vēikti un 
saskan oti partnērī bas 
padomēs sē dē  nr. 7  

14.11.2018.  
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