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Ievads 

Biedrība „Kandavas Partnerība” (Partnerība) tika nodibināta 2006.gada 8.augustā. Dibināšanas sapulcē 

piedalījās pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Biedrības „Kandavas 

Partnerība” galvenais mērķis ir ar savu darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanos, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās 

vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Sadarbībai starp Partnerības teritorijas 

visām vietējās iniciatīvas grupām (turpmāk VIG) ir jāmazina ekonomiskās un sociālās atšķirības 

partnerības teritorijā iekšēji un jānodrošina Partnerības teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, 

sociālajā, kultūras un vides jomā.  

Biedrības „Kandavas Partnerība” darbība tiek balstīta uz Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas 

īstenošanu. Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek aktīvi iesaistīti iedzīvotāji un viņu dažādo interešu 

pārstāvji, lai nodrošinātu aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos dažādu ideju un projektu realizēšanā un 

savstarpējo sadarbību starp dažādu interešu grupām. 

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, kurā piedalās visi Partnerības biedri. Tā tiek sasaukta 

vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam. Kopsapulces ievēl konsultatīvo lēmējinstitūciju, kas sastāv 

no 3 sektoriem – komersanti, valsts iestādes un pašvaldības un NVO pārstāvji.  

Lēmējinstitūcija veido divas Padomes, kurās locekļi paši sadala pienākumus savā starpā. Padomes 

savstarpēji atšķiras no tajās esošo locekļu pienākumu sadales saistībā ar Padomes darbības uzdevumu. 

Vienas Padomes sastāva darbs ir saistīts ar Partnerības stratēģijas Rīcības plāna īstenošanu LAP 2007.-

2013.ietvaros, bet otra – Rīcības plāna īstenošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros. Par visām 

aktivitātēm un projektiem ārpus Rīcības plāniem ir atbildīgs Padomes sastāvs, kas izveidots LAP 2007.-

2013. finansējuma izmantošanai. 

Partnerība aptver 2 pašvaldības – visu Kandavas novadu un Tukuma novada Irlavas, Pūres un Sēmes 

pagastus. Teritorijā ir iekļauta Kandavas pilsēta ar apmēram 4000 lielu iedzīvotāju skaitu un 9 vietējas 

nozīmes pagastu centri – Cēre, Zantes, Irlava, Matkule, Pūre, Sēme, Valdeķi, Vāne un Zemīte. 

Kopējā Kandavas Partnerības kopplatība ir 1010,99 km2. Teritorijā atrodas 38,4% no rajona mežiem un 

40% lauksaimniecības izmantojamām zemēm. 

Biedrība „Kandavas Partnerība” ir izstrādājusi un īstenojusi teritorijas attīstības stratēģiju, īstenojot 

ELFLA pasākumu „Vietējās attīstības stratēģijas” un EZF pasākumu „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” 2007. – 2013. gadam. 1 

 

                                                           

1
 Informācijas avots: Biedrība „Kandavas Partnerība” 
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Pētījuma mērķis: Izvērtēt „Kandavas Partnerības Attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanas 

ietekmi uz visu teritoriju kopumā, īstenojot ELFLA (Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam) 

pasākumu "Vietējās attīstības stratēģijas" un sniegt priekšlikumus par turpmākajiem darbības virzieniem 

2014.-2020.gada plānošanas periodā. 

Pētījuma procesa apraksts 

Mērķa grupu viedokļu izpēte tika veikta, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētnieciskās metodes: 

• Iedzīvotāju aptauja 

Uzdevums – 90 respondenti. Sasniegti 107 respondenti. 

• Padziļinātās intervijas 

Uzdevums – 30 intervijas. Veiktas 30 intervijas. 

• Fokusa grupu diskusijas 

Uzdevums – 9 diskusiju grupas. Veiktas 9 diskusiju grupas. 

 

Kvantitatīvās pētnieciskās metodes – iedzīvotāju aptaujas uzdevums bija noskaidrot iedzīvotāju 

viedokli par attīstības stratēģiju. Kopumā tika sasniegti 107 respondenti visā „Kandavas Partnerības” 

teritorijā. Dati tika iegūtu no pašaizpildāmām papīra anketām, kā arī no elektroniski pieejamām 

anketām. Elektroniskā anketa bija pieejama Kandavas novada domes mājas lapā un 67% no 

respondentiem izmantoja šo iespēju. Anketu jautājumi bija identiski gan elektroniski aizpildāmām 

anketām, gan arī papīra formātā. 

Anketā bija iekļauti jautājumi par stratēģijas vīzijas un rīcību izvērtējumu, kā arī par iedzīvotāju 

prioritātēm nākotnē. Tas bija nepieciešams, lai pētījumā būtu iespēja izteikt savu viedokli arī tiem 

iedzīvotājiem, kas nav informēti par ELFLA projektiem un biedrību „Kandavas Partnerība”. Šai mērķa 

grupai anketā bija iekļauts tā saucamais filtra jautājums, un respondenti atbildēja tālāk par savām idejām 

saistībā ar vietējas teritorijas attīstību nākotnē. 

Datu analīzei izmantoti aprakstošās statistikas rādītāji: biežuma, vidējie, šķērsgriezumu rādītāji. 

Galvenie pētnieciskie jautājumi šajā posmā: Esošās stratēģijas vīzijas novērtējums, rīcību svarīguma un 

prioritāšu izvērtējums, attīstības jomas nākotnē. 

 

Viedokļu apzināšanai tika izmantota kvalitatīvā pētnieciskā metode – padziļinātās intervijas. Šo 

pētniecisko metodi izmanto situācijās, kad nepieciešams identificēt viedokļus, nodrošinot respondentu 

anonimitāti un izvairīties no viedokļu konfrontācijas ar citiem. 

Pētījuma ietvaros tika veiktas 30 padziļinātās intervijas ar dažādu mērķa grupu pārstāvjiem „Kandavas 

Partnerības” teritorijā: 

• Biedrības, kas realizējušas projektus izsludinātajos projektu konkursos; 

• Biedrības, kas nav ieguvušas finansējumu vai vēl tikai plāno realizēt projektus; 

• Uzņēmēji, kas īstenojuši projektus; 

• Uzņēmēji – potenciālie projektu īstenotāji;  

• Vietējas rīcības grupas pārstāvji. 
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Rezultātu analīzei tika izmantota kontentanalīzes metode. Spilgtākie respondentu citāti iekļauti šajā 

pētījuma rezultātu atskaitē. 

Galvenie pētnieciskie jautājumi šajā posmā: Esošās stratēģijas novērtējums, izsludināto projektu 

konkursu izvērtējums (svarīgums, iespējas, ilgtspēja), realizēto projektu konkursu ietekme uz teritorijas 

attīstību, projektu veidošanas virzošo un kavējošo faktoru identifikācija. 

 

Pētījumā izmantota vēl viena kvalitatīvā pētnieciskā metode – fokusa grupu diskusijas. Šo pētniecisko 

metodi izmanto situācijās, kad nepieciešama respondentu savstarpējo viedokļu mijiedarbība un ideju 

ģenerēšana. Pētījuma ietvaros tika veiktas 9 fokusa grupu diskusijas, apvienojot visu teritoriju 

pārstāvjus: (1) Zante; (2) Zemīte; (3) Vāne; (4) Matkule; (5) Cēre; (6) Pūre; (7) Kandava; (8) Sēme; (9) 

Irlava. 

Galvenie pētnieciskie jautājumi šajā posmā: Esošās stratēģijas novērtējums, izsludināto projektu 

konkursu izvērtējums (svarīgums, iespējas, ilgtspēja), realizēto projektu konkursu ietekme uz teritorijas 

attīstību, rīcību izvērtējums, projektu veidošanas virzošo un kavējošo faktoru identifikācija, attīstības 

vīzijas izstrāde. 

Pētījums veikts Biedrības „Kandavas Partnerība” teritorijā, iekļaujot respondentus no visas teritorijas. 

Pētījuma veikšanas laiks: 2015. gada janvāris – marts. 

 
Karte „Kandavas Partnerības” teritorija; Avots: Kandavas Tūrisma informācijas centrs 
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Pētījuma kopsavilkums 

• „Kandavas Partnerība”, realizējot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam, ir piesaistījusi 

529299.83 EUR finansējumu, realizējot 67 projektus ar ELFLA atbalstu. Iedzīvotāji kopumā 

atzinīgi novērtējuši „Kandavas Partnerības” paveikto darbu teritorijas attīstībai. Partnerības 

attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis bija tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri stimulē 

vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu visā teritorijā un pozitīvas teritorijas 

atpazīstamības palielināšanos teritorijas apmeklētāju pieauguma nodrošināšanai. Pētījuma 

dalībnieki izvirzītā mērķa sasniegšanu novērtējuši ar vidēji augstu atzīmi 4.9 septiņu punktu 

skalā. 

• Pētījuma dalībnieki izvērtēja „Kandavas Partnerības” stratēģijā izvirzītās prioritātes: (1) 

Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība; (2) Kvalitatīva sociālā 

vide un aktīva uzņēmējdarbība; (3) Labiekārtota un sakopta apkārtējā vide. Pēc iedzīvotāju 

domām relatīvi svarīgākai prioritātei arī nākotnē jābūt prioritātei „Kvalitatīva sociālā vide un 

aktīva uzņēmējdarbība”(vid. 1.8) un „Labiekārtota un sakopta apkārtēja vide” (vid. 1.9). Kā 

relatīvi zemāka prioritāte ir identificēta „Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un 

teritorijas atpazīstamība” (vid. 2.3). 

• Izvērtējot Lauksaimniecības fonda (ELFLA) rīcību svarīgumu, pētījuma dalībnieki līdzīgi 

novērtējuši visas 3 rīcības, kuras bija izvirzījusi „Kandavas Partnerība”. Relatīvi augstāku 

vērtējumu svarīguma skalā pētījuma dalībnieki devuši rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

„Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.=5.6) – īpaši augsti šo rīcību vērtē tie, kuri realizējuši 

projektus „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos (vid. 6.4). Pārējās divas ELFLA rīcības 

gan „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”, gan „Mājražošanas attīstības un 

modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” kopumā saņēmušas vienādi 

augstu vērtējumu (vid. 5.4). 

• Pētījuma dalībniekiem bija iespēja norādīt, kuras jomas ir nepieciešams attīstīt teritorijā, 

realizējot ELFLA projektus nākotnē. Iedzīvotāju aptaujā augstākā prioritāte nākotnē ir rīcībai 

„Vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas un sporta iespēju pilnveidošana” (vid.6.0) un rīcībai 

„Atbalsts teritorijas labiekārtošanas pasākumiem” (vid.6.0). Līdzīgi augstu novērtējumu saņēma 

arī rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” 

teritorijā” (vid.5.9) un rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 

pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” (vid.5.9). Augsti 

novērtēta arī rīcība „Atbalsts tūrisma attīstībai „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.8). 

Relatīvi zemāku, bet arī kopumā augstu novērtējumu pēc iedzīvotāju domām, saņēmusi rīcība 

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.6). Vairākums 

pētījuma dalībnieku atzina, ka rīcības ir jāformulē „pietiekami plaši”, lai var dažādas projektu 

idejas realizēt vietējās rīcības grupas teritorijā. 
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• Aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka visi līdz šim izsludinātie projektu konkursi dažādās rīcībās ir bijuši 

aktuāli un ļoti svarīgi teritorijas attīstībai. Pozitīvi novērtēts fakts, ka izsludinātie projektu 

konkursi bija ar plašām iespējām katrai vietai īstenot tās idejas, kas nepieciešamas konkrētās 

vietas attīstībai „Kandavas Partnerības” teritorijā. Izsludinātie projektu konkursi arī veicināja 

sabiedrības aktivitāti un, pēc iedzīvotāju domām, iesāktie attīstības virzieni jāturpina. 

• Faktori, kas visvairāk ietekmē projektu sagatavošanu un īstenošanu ir „līdzfinansējuma 

pieejamība un atbalsta intensitāte” (vid.6.6), „projektu pieredze” (vid.6.3), „sadarbība ar 

pašvaldībām, finansu institūcijām u.c. sadarbības partneriem” (vid.6.3), „mērķa svarīgums” 

(vid.6.1), „iespēja un vēlme uzņemties papildus pienākumus” (vid.6.0) un „laika un cilvēkresursu 

pieejamība” (vid.6.0). Ar augstu svarīguma atzīmi novērtēti arī tādi faktori kā „vietējie līderi” 

(vid.5.7) un „citu projektu īstenotāju veiksmes stāsti” (vid.5.2). 

• Pētījuma dalībnieki uzskata, ka uzņēmējus visvairāk motivētu atbalsta intensitātes palielināšana, 

savlaicīga risku novēršana saistībā ar atteiktu finansējumu projekta realizācijas gaitā, kā arī īpaša 

motivācijas programma godīgiem un sociāli atbildīgiem uzņēmējiem. 

• Iedzīvotāju nākotnes vīzija saistībā ar „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstību ietver 

sociālekonomiskos jautājumus, lauku ekonomikas attīstību, vietas unikalitātes un 

kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, brīvā laika infrastruktūras nodrošināšanu, liela mēroga 

infrastruktūras sakārtošanu un vides objektu labiekārtošanu. 

• Aptaujātie iedzīvotāji ļoti atzinīgi novērtēja „Kandavas Partnerības” līdzšinējo darbu. Ieteikumos 

minēja, ka, dažādu mērķa grupu aktivizēšanai, nepieciešams uzlabot komunikācijas procesu, 

pielietojot individuālas komunikāciju formas; turpināt iesākto darbu ar veiksmes stāstu 

popularizēšanu, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus gan partnerības teritorijā, gan uz 

ārzemēm; uzņēmēju aktivizēšanai izveidot speciālu datu bāzi un veikt individuālu darbu ar 

uzņēmējiem; turpināt konsultēt par projektu iespējām, kā arī vairāk izskaidrot vērtēšanas 

kritērijus; attīstīt „Kandavas Partnerības” darbību, piesaistot arī citu fondu finansējumu. 
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Pētījuma galvenie rezultāti 
Pētījuma dalībnieki 

Pētījuma diskusijās tika aicināts piedalīties ikviens „Kandavas Partnerības” teritorijas iedzīvotājs. Tāpat 

ikviens varēja paust savu viedokli un sniegt vērtējumu iedzīvotāju aptaujā. Kvantitatīvajā aptaujā 

piedalījās 107 respondenti no visas „Kandavas Partnerības” teritorijas. Katrs ceturtais aptaujas dalībnieks 

uzskata sevi par „ļoti aktīvu” savas teritorijas iedzīvotāju, 56% saka, ka ir „drīzāk aktīvi”. Katrs piektais ir 

bijis paškritisks un saka, ka ir „drīzāk neaktīvs” savas teritorijas iedzīvotājs. Dati redzami Attēlā 1.   

Attēls 1 

24

56

19

1

Jā, ļoti aktīvs Drīzāk aktīvs Drīzāk neaktīvs Neaktīvs

Vai Jūs sevi uzskatāt par sabiedriski aktīvu savas teritorijas iedzīvotāju? 
(%)

 

Vairāk kā puse no respondentiem, kas piedalījās pētījumā ir pazīstami ar biedrības „Kandavas 
Partnerība” darbību – 29% ir īstenojuši projektus, bet 23% atzīst, ka ir pazīstami ar biedrības darbību, bet 
projektus nav īstenojuši. Katrs trešais aptaujas dalībnieks jeb 35% ir dzirdējuši par „Kandavas 
Partnerību”. 12% no aptaujas dalībniekiem neko nezināja par „Kandavas Partnerības” darbību. Tiem 
respondentiem šis jautājums bija tā saucamais „filtra jautājums” un viņi pārgāja uz aptaujas otru daļu, 
atbildot par viņu redzējumu saistībā ar „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstību nākotnē. Dati redzami 
Attēlā 2. 

Attēls 2 

29
23

36

12

Jā, esmu īstenojis 
projektu(-s) "Kandavas 

Partnerības" 

izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams 
ar "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nedaudz zinu, esmu 
dzirdējis par "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nezinu, kas ir "Kandavas 
Partnerība"

Vai Jums ir zināma biedrības "Kandavas Partnerība" darbība? (%)
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Puse (50%) no tiem, kas sevi uzskata par „ļoti aktīviem”, kā arī 28% no tiem, kuri sevi uzskata par „drīzāk 

aktīviem” savas teritorijas iedzīvotājiem, ir īstenojuši projektu(-s) „Kandavas Partnerības” izsludinātajos 

konkursos. Puse no iedzīvotājiem, kas sevi uzskata par „drīzāk neaktīviem” tikai nedaudz zina, kas ir 

„Kandavas Partnerība”. Jāatzīmē, ka katrs trešais no tiem, kas sevi uzskata par „ļoti aktīviem” un „drīzāk 

aktīviem” arī tikai nedaudz zina par „Kandavas Partnerības” darbību. Dati redzami Attēlā 3. 

Attēls 3 
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Jā, esmu īstenojis 
projektu(-s) "Kandavas 

Partnerības" 

izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams 
ar "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nedaudz zinu, esmu 
dzirdējis par "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nezinu, kas ir "Kandavas 
Partnerība"

Vai Jūs sevi uzskatāt par sabiedriski aktīvu savas teritorijas iedzīvotāju? 
vs. Pieredze saistībā ar "Kandavas Partnerību" (%)

Jā, ļoti aktīvs Drīzāk aktīvs Drīzāk neaktīvs Neaktīvs

 

No visiem aptaujas dalībniekiem 45% aktīvi darbojas kādā no NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā, bet 

8% ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas. Attiecīgi 47% no pētījuma dalībniekiem nedarbojas nevienā 

NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā. Dati redzami Attēlā 4.  

Attēls 4 

45

8

47

Jā, "Kandavas Partnerības" 
teritorijā

NVO darbojos ārpus "Kandavas 
Partnerības" teritorijas

Nē

Vai Jūs aktīvi darbojaties kādā NVO "Kandavas Partnerības" teritorijā? 
(%)

 

No tiem, kas aktīvi darbojas kādā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā, 52% ir īstenojuši kādu projektu 
„Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos, bet 29% ir labi pazīstami ar biedrības „Kandavas 
Partnerība” darbību. Savukārt, tie, kas nedarbojas nevienā NVO, vairāk kā puse jeb 52% „nedaudz zina, ir 
dzirdējuši par „Kandavas Partnerības” darbību. Dati redzami Attēlā 5. 
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Attēls 5 
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projektu(-s) "Kandavas 

Partnerības" 

izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams 
ar "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nedaudz zinu, esmu 
dzirdējis par "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nezinu, kas ir "Kandavas 
Partnerība"

Vai Jūs aktīvi darbojaties kādā NVO? vs. Pieredze saistībā ar "Kandavas 

Partnerību" (%)

Jā, "Kandavas Partnerības" teritorijā NVO darbojos ārpus "KP" teritorijas Nē

 

40% no aptaujas dalībniekiem ir saistīti ar uzņēmējdarbību, t.sk. lauksaimniecību, mājražošanu, dažādu 

pakalpojumu sniegšanu u.c. Dati redzami Attēlā 6. No tiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, 21% ir 

pieredze ar „Kandavas Partnerība” projektiem, bet 17% atbildējuši, ka nezina, kas ir „Kandavas 

Partnerība”. Relatīvi lielāka „Kandavas Partnerības” atpazīstamība un projektu pieredze ir tiem, kas nav 

saistīti ar uzņēmējdarbību. Dati redzami Attēlā 7. 

Attēls 6 

40

60

Jā Nē

Vai Jūs esat saistīts ar uzņēmējdarbību, t.sk. lauksaimniecība, 
mājražošana, dažādi pakalpojumi? (%)

 

Attēls 7 
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Iedzīvotāju aptaujā relatīvi lielāka aktivitāte bija Kandavas iedzīvotāju vidū (36%), bet aptaujā pārstāvēts 

ir arī citu apdzīvotu vietu iedzīvotāju viedokļi, t.sk. Matkule (13%), Vāne (12%), Zemīte (7%), Cēre (6%), 

Pūre (6%), Zante (6%), Irlava (5%), Sēme (5%) un Valdeķi (1%). Dati aplūkojami Attēlā 8. 

Attēls 8 
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36
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12
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Cēre Irlava Kandava Matkule Pūre Sēme Valdeķi Vāne Zante Zemīte Cita

Respondentu dzīvesvieta (%)
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Stratēģijas vīzijas, mērķa un prioritāšu izvērtējums 

Pētījuma anketā tika iekļauts jautājumi saistībā ar vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vīziju – 

Teritorijas sociālajā un ekonomiskajā attīstībā aktīvas un interesēs vienotas sabiedrības esamība visā 

Partnerības teritorijā. Novērtējot skalā no 1 līdz 7, kur 1 ir ļoti vāji un 7 teicami, kopējais vērtējums ir 5.1. 

Tie, kuri ir īstenojuši kādu projektu „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos, snieguši augstāku 

novērtējumu – vidējais 5.9. Augstu novērtējumi snieguši arī tie, kuri ir labi pazīstami ar „Kandavas 

Partnerības” darbību (vidējais 5.1). Relatīvi zemāku novērtējumu snieguši tie, kuri tikai nedaudz zina par 

„Kandavas Partnerības” darbību (vidējais 4.4). Dati redzami Attēlā 9. 

Attēls 9 

5.9

5.1
4.4

5.1

Jā, esmu īstenojis 
projektu(-s) "Kandavas 

Partnerības" 

izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams 
ar "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nedaudz zinu, esmu 
dzirdējis par "Kandavas 

Partnerības" darbību

Kopējais vērtējums

Jūsuprāt, cik labi tika īstenota attīstības vīzija līdzšinējā plānošanas 

periodā? (Vid.)

 
 

Partnerības attīstības stratēģijas īstenošanas mērķis bija tādu projektu piesaiste un īstenošana, kuri 

stimulē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu visā teritorijā un pozitīvas teritorijas 

atpazīstamības palielināšanos teritorijas apmeklētāju pieauguma nodrošināšanai. Pētījuma dalībniekiem 

bija jānovērtē, cik labi tika īstenots attīstības stratēģijas mērķis līdzšinējā plānošanas periodā. Kopumā 

vērtējums ir vidēji augsts – 4.9 septiņu punktu skalā, kur 1 ir ļoti vāji un 7 teicami. Augstāku vērtējumu 

devuši tie, kuri ir īstenojuši projektus (vidējais 5.7), bet relatīvi zemāku tie, kuri tikai nedaudz zina par 

„Kandavas Partnerības” darbību (vidējais 4.2). Dati redzami Attēlā 10. 

Attēls 10 
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Partnerības" 

izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams 
ar "Kandavas 

Partnerības" darbību

Nedaudz zinu, esmu 
dzirdējis par "Kandavas 

Partnerības" darbību

Kopējais vērtējums

Jūsuprāt, cik labi tika īstenots attīstības stratēģijas mērķis līdzšinējā 
plānošanas periodā? (Vid.)
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Pētījuma dalībnieki izvērtēja arī „Kandavas Partnerības” stratēģijā izvirzītās prioritātes: (1) Ekonomiskās 

un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība; (2) Kvalitatīva sociālā vide un aktīva 

uzņēmējdarbība; (3) Labiekārtota un sakopta apkārtējā vide. Vērtējums tika veikts, ierindojot prioritātes 

svarīguma secībā no 1 līdz 3, kur 1 ir svarīgākā prioritāte, bet 3 relatīvi mazāk svarīga prioritāte. Pēc 

aptaujas dalībnieku domām relatīvi svarīgākai prioritātei arī nākotnē jābūt „Kvalitatīva sociāla vide un 

aktīva uzņēmējdarbība”(vid. 1.8) un „Labiekārtota un sakopta apkārtēja vide” (vid. 1.9). Relatīvi zemāka 

prioritāte ir „Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība un teritorijas atpazīstamība” (vid. 2.3). Dati 

redzami Attēlā 11. 

Attēls 11 

Jā, esmu īstenojis 
projektu(-s) 
"Kandavas 

Partnerības" 
izsludinātos 
konkursos

Jā, esmu labi 
pazīstams ar 

"Kandavas 

Partnerības" darbību

Nedaudz zinu, esmu 
dzirdējis par 
"Kandavas 

Partnerības" darbību

Kopējais vērtējums

Ekonomiskās un sociālās sadarbības attīstība 
un teritorijas atpazīstamība

2.4 2.4 2.1 2.3

Kvalitatīva sociālā vide un aktīva 
uzņēmējdarbība

1.7 1.8 1.9 1.8

Labiekārtota un sakopta apkārtēja vide 2.0 1.8 1.9 1.9

2.4 2.4

2.1
2.3

1.7
1.8

1.9
1.8

2.0 1.9

Jūsuprāt, kurai ir jābūt prioritātei arī turpmāk, piesaistot ELFLA (Lauksaimniecības fonda) 
finansējumu? (Vid.)

 
 

 

Pētījuma dalībnieki atzina, ka no visiem projektu konkursiem ir bijuši ieguvumi iedzīvotājiem un 

teritorijas attīstībai gan no tā aspekta, ka tika realizētas ieceres, kas citkārt nebūtu īstenotas, gan arī no 

sociālā aspekta – veicinājusi interešu grupu attīstību, t.sk. attīstījusi nevalstisko organizāciju darbību. 

„Bez Leader atbalsta vairākums no tiem projektiem nekad netiktu īstenoti, jo pašvaldībai tam 

nepietiktu naudas, bet paši iedzīvotāji vai NVO arī to nevarētu atļauties.” [Disk.]  

„Viena pozitīva pieredze dod spārnus vēl citām iecerēm.” [Int.] 
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Stratēģijas rīcību izvērtējums kopumā 

Pētījuma kvalitatīvajā un kvantitatīvajā daļā tika iekļauti jautājumi saistībā ar to, cik svarīgi bija 

„Kandavas Partnerības” teritorijas attīstībai realizēt projektus katrā no stratēģijas rīcībām. Iedzīvotāji 

diskusijās un intervijās atzina, ka svarīgi bija, ka izsludinātajos projektu konkursos bija daudzveidīgas 

iespējas. Izsludinātie projektu konkursi arī veicināja jaunu ideju rašanos teritorijas attīstībai. Pat, ja kāds 

izsludinātais projektu konkurss noslēdzās ar mazu pretendentu skaitu, pētījuma dalībnieki atzina – „Pat 

ja vienam tas ir svarīgi un viņš var īstenot savu ideju, kas pēc tam dod labumu visai sabiedrībai ,tad jau 

laikam arī tādu rīcību mums vajag.” [Disk] 

Izvērtējot Lauksaimniecības fonda (ELFLA) rīcību svarīgumu, aptaujas dalībnieki līdzīgi novērtējuši visas 

rīcības. Relatīvi augstāku vērtējumu svarīguma skalā devuši rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

„Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.=5.6 septiņu punktu skalā, kur 1=mazsvarīgi, bet 7=ļoti svarīgi). Šī 

rīcība svarīgāka šķiet tieši tiem, kuri realizējuši projektus „Kandavas Partnerības” izsludinātajos 

konkursos (vid. 6.4). Pārējās divas rīcības – „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu 

un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” un „Mājražošanas 

attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” kopumā saņēmušas vienādi 

augstu vērtējumu (vid. 5.4). Dati redzami Attēlā 12. 

Attēls 12 
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5.5
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5.8
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Jā, esmu īstenojis projektu(-s) "Kandavas 
Partnerības" izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams ar "Kandavas Partnerības" 
darbību

Nedaudz zinu, esmu dzirdējis par "Kandavas 
Partnerības" darbību

Kopējais vērtējums

Lūdzu, novērtējiet, cik svarīgi Jūsu teritorijas attīstībai bija realizēt 
projektus katrā no ELFLA (Lauksaimniecības fonda) rīcībām izsludinātajos 

konkursos? (vid.)

Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā 

Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 
veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā
 

Pētījuma dalībniekiem bija iespēja norādīt, kuras jomas vai aktivitātes ir nepieciešamas attīstīt 
„Kandavas Partnerības” teritorijā, realizējot ELFLA atbalstītos projektus turpmāk. Vairākums diskusijas 
dalībnieku atzina, ka rīcības ir jāraksta „pietiekami plaši”, lai var dažādas projektu idejas realizēt.   

 „Vajag atstāt plašas tās rīcības, lai varētu dažādas idejas realizēt. Ja būs ļoti šauri, tad jau 

nevarēs varbūt kādu labu projekta ideju realizēt.” [Disk.] 
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Iedzīvotāju aptaujā augstākā prioritāte starp ELFLA rīcībām pēc iedzīvotāju domām ir rīcībai „Vietējas 
nozīmes brīvā laika pavadīšanas un sporta iespēju pilnveidošana” (vid.6.0) un rīcībai „Atbalsts teritorijas 
labiekārtošanas pasākumiem” (vid.6.0). Līdzīgi augstu novērtējumu saņēma arī rīcība „Mājražošanas 
attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.9) un rīcība „Atbalsts 
pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts 
koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” (vid.5.9). Augsti novērtēta arī rīcība „Atbalsts tūrisma attīstībai 
„Kandavas Partnerības” teritorijā” (vid.5.8). Relatīvi zemāku, bet arī kopumā augstu novērtējumu pēc 
iedzīvotāju domām saņēmusi rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” 
teritorijā” (vid.5.6). Dati Attēlā 13. 

Attēls 13 

6.3

5.4

5.4

5.2

5.6

5.9

5.7

6.0

6.2

5.9

5.9

5.5

6.1

6.2

5.9

6.4

6.0

5.9

5.3

6.0

6.3

5.6

5.9

5.0

5.8

6.5

5.8

5.8

5.3

6.0

Jā, esmu īstenojis projektu(-s) "Kandavas 
Partnerības" izsludinātos konkursos

Jā, esmu labi pazīstams ar "Kandavas Partnerības" 
darbību

Nedaudz zinu, esmu dzirdējis par "Kandavas 
Partnerības" darbību

Nezinu, kas ir "Kandavas Partnerība"

Kopējais vērtējums

Kuras jomas/aktivitātes ir nepieciešams attīstīt arī turpmāk Jūsu 
teritorijā, realizējot ELFLA (Lauksaimniecības fonda) finansētos projektus 

turpmāk? (vid. skalā līdz 7, kur 1 ir mazsvarīgi, bet 7 ir ļoti svarīgi)

Vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas un sporta iespēju pilnveidošana 

Atbalsts tūrisma attīstībai „Kandavas Partnerības” teritorijā 

Atbalsts teritorijas labiekārtošanas pasākumiem

Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā 

Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 
veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā

 

Diskusijās un intervijās aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka visi līdz šim izsludinātie projektu konkursi ir bijuši 

aktuāli un ļoti svarīgi teritorijas attīstībai. Bez projektu atbalsta šīs aktivitātes nebūtu iespējams īstenot 

vispār vai arī tās būtu īstenotas mazākā apmērā. Iedzīvotāji kopumā uzskata, ka iesāktie attīstības 

virzieni ir jāturpina arī nākotnē.  

„Domāju, ka nākotnē vairāk jādomā par projektiem ar plašāku sabiedrisko labumu. Piemēram, 
tautas tērpi jau tomēr labums ir konkrētam cilvēkam, jau visi kolektīvi „apšūti”, vairāk jādomā 
par plašāku sabiedrību, īstenojot projektus.” [Int.] 
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Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā 

Pētījumā bija iekļauti vairāki jautājumi par katras Rīcības izvērtējumu – par to līdzšinējo nepieciešamību, 

realizējot projektus, kā arī par to nepieciešamību nākotnē. Viena no ELFLA rīcībām bija „Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Vairākums šo rīcību ir novērtējusi kā svarīgu 

(75% atzīmējuši vērtējumu 5 un vairāk punktus 7 punktu skalā). Dati redzami Attēlā 14. 

Attēls 14 
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7
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24

36

1=mazsvarīgi 2 3 4 5 6 7=ļoti svarīgi

Rīcības vērtējums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas 
Partnerības” teritorijā (%)

 

Salīdzinot vidējos vērtējumus starp respondentu grupām – tie, kuri ir realizējuši projektus, visaugstāk 

novērtē šīs rīcības svarīgumu (vid.=6.4). Tie, kuri ir labi pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību, arī 

ir novērtējuši šo rīcību kā svarīgu (vid.=5.5). Savukārt, tie, kuri tikai nedaudz zina par „Kandavas 

Partnerības” darbību snieguši relatīvi zemāku vērtējumu šai rīcībai (vid.4.9). Dati redzami Attēlā 15. 

Attēls 15 
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Kopējais vērtējums

Rīcības vērtējums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas 
Partnerības” teritorijāvs. Vai ir zināma "KP" darbība? (Vid.vērtējums)
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Salīdzinot rīcības svarīguma vērtējumu starp dažādu mērķa grupu pārstāvjiem – piemēram, tie, kuri 

aktīvi darbojas kādā NVO – var secināt, ka šī rīcība ir svarīgāka tiem, kuri tieši darbojas „Kandavas 

Partnerības” teritorijā (vid.5.9), bet relatīvi mazāk svarīga tiem, kuri darbojas NVO ārpus „Kandavas 

Partnerības” teritorijas (vid.5.0), vai nav iesaistīti nevienā NVO darbībā (vid.5.2). Dati redzami Attēlā 16. 
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(Vid.vērtējums)

 

Tie, kuri ir saistīti ar uzņēmējdarbību, t.sk. lauksaimniecība, mājražošana, dažādi pakalpojumi u.c., šo 

rīcību vērtē kā relatīvi mazāk svarīgu (vid.5.2), nekā tā iedzīvotāju grupa, kura nav saistīta ar 

uzņēmējdarbību (vid.5.8). Dati redzami Attēlā 17. 
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Rīcība: Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei  

Vairākums aptaujāto kā svarīgu novērtējuši rīcību „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo 

produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” – 73% 

atzīmējuši 5 un vairāk punktus septiņu punktu svarīguma skalā. Katrs trešais ir novērtējis šo rīcību kā ļoti 

svarīgu - atzīmējuši augstāko novērtējumu 7. Dati redzami Attēlā 18. 
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Rīcības vērtējums:  Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo 
produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma 

pamatlīdzekļu iegādei (%)

 

Salīdzinot vidējos vērtējumus starp respondentu grupām, redzams, ka šī rīcība ir relatīvi svarīgāka tiem, 

kuri ir realizējuši projektus „Kandavas Partnerības” izsludinātajos konkursos, kā arī tiem, kas ir labi 

pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību (vid.5.8). Relatīvi mazāk svarīga šī rīcība ir tiem, kuri tikai ir 

dzirdējuši par „Kandavas Partnerības” darbību (vid.4.9). Dati redzami Attēlā 19. 
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Relatīvi svarīgāka šī rīcība ir tiem, kuri aktīvi darbojas NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.5.7), bet 

daudz mazāk svarīga tiem, kuri darbojas NVO ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas (vid.3.8). Dati 

redzami Attēlā 20. 
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Kopumā šī rīcība ir vienlīdz svarīga gan tiem, kas ir uzņēmēji (vid.5.38), gan arī tiem, kas nav saistīti ar 

uzņēmējdarbību (vid.5.43). Dati redzami Attēlā 21.  

Attēls 21 

5.38 5.43 5.41

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Jā Nē Kopējais vērtējums

Rīcības vērtējums:  Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo 
produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma 

pamatlīdzekļu iegādei  vs. Vai esat saistīts ar uzņēmējdarbību? 

(Vid.vērtējums)

 

 

 



„Kandavas Partnerības” Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

21 

 

Rīcība: Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” 

teritorijā 

Trešo rīcību, kas bija definēta „Kandavas Partnerības” stratēģijā „Mājražošanas attīstības un 

modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” katrs trešais respondents novērtējis kā ļoti 

svarīgu (34%). Kopumā kā svarīgu šo rīcību novērtējuši 76% aptaujāto – novērtējuši ar 5 vai vairāk 

punktiem 7 punktu skalā. Tikai 2% novērtējuši šo rīcību kā mazsvarīgu. Dati redzami Attēlā 22. 
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Rīcības vērtējums:  Mājražošanas attīstības un modernizācijas 
veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā (%)

 

Analizējot datus pa respondentu grupām, redzams, ka šī rīcība ir vienlīdz svarīga gan tiem, kas ir 

realizējuši projektus, gan arī tiem, kas ir labi pazīstami ar „Kandavas Partnerības” darbību (vid.5.6). 

Relatīvi mazāk svarīga šī rīcība novērtēta tajā mērķa grupā, kas tikai nedaudz zina par „Kandavas 

Partnerības” darbību (vid.=5.1). Dati redzami Attēlā 23. 
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Svarīgāka šī rīcība ir tiem, kas aktīvi darbojas kādā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.5.6), bet 

mazāk svarīga tiem, kuri aktīvi darbojas NVO ārpus vietējās rīcības grupas teritorijas (vid.3.3). Dati 

redzami Attēlā 24. 
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Kopumā šī rīcība ir vienlīdz svarīga gan tiem, kas ir uzņēmēji (vid.5.5), gan arī tiem, kas nav saistīti ar 
uzņēmējdarbību (vid.5.4). Dati redzami Attēlā 25. 
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Projektu veidošanas un īstenošanas ietekmējošie faktori 

Diskusiju grupās un tiešajās intervijās tika iekļauti jautājumi par faktoriem, kas visvairāk ietekmē 

projektu sagatavošanu un īstenošanu. Pēc aptaujas dalībnieku domām vissvarīgākais faktors ir 

„līdzfinansējuma pieejamība un atbalsta intensitāte” (vid.6.6. septiņu punktu svarīguma skalā). Kā svarīgi 

faktori minēti arī „projektu pieredze” (vid.6.3), „sadarbība ar pašvaldībām, finansu institūcijām u.c. 

sadarbības partneriem” (vid.6.3), tāpat arī „mērķa svarīgums” (vid.6.1), „iespēja un vēlme uzņemties 

papildus pienākumus” (vid.6.0) un „laika un cilvēkresursu pieejamība” (vid.6.0). Ar augstu svarīguma 

atzīmi novērtēti arī tādi faktori kā „vietējie līderi” (vid.5.7) un „citu projektu īstenotāju veiksmes stāsti” 

(vid.5.2). Dati redzami Attēlā 26. 
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Arī diskusijās izskanēja visi šie faktori kā svarīgi, un tie kopumā ietekmē projektu sagatavošanas un 

īstenošanas procesu un arī būtiski ietekmē to, vai šie projekti ir veiksmīgi vai nē. 

„Visas šīs lietas ir svarīgas, bet bieži vien jau sākas viss ar kādu cilvēku, kas uzņemas līdera lomu 

un visus tālāk apvieno, pabīda.” [Disk.] 

„Svarīga ir pati ideja un mērķis, tad jau arī līdzekļi un viss pārējais atrodas.” [Disk.] 

„Man personīgi liekas, ka, redzot citu pieredzi un piemērus – gan Latvijā, gan arī ārzemju 

pieredzes braucienos, var gūt iedvesmu un arī idejas. Tas viss būtu „Kandavas Partnerībai” 

jāturpina arī nākotnē.” [Int.] 
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Analizējot faktoru svarīgumu pa dažādām iedzīvotāju grupām, redzams, „līdzfinansējuma pieejamība” ir 

svarīgāka tiem, kas aktīvi darbojas kādā NVO „Kandavas Partnerības” teritorijā (vid.6.9 septiņu punktu 

svarīguma skalā), salīdzinot ar tiem, kas darbojas  NVO ārpus „Kandavas Partnerības” teritorijas (vid.5.4). 

Citi svarīgāki faktori tiem, kuri darbojas NVO „Kandavas Partnerībā”, ir „mērķa svarīgums” (vid.6.5) un 

„projektu pieredze” (vid.6.4). Jāatzīmē, ka arī pārējie faktori novērtēti kā relatīvi svarīgi. Dati redzami 

Attēlā 27. 
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Analizējot faktoru svarīgumu starp iedzīvotāju grupām, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbību un kas nav ar šo 

jomu saistīti, redzams, ka ar uzņēmējdarbību saistītie respondenti kā svarīgāko minējuši 

„līdzfinansējuma pieejamība” (vid.6.6 septiņu punktu svarīguma skalā), kā otru svarīgāko minējuši 

faktoru „mērķa svarīgums” (vid.6.2), bet kā trešo - „projektu pieredze” (vid.6.1). Dati redzami Attēlā 28. 
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Kavējošie faktori un ieteikumi uzņēmēju iesaistīšanai projektu veidošanā 

Lielākais „Kandavas Partnerības” izaicinājums iepriekšējā plānošanas periodā bija uzņēmēju iesaistīšana 

projektu veidošanā. Pētījuma dalībnieki identificējuši sekojošus faktorus, kas, viņuprāt, kavē uzņēmēju 

iesaistīšanos un projektu īstenošanu: 

• Finansējuma intensitāte, nosacījumi un ierobežojumi 

„Ja es paskaitu uz papīra, ka man lētāk ir samaksāt kaimiņam, nekā iet to oficiālo ceļu, tad kāpēc 

man to darīt?” [Int.] 

„Mums kā lauku uzņēmējiem jau nav tādas brīvas naudas, pietiek tikai saviem rēķiniem. Mēs jau 

gribētu daudz ko izdarīt, bet kur tad ņemt to visu naudu, kas no sākuma jāiegulda?” [Disk.] 

• Slikta iepriekšēja pieredze un nevēlēšanās „zīmēties” 

„Mums jau ir pieredze ar LAD projektiem, ne viss ir tik gludi, nākas daudz tērēt laiku, atskaitoties 

par sīkām niansēm. Bet ja vajag – var jau arī rakstīt paskaidrojumus – papīrs pacieš visu.” [Int.] 

„Tiklīdz Tu piesaisti ES naudu, tā uzreiz izsauc uz sevi uguņus no visām citām institūcijām, un visi 

grib Tevi pārbaudīt.” [Int.] 

• Laika faktors un cilvēkresursi 

„Katrs jau aizņemts ar savām lietam, nevienam nav laiks īsti iedziļināties tajās projektu lietās. Un 

tas jau arī prasa zināšanas, kā to projektu rakstīt. Ja kāds varētu palīdzēt vairāk ar tām papīra 

lietām, tas būtu liels pienesums.” [Int.] 

• Bažas par uzņēmējdarbības attīstību un preces / pakalpojumu pārdošanas procesu 

„Saražot jau var. Bet galvenais jau ir, kur un kam to preci pēc tam pārdos. Nav jau mums attīstīti 

tirdzniecības kanāli tiem pašiem mājražotājiem. Un, rakstot projektu, tomēr jāuzņemas saistības 

uz ilgu laiku.” [Disk.] 

 

Pētījuma dalībniekiem bija arī vairāki ieteikumi Zemkopības ministrijai saistībā ar atbalsta kritērijiem 

uzņēmējiem nākošajā periodā:  

• Palielināt atbalsta intensitāti uzņēmējiem un uzlabojot nosacījumus 

„Ja ir sākumā jāiegulda 100% sava nauda, tad jautājums – kur to ņemt? Bankas nedod, vai arī 

dod uz neizdevīgiem nosacījumiem. Un tad jau vēl risks ir neatgūt to naudu, jo kaut kas var LAD 

nepatikt. Vajadzētu šo procesu pārskatīt.” [Int.] 

• Jau sākotnēji mazināt riskus saistībā ar atteiktu finansējumu procesa gaitā 

• Motivēt „godīgos” un „sociāli atbildīgos” uzņēmējus 

„Tiem uzņēmējiem, kuri godīgi pildījuši savas saistības un uztur uzņēmējdarbību, jo tas laukos ir 

ļoti svarīgi – tiem varētu pēc 2-3 gadiem vēl kādus procentus atmaksāt atpakaļ.” [Int.] 
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Iedzīvotāju ieteikumi „Kandavas Partnerības” darbības uzlabošanai  

Pētījuma dalībnieki kopumā atzinīgi novērtēja „Kandavas Partnerības” līdzšinējo darbību un novēlēja 

saglabāt līdzšinējo pieeju – „Ir ļoti labi jau izveidojusies partnerības darbība. Galvenais ir turpināt iesākto 

un saglabāt savu aktivitāti.” [Int] 

Iedzīvotāju ieteikumi saistībā ar vietējās rīcības grupas darbības uzlabošanu bija sekojoši:  

• Izmantot visus iespējamos komunikāciju kanālus potenciālo projektu rakstītāju informēšanai 

par iespējām un vietējās rīcības grupas darbību. 

„Vajag pēc iespējas personīgāk uzrunāt. Ja vien iespējams – piezvanīt, vai arī personīgu vēstuli 

nosūtīt. Laukos jau personīga uzrunāšana vislabāk nostrādā, tad cilvēks jūt, ka tas ir domāts tieši 

viņam.” [Disk.] 

• Uzņēmēju uzrunāšanai veidot speciālu datu bāzi ar kontaktiem, t.sk. mobilajiem telefoniem. Kā 

viens no operatīvākajiem komunikāciju veidiem tika minēta SMS sūtīšana, piemēram, par 

pasākumu norisi vai arī informējot, ka papildus informācija atrodama internetā. 

• Veidot pasākumu kalendāru un savlaicīgi informēt mērķa grupas. 

• Vairāk popularizēt labos piemērus un citu pieredzi, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus. 

„Ļoti noder pieredzes apmaiņas braucieni – gan tie, ko rīko tepat uz vietas, gan arī ārzemju. Var 

gūt gan jaunu informāciju, gan arī iedvesmu ko izdarīt arī savā pagastā.” [Int.]  

• Vairāk izskaidrot vērtēšanas kritērijus un precīzāk uzskaitīt iespējamā atbalsta veidus/objektus. 

„Būtu labi, ja potenciāliem projektu rakstītājiem būtu pieejams precīzs saraksts ar lietām, kas ir 

atbalstāmas, un kas nav. Līdz šim bija pieredze ar interpretāciju, kas ir, piemēram, aprīkojums, 

vai arī kas ir rekonstrukcija vai renovācija utt.” [Int.]   

• Piesaistīt citu fondu finansējumu. 

„Kandavas Partnerība” varētu vēl kādu projektu realizēt un piesaistīt papildus finansējumu arī no 

kāda cita fonda. Būtu labi, ja varētu atrast iekšējo spēku un resursus to izdarīt.” [Int.] 
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Iedzīvotāju nākotnes attīstības vīzija 

Pētījuma diskusijās tika iekļauts jautājums par nākotnes vīziju, kādu to redz iedzīvotāji pēc 5-10 gadiem. 

Pētījuma dalībniekiem bija uzdevums izveidot kolāžas ar savu nākotnes vīzijas redzējumu un pēc tam 

raksturot to. Kolāžas tehnika tiek izmantota gadījumos, kad jāveicina radošā domāšana. Pētījuma 

dalībnieki, domājot par nākotni savā teritorijā, daudz runāja arī par šobrīd aktuālām lietām savā 

teritorijā. Nākotnes vīzijas atslēgas vārdi apkopoti vīzijas kartē. Skatīt Attēlu 29. 

Attēls 29. „Kandavas Partnerības” teritorijas attīstības vīzijas karte. 

Sociāldemogrāfiskie jautājumi

Lauku ekonomika

Vietas unikalitātes saglabāšana

Kultūrvēsturiskie objekti

Brīvā laika infrastruktūra

Kultūras pasākumi

Infrastruktūra un vides objekti

Iedzīvotāju skaits laukos Bērni un jaunieši

Emigrantu atgriešanās mājās

Vietējās vēstures liecības
“Slavenību” iesaiste

Vēsturiskās vietas un pieminekļi

Uzņēmējdarbības vide

Ražošanas attīstība

Darbavietas

Tūrisma attīstība

Savstarpējā preču apmaiņa

Mājražotāji

Apgaismojums

Drošība

Autoceļi un gājēju celiņi

Bērnu rotaļu laukumi

Kopīgi kultūras pasākumi Sports un atpūta

Peldvietas

Parku labiekārtošana

 

Pētījuma dalībnieku atbildes saistībā ar nākotnes vīziju var iedalīt sekojošās jautājumu grupās: 

• Sociāldemogrāfiskie jautājumi – iedzīvotāju skaits laukos, bērni un jaunieši, emigrantu 

atgriešanās mājās u.c. 

• Lauku ekonomika – darbavietas, uzņēmējdarbības vide, ražošanas attīstība, mājražotāji, 

savstarpējā preču apmaiņa, tūrisma attīstība lauku ekonomikas veicināšanai u.c. 

• Vietas unikalitāte un kultūrvēsturiskie objekti – pieminekļi, vēsturiskas vietas, vietējās vēstures 

liecību saglabāšana, savu „slavenību” iesaistīšana vietas popularizēšanā u.c. 

• Brīvā laika infrastruktūra un kultūras pasākumi – sporta un atpūtas iespējas visa vecuma 

cilvēkiem, kopīgi kultūras pasākumi u.c.  

• Infrastruktūra un vides objekti – autoceļi, gājēju celiņi, drošības aspekti, kas saistīti ar 

infrastruktūras uzlabošanu, piemēram, apgaismojums, parku labiekārtošana, peldvietas u.c. 

Kopumā visi pētījuma dalībnieki nākotnes vīziju raksturoja, raugoties pozitīvi uz attīstību, lai gan lielākā 

daļa atzina, ka sasniegt vīziju nebūs viegli – visiem jāiesaistās teritorijas attīstībā dažādos līmeņos (valstij, 

pašvaldībai, vietējiem iedzīvotājiem), lai lauku ekonomika attīstītos un katrā vietā būtu redzama gan 

izaugsme, gan arī saglabāta vietas unikalitāte. 

Detalizēti katras vietas vīzija aplūkojama nodaļā „Īstenotie projekti un iedzīvotāju vēlmes un ieteikumi 

teritorijas attīstībai nākotnē”, akcentējot spilgtākos diskusiju dalībnieku citātus, kas paskaidro vizuālo 

materiālu – vīzijas kolāžu. 
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Vietējās attīstības stratēģijas izvērtējums 

Biedrība „Kandavas partnerība”, realizējot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam, ar piesaistīto ELFLA 

finansējumu 529299.83 EUR apmērā ir atbalstījusi 67 projektu īstenošanu vietējās rīcības grupas 

teritorijā. Vairākums projekti (52) tika realizēti pirmajā rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Kandavas Partnerības teritorijā”. Otrajā rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo 

produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” tika realizēti 

12 projekti, bet trešajā rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas 

Partnerības teritorijā” 3 projekti. Dati redzami Tabulā 1. 

Tabula 1. ELFLA apgūtais finansējums „Kandavas Partnerībā” pa rīcībām. 

Rīcība Apgūtais 

finansējums, EUR 

% īpatsvars Projektu 

skaits 

1.Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas 

Partnerības” teritorijā 

337 366.27 63.74 52 

2.Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo 

produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts 

koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei 

164 580.12 31.09 12 

3.Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana 

„Kandavas Partnerības” teritorijā 

27 353.44 5.17 3 

KOPĀ 529 299.83 100% 67 

Avots: „Kandavas Partnerība”; Lauku atbalsta dienesta dati 

Biedrības „Kandavas Partnerība” apkopotā informācija liecina, ka visvairāk projekti ar ELFLA atbalstu 

īstenoti Kandavas pilsētā - kopumā 21 un Kandavas pagastā - 8. Salīdzinoši daudzi projekti realizēti arī 

Pūres pagastā – kopumā 12. Informācija par realizēto projektu skaitu ar ELFLA finansiālo atbalstu katrā 

teritorijā redzama Attēlā 30. 

Attēls 30 

21

8

3 3
5

2 2

12

5 6

Kandava Kandavas 
pagasts

Zemīte Zante Vāne Matkule Cēre Pūre Sēme Irlava

Īstenotie projekti "Kandavas Partnerības" teritorijā  2009. - 2013. gadā 
(skaits)

ELFLA finansētie projekti
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Pirmās rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā” projekti visvairāk 

īstenoti Kandavā (16). Relatīvi daudzi projekti šajā rīcībā īstenoti Pūrē (8), Irlavā (6), Sēmē (5) un 

Kandavas pagastā (5). Otrās rīcības „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 

pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” projekti īstenoti trijās 

vietās: Kandavā (5), Pūrē (4) un Kandavas pagastā (3). Trešajā rīcībā „Mājražošanas attīstības un 

modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” īstenoti trīs projekti – pa vienam Zemītē, 

Vānē un Cērē. Dati redzami Attēlā 31. 

Attēls 31 

1

1

1
4

5

3

8

5

6

16

5

2

3

4

2 1

Projektu sadalījums pa rīcībām "Kandavas Partnerības" teritorijā

2009. - 2013. gads

Pūre

Sēme

Irlava

Kandava

Kandavas pagasts

Zemīte

Zante

Vāne

Matkule

Cēre

3. Rīcība

2. Rīcība

1. Rīcība

 

Apkopotā informācija liecina, ka 39% no kopējā finansējuma piešķirti projektiem, kas īstenoti Kandavas 

pilsētā, bet 18% Kandavas pagastā. Būtisks finansējumu apjoms piešķirts arī Pūrē īstenotajiem 

projektiem (15% no kopējā finansējuma apjoma). Irlavā, Vānē un Cērē īstenotiem projektiem piešķirti 

6% no kopējās stratēģijas summas; Zemītē un Zantē 3%; Matkulē un Sēmē 2%. Dati Attēlā 32 un 33.  

Attēls 32 

15%

2%

6%

39%

18%

3%
3%

6%
2%

6%

"Kandavas Partnerības" atbalstīto projektu ELFLA finansiālais 

ieguldījums pa projektu īstenošanas vietām (% sadalījums)

Pūre

Sēme

Irlava

Kandava

Kandavas pag.

Zemīte

Zante

Vāne

Matkule

Cēre

Kopējā summa 

529299.83 EUR
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Attēls 33 

 

78352.88

11945.40

31629.71

206742.24

98088.99

17006.17
14367.72

30534.74
11122.42

29509.56

"Kandavas Partnerības" atbalstīto projektu ELFLA finansiālais 

ieguldījums pa projektu īstenošanas vietām (EUR)

Pūre

Sēme

Irlava

Kandava

Kandavas pag.

Zemīte

Zante

Vāne

Matkule

Cēre

Kopējā summa 

529299.83 EUR

 

Datu analīze liecina, ka kopumā 23% no finansējuma ir piešķirti organizācijām, kas darbojas Tukuma 

novada teritorijā, bet 77% no finansējuma ir piešķirts Kandavas pašvaldības teritorijā īstenotajiem 

projektiem. Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, vairāk kā pusi no projektiem ir 

realizējušas biedrības (kopumā 35 projektus). Pozitīva iezīme ir tā, ka vairākas biedrības ir īstenojušus 

divus, trīs vai pat četrus projektus ar ELFLA atbalstu. Pašvaldības ir īstenojušas 28 projektus, t.sk. 

Kandavas novada dome ir īstenojusi 12 projektus, bet Tukuma novada dome – 16 projektus. Uzņēmēju 

iesaiste un aktivitāte vietējās teritorijas attīstībā, īstenojot ELFLA projektus iepriekšējā periodā, ir bijusi 

salīdzinoši maza – īstenoti tikai 4 projekti. Skatīt Attēlu 34. 

Attēls 34 

Biedrības, 35, 52%

Uzņēmēji, 4, 6%

Tukuma novads, 

16, 24%

Kandavas novads, 

12, 18%

Pašvaldības, 28, 

42%

"Kandavas Partnerības" teritorijā īstenotie projekti, 

ELFLA, 2009 - 2013. gads
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Stratēģijas īstenošanas sasniegtie rādītāji 

Vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra paredzēja vairāku 

kvantitatīvu rādītāju izpildi pa konkrētām rīcībām. Lai sagatavotu apkopojumu par sasniegtajiem 

kvantitatīvajiem rādītājiem, par datu avotu izmantota biedrības „Kandavas Partnerība” sniegtā 

informācija. 

Rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” projektu konkursos tika 

atbalstīti 51 projektu iesniegums (plānots 20). Kopumā tika izveidoti 6 rotaļu laukumi – pa vienam rotaļu 

laukumam Sēmē, Irlavā, Kandavas stacijā, Kandavā un divi Zantē. Šīs rīcības ietvaros tika plānots, ka 

vismaz 10 vietējo iniciatīvu grupām tiks pilnveidota darbība, sasniegtie rādītāji liecina, ka projektu 

pieteikumi atbalstīti 17 dažādām biedrībām. 

Rīcības „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” projektu konkursos atbalstīti 12 projektu 

pieteikumi (plānots 9). Izveidotas vai saglabātas esošās 5 vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanas vietas (plānots 4). Šīs rīcības ietvaros bija plānots iegādāties 4 koplietojuma pamatlīdzekļus. 

Īstenojot projektus tika iegādāti 7 dažādi koplietojuma pamatlīdzekļu komplekti, t.sk. pamatlīdzekļi 

biškopības, sulu spiešanas, dzīvnieku pārvadāšanas, aitu cirpšanas, medījumu apstrādes un pirmās 

palīdzības sniegšanas iemaņu pakalpojumu nodrošināšanai. Projektu ietvaros izveidotās produktu noieta 

vietas un iegādātie koplietojuma pamatlīdzekļi ļāvuši saglabāt esošās darba vietas plānotajā apjomā 

(kopumā 5). 

Rīcības „Mājražošanas attīstība un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

ietvaros atbalstīti 3 projektu iesniegumi (plānoti 4). Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto 

informāciju, kopumā tika apstiprināti 7 projekti, bet ar 4 projektu iesniedzējiem tika lauzti līgumi par 

projektu īstenošanu dažādu iemeslu dēļ. Apstiprinātie projekti īstenoti sekojošās jomās: aprīkota vīna 

ražotne, veikta govju kūts rekonstrukcija, iegādāta graudaugu pirmapstrādes iekārta. Ar šo rīcību bija 

plānots izveidot 2 papildus ražotnes saimniecībās. Plānotais rādītājs sasniegts – govju kūts 

rekonstrukcija ļāva palielināt govju skaitu saimniecībā, bet graudaugu pirmapstrādes iekārtu iegāde ļāva 

palielināt kvalitatīvu graudu ieguvi un līdz ar to lielāka apjoma realizāciju. Saistībā ar līgumu laušanu ar 

jau apstiprinātiem projektu īstenotājiem, diemžēl neizdevās izveidot nevienu ilggadīgo augļkopības 

kultūraugu dārzu, kas bija plānots sasniegt īstenojot vietējo attīstības stratēģiju. Realizējot projektus šīs 

rīcības ietvaros izveidota viena daļēja laika darba vieta (plānota 1), kā arī saglabātas esošās darba vietas 

(plānotas 3). Pozitīvi, ka šīs rīcības ietvaros izdevies izveidot jaunu vīna ražotni. Jāatzīmē, ka šis 

uzņēmums jau ir devis savu atbalstu teritorijas atpazīstamības veicināšanai, piedaloties dažādās vietēja 

mēroga izstādēs, prezentējot savus vīnus kā Kandavas novada vietējo produktu un gūstot apmeklētāju 

atzinību par produkta kvalitāti.  

Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, Tabulā 2 apkopoti vietējās attīstības stratēģijas 

izvirzītie kvantitatīvie rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai un sasniegtie rādītāji, īstenojot vietējo 

attīstības stratēģiju laika periodā no 2009. līdz 2013. gadam. 
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Tabula 2. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra, t.sk. kvantitatīvie rādītāji katrai rīcības 

plānā iekļautajai rīcībai un sasniegtie rādītāji, īstenojot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadā. 

 Plānots Sasniegts Izvērtējums 

Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā” 

1. Atbalstīto projektu iesniegumu skaits 20 51 ↑ 

2. Izveidoto rotaļu laukumu skaits vismaz 4 6 ↑ 

3. Vietējo iniciatīvu grupu skaits, kam pilnveidota 

darbība 

vismaz 10 17 ↑ 

Rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, 

atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

1. Atbalstīto projektu iesniegumu skaits 9 12 ↑ 

2. Izveidoto vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanas vietu skaits 

4 5 ↑ 

3. Iegādāto koplietojuma pamatlīdzekļu skaits 4 7 ↑ 

4. Saglabātas esošās darba vietas 5 5 ↔ 

Rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā” 

1. Atbalstīto projektu iesniegumu skaits 4 3* ↓ 

2. Izveidota papildus ražotne saimniecībā 2 2 ↔ 

3. Izveidoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu 

skaits 

1 -** ↓ 

4. Saglabātas esošās darba vietas 3 3 ↔ 

5. Jauna lauksaimniecības produktu pārstrādes 

uzņēmuma izveide 

1 1 ↔ 

6. Izveidotas jaunas darba vietas 1 1 ↔ 

--------------------------- 

* Atbalstīti 7 projekti un noslēgti līgumi, bet ar 4 tie tika pārtraukti. 

** Nav sasniegts rezultatīvais rādītājs, jo tika pārtrauktas līgumattiecības ar projektu īstenotājiem. 

Apzīmējumi: ↑ Pārsniegts plānotais; ↔ Izpildīts plānotais; ↓ Sasniegts mazāk kā plānots 



„Kandavas Partnerības” Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

34 

 

Stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra paredzēja arī vairāku rezultatīvo rādītāju izpildi pa 

konkrētām rīcībām. Saskaņā ar „Kandavas Partnerības” sniegto informāciju, rīcības „Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana Kandavas Partnerības teritorijā” ir sasniegti izvirzītie rezultatīvie rādītāji, t.sk. 

atbalstītas jaunas vietējās iniciatīvas grupas – plānots bija vismaz 5, bet atbalstītas ir 8; un atbalstīt 

esošas vietējas iniciatīvu grupas – plānots vismaz 10, bet atbalstītas 11. 

Otrajā rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” sasniegti un pat pārsniegti sekojoši 

rezultatīvie rādītāji: atbalstīto pakalpojumu skaits vietēja produkta un pakalpojuma noieta veicināšanai 

– plānots vismaz 4, sasniegti 5; iegādāto koplietojuma pamatlīdzekļu skaits – plānots vismaz 4, bet 

sasniegti 7; labumu guvēju skaits projektu īstenošanas rezultātā – plānots vismaz 35, bet sasniegts 

vairāk kā 100. Īstenojot projektus šajā rīcībā, radītas 3 vietējo produktu tirdzniecības vietas.  

Trešā rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā” 

nesasniedza visus plānotos rezultatīvos rādītājus, jo, kā minēts jau iepriekš, šajā rīcībā bija maza 

projektu pieteicēju aktivitāte, kā arī finansējums šai rīcībai  bija pieejams tikai  2012.gada vidū. Dažādu 

iemeslu dēļ ar vairākiem projektu pieteicējiem šajā rīcībā tika pārtrauktas līgumattiecības. Rādītājs, ko 

diemžēl neizdevās sasniegt bija – izveidot vienu ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu. Ar realizētajiem 

projektiem šajā rīcībā izdevās sasniegt sekojošus rezultatīvos rādītājus: izveidot vismaz 2 papildus 

ražotnes; izveidot vienu pārstrādes uzņēmumu – stratēģijas īstenošanas ietvaros atbalstīta un izveidota 

viena jauna vīna ražotne. Tabulā 3 redzams izvirzīto un sasniegto rezultatīvo rādītāju apkopojums. 



„Kandavas Partnerības” Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

35 

 

Tabula 3. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas novērtēšanas procedūra, t.sk. rezultatīvie rādītāji katrai rīcības 

plānā iekļautajai rīcībai un sasniegtie rādītāji, īstenojot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadā. 

 Plānots Sasniegts Izvērtējums 

Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā 

1. Atbalstīto jauno vietējo iniciatīvu grupu skaits vismaz 5 8 ↑ 

2. Atbalstīto esošo vietējo iniciatīvu grupu skaits vismaz 10 11 ↑ 

Rīcība: Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts 

koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei 

1. Atbalstīto pakalpojumu skaits vietējā produkta un 

pakalpojumu noieta veicināšanai 

vismaz 4 5 ↑ 

2. Ietekmes novērtējums atbalstīto projekta 

iesniegumu skaitam vietējā produkta un pakalpojumu 

noieta veicināšanai 

vismaz 3 3 ↔ 

3. Iegādāto koplietojuma pamatlīdzekļu skaits vismaz 4 7 ↑ 

4. Labuma guvēju skaits projekta īstenošanas 

rezultātā 

vismaz 35 vairāk kā 100 ↑ 

Rīcība: Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” teritorijā 

1. Izveidoto papildus ražotņu skaits vismaz 2 2 ↔ 

2. Izveidoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu dārzu 

skaits 

vismaz 1 -* ↓ 

3. Izveidoto pārstrādes uzņēmumu skaits vismaz 1 1 ↔ 

--------------------------- 

* Nav sasniegts rezultatīvais rādītājs, jo tika pārtrauktas līgumattiecības ar projektu īstenotājiem. 

Apzīmējumi: ↑ Pārsniegts plānotais; ↔ Izpildīts plānotais; ↓ Sasniegts mazāk kā plānots 
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Īstenotie projekti un iedzīvotāju vēlmes un ieteikumi teritorijas attīstībai nākotnē 

Šajā nodaļā apkopota informācija par biedrības „Kandavas Partnerība” atbalstītajiem un realizētajiem 

projektiem 2009. – 2013. gada plānošanas periodā katrā pagastā, kas ietilpst „Kandavas Partnerības” 

teritorijā. Projektu informācija papildināta ar projektu īstenošanas rezultātā pieejamiem labumiem jeb 

ieguvumiem teritorijas vietējiem iedzīvotājiem. Nodaļā sniegts arī informācijas apkopojums no 

diskusijām par iedzīvotāju vēlmēm saistībā ar teritorijas attīstību nākotnē. 

Cēre 

Cērē īstenoti divi projekti ar ELFLA atbalstu par kopējo atbalsta summu 29 509.56 EUR. Viens projekts 

īstenots 1. rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” ietvaros un 

viens projekts 3. rīcības „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas Partnerības” 

teritorijā” ietvaros. Projekti apkopoti Tabulā 4. 

Tabula 4. Cērē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. 

līdz 2013.gadam  

Projekts “Cēres estrādes un tās apkārtnes labiekārtošana” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Labiekārtota estrāde un tās apkārtne - veikti šādi darbi: izveidots grants seguma 
laukums automašīnu novietošanai; nobruģētas taciņas līdz estrādei; pie estrādes 
uzstādīti četri galdi ar soliem; estrādes fasādē nomainīti salauztie dēļi; nomainīts 
estrādes jumts; izveidotas 2 nojumes aiz estrādes ar jumtiņiem, sienas veidojot 
ar dēļu latojumu, nobruģējot grīdu; izveidots tiltiņš pār grāvi 

Projekta īstenošanas vieta Cēres parks, Cēres pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 23 278.53 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Investīcijas graudaugu iekārtu iegādei” 

Projekta īstenotājs SIA „Damuižnieki” 

Iedzīvotājiem pieejams Graudaugu pirmapstrādes iekārtas - iegādāta graudu ventilēšanas sistēma un 
priekštīrītājs 

Projekta īstenošanas vieta "Garāžas", Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 231.03 EUR 

Rīcība 3. rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana „Kandavas 
Partnerības” teritorijā” 

 

Cēres pagasta iedzīvotāji diskusijās atklāja, ka viņi vēlētos savā teritorijā vairāk atbalstīt lauku 

ekonomiku, attīstīto uzņēmējdarbību un lauksaimniecību. Tāpat kā būtisks jautājums ir infrastruktūras 

attīstība un sakārtošana, kā arī Cēres pamatskolas nākotnes attīstības perspektīvas. Jauniešu un bērnu 

piesaistei Cēres pagastam, kā arī ikviena iedzīvotāja veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, pēc iedzīvotāju 

domām būtu nepieciešams labiekārtot sporta laukumu. 

 

Cēres iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„ Lai būtu mūsu vietā zirgi, lai būtu dzīvnieki; lai būtu iestādīti koki un dārzi laukos” 

„Šī būtu vieta, kur atgriezties – iedomājos savu salidojumu skolā” 
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„Sanākšanas vieta, te ir tikai pensionāri redzami, bet ir domāts visiem. Tā ir tā sanākšanas vieta, 

kur varētu visādas lietiņas nopirkt. Attīstīt uzņēmējdarbību. Un veselības centra izveide ar 

trenažieriem.” 

„Varētu šeit arī siet kāds sieru. Varbūt kāds ies pa dārzkopības, puķkopības līniju. Tad būs sporta 

laukums atjaunots. Tad arī par sieriem, lopkopību. Tālāk vēl, lai jauniem cilvēkiem būtu 

iespējams uzcelt mājas, atsevišķi dzīvot no vecākiem.  

„Skaistas figūras, masāžas kabineti darbojas un veselīgs dzīvesveids.  

„Te ir ceļi, ceļi līdz Kandavas pagriezienam, mums ir šoseja, un, izkāpt pilsētā, ar tīru, baltu kreklu 

un ar mēteļiem, nesasmērētiem mēteļiem un augstpapēžu kurpēm.  

„Lauksaimniecības attīstība” 

„Lai mūsu skola pastāvētu, mēs būtu spējīgi izaudzināt gudrus bērnus, kuri iziet pasaulē un nes 

slavu sev, mūsu skolotājiem un vecākiem.” 

„Man kā biedrības dibinātājai un vadītājai, tas ir mans sapņu namiņš, lai būtu biedrības namiņš, 

kur mēs rosāmies, taisām remontu, mālējam un tīram. Šeit jau mēs domājam par iekārtošanos, 

ar datoru, izstādēm, par kādu aprīkojumu varbūt. Šeit jau esam ievākušies ar visiem biedrības 

biedriem.” 

„Vēl viens sapnis ir par sporta laukumu – redzu kādreiz labiekārtotu sporta laukumu.” 

Attēls 35. Cēres iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 

 

 

 



„Kandavas Partnerības” Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

38 

 

Irlava 

Irlavā iepriekšējā plānošanas periodā īstenoti 6 projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

„Kandavas Partnerības” teritorijā”. Kopējā ELFLA atbalsta summa Irlavas projektiem bija 31 629.71 EUR. 

Īstenojot projektus, Irlavā atbalstīta kultūras joma, sporta aktivitātes, kā arī uzlabotas bērnu aktīvās 

atpūtas iespējas. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 5. 

Tabula 5. Irlavā īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 

2009. līdz 2013.gadam 

Projekts “Trenažieru zāles iekārtošana Irlavas sporta namā” 

Projekta īstenotājs Biedrība “Sporta klubs "Irlava"" 

Iedzīvotājiem pieejams Trenažieru zāle, iegādāts trenažieru komplekts 

Projekta īstenošanas vieta Irlavas sporta nams, Irlavas pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 5 122.05 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde Irlavā” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams rotaļu laukums ar aprīkojumu dažādu vecumu bērniem - uzstādīti rotaļu elementi 
bērniem no 1-10 gadiem viens rotaļu elements, no 3-8 gadiem septiņi rotaļu 
elementi, no 3-12 gadiem viens rotaļu elements, no 6-12 gadiem pieci rotaļu 
elementi, kā arī trīs atkritumu tvertnes 

Projekta īstenošanas vieta ,,Svēteļi'', Irlavas pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 6 045.43 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Tautas tērpu un aprīkojuma iegāde Irlavas kultūras namam" 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Tautas tērpu komplekti jauniešu deju kolektīvam un bērnu deju kolektīvam, 
apskaņošanas iekārta un krēslu komplekts 

Projekta īstenošanas vieta Irlavas kultūras nams, Irlava, Tukuma pagasts 

ELFLA finansējums 8 912.24 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Irlavas pagastā” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Apskaņošanas aparatūras komplekts un 150 krēsli pasākumu nodrošināšanai 

Projekta īstenošanas vieta Irlavas vidusskola, Irlava, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 4 919.86 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Sporta sistēmas un nestandarta sporta aprīkojuma iegāde” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Sporta klubs "Irlava"” 

Iedzīvotājiem pieejams Pilnveidotas sporta aktivitāšu iespējas un iegādāti: aizsargtīkli aiz vārtiem; āra 
pludmales volejbola statīvi un tīklu 4 komplekti; vingrošanas stienis sporta zālē; 
frisbija mērķi, lecamie maisi, megafons – komplekts jautrības stafetes 
organizēšanai; apbalvošanas pjedestāls 

Projekta īstenošanas vieta Sporta nams, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads 
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ELFLA finansējums 4 633.03 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Brīvdabas sporta aprīkojuma iegāde Irlavas pagastam” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams brīvdabas sporta aprīkojums – iegādāta basketbola konstrukcija, brīvdabas 
atlētiskais komplekss- fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā, sols ar atzveltni -
nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai 

Projekta īstenošanas vieta „Snapji”, Irlavas pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 1 977.10 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Irlavas iedzīvotāji atzīst, ka viņu teritorijas ekonomika balstās uz budžeta iestādēm (skola, pašvaldība 

u.c.) un ir salīdzinoši maz citu darba vietu. Lai atbalstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams veicināt 

produkta noieta vietu rašanos un atbalstīt vietēja produkta patēriņu, piemēram, skolās un bērnudārzos. 

Uzņēmēju aktivizēšanai būtu jāizmanto tiešā komunikācija un personīga uzrunas forma – jāiedrošina 

īstenot savas biznesa idejas ar ELFLA atbalstu. Kultūras dzīves pilnveidošanai un dažādošanai 

nepieciešama brīvdabas estrāde, bet vietas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai būtu svarīgi 

apkopot vēstures liecības par Irlavu. 

Irlavas iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Lai būtu tās darba vietas laukos.” 

„Vajag lauksaimniekus un mājražotājus. Es gribētu, ka pērk arī tomātiņus, gurķīšus, un, lai 

cilvēks, kas būs te pēc 5g., ka būs, ka būtu, kas pērk, tad arī sāks attīstīties, ja būs, kur nolikt to 

produkciju, ja nebūs, tad nav variantu.” 

„Mūs visu gadu sargās Sāta baznīca, kura pamazām atbrīvojas no logiem – logu matračiem.” 

„Mums ir vīzija – radīt nozīmē darīt, tad mums ir sava rokopera.” 

„Sporta jomā – medaļu lietus nerimst.” 

„Makšķerēšana arī aktuāla.” 

„Beigās mums ir tā – godīga naudas sadale visās jomās.” 

„Skolotāji mums būs topā – skolotāji izcīna nākotnes iespējas.” 

„Latvietība būs mums, latviešu valoda.” 

„Labām lietām vajadzīgs labs laiks un ir vērts uzgaidīt.” 
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Attēls 36. Irlavas iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 

 
 



„Kandavas Partnerības” Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

41 

 

Kandava un Kandavas pagasts 

Kandavā īstenoti visvairāk projekti – 21 projekts ar ELFLA , t.sk. 16 projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” un 5 projekti 2. rīcībā „Atbalsts pakalpojumu 

attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma 

pamatlīdzekļu iegādei”. Kopējā finansējuma summa, kas piesaistīta Kandavas pilsētai ir 206 742.24 EUR. 

Kandavas pagastā īstenoti 8 projekti par kopējo ELFLA finansējumu 98 088.99 EUR, t.sk. 5 projekti 1. 

rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” un 3 projekti 2. rīcībā 

„Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu, 

atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”. Informācija par īstenotajiem projektiem Kandavā un 

Kandavas pagastā apkopota Tabulā 6. 

Tabula 6. Kandavā un Kandavas pagastā īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas 

īstenošanas periodā no 2009. līdz 2013.gadam 

Projekts “Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadā” 

Projekta īstenotājs Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai" 

Iedzīvotājiem pieejams Izveidota kokapstrādes darbnīca, ir iegādāti 14 ēvelsoli, darba instrumenti, krēsli, 
taburetes un sienas skapji, veikta telpas vienkāršotā rekonstrukcija 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 12 805.83 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Bērnu drošas rīcības prasmju apgūšana Kandavas novadā” 

Projekta īstenotājs Biedrība “Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai” 

Iedzīvotājiem pieejams Apmācības par Pirmās palīdzības sniegšanas iemaņām, iegādāti uzskates līdzekļi : 
cilvēka skeleta mulāža un 2  kardiopulmonālie manekeni, kā arī portatīvais dators 
un projektors 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 1 897.31 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Biškopības pakalpojuma veidošana Kandavas Partnerības teritorijā” 

Projekta īstenotājs Biedrība “Kandavmuižas Biškopju biedrība” 

Iedzīvotājiem pieejams Biškopības pakalpojumi - iegādāti elektroniskie svari, vaska kausētava, 
atvākojamais galds, mehāniskie svari, mitruma mērītāji, medus spiede 

Projekta īstenošanas vieta Raiņa iela 19, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 10 998.41 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Skaņa priekam un dvēselei” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada Kultūras pārvalde 

Iedzīvotājiem pieejams Muzikālo prasmju apgūšanai un izzināšanai -  iegādātas ģitāras, pastiprinātāji, 
disku atskaņotājs, mikserpults, sintizators, skandas, bungu komplekts, tāfele, 
projektors, ekrāns, dators 

Projekta īstenošanas vieta Lielā iela 28, Kandava, Kandavas novads 
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ELFLA finansējums 6 918.12 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana pie daudzdzīvokļu mājas Ozolu 

ielā 11, Kandavā” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ozoli-11"” 

Iedzīvotājiem pieejams Labiekārtota teritorija - uzstādīti āra vingrošanas elementi, šūpoles, smilškaste un 
iegādāti soliņi, atkritumu urnas 

Projekta īstenošanas vieta Ozolu iela 11, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 3 047.79 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Pulkā nāc, vingrot sāc” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Mēs par bērniem” 

Iedzīvotājiem pieejams Aktīvās atpūtas centrs bērniem ar vecākiem, veikta telpas vienkāršotā 
rekonstrukcija, iegādāts sporta aprīkojums, krēsli, skapji, plaukti. 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas pilsētas PII " Zīļuks", Kandava 

ELFLA finansējums 14337,64 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Amatniecības prasmju apguves iespējas Kandavas Partnerības teritorijā” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Kandavas novada amatnieku biedrība” 

Iedzīvotājiem pieejams Amatnieku darbnīcas, veikta telpu vienkāršotā rekonstrukcija, iegādāti galdi, 
krēsli, galda lampas, taburetes, šujmašīna un adāmmašīna, santehnikas 
aprīkojums 

Projekta īstenošanas vieta Talsu iela 11, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 12 630.93 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Kāru atvākošanas un medus izsviešanas iekārtas iegāde Kandavas Partnerībā" 

Projekta īstenotājs Biedrība „Kandavmuižas Biškopju biedrība” 

Iedzīvotājiem pieejams Biškopības pakalpojumi, iekārta kāru atvākošanai un medus izsviešanai 

Projekta īstenošanas vieta Raiņa iela 19, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 24 951.61 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Kandavas vecpilsētas maketa un vecpilsētas vēstures digitālās ekspozīcijas 

izveide Kandavas novada muzejā" 

Projekta īstenotājs Kandavas novada Kultūras pārvalde 

Iedzīvotājiem pieejams Kandavas vecpilsētas makets un vecpilsētas vēstures digitālā ekspozīcija - uz 2 x 2 
m lielas pamatnes izveidots Kandavas vecpilsētas makets, kur apmeklētāji 
izmantojot no modelēšanas masas veidotus Kandavas vecpilsētas ēku, vides 
elementu un iedzīvotāju atveidojumus, var pārveidot Kandavas vecpilsētas 
maketu dažādos laikos: 16. gadsimtā, 19. gadsimta vidū un 20. gadsimta sākumā.  
Iegādāts skārienjūtīgais monitors, dators, programmnodrošinājums 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas novada muzejs, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 4 385.11 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 
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Projekts “Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada 

iedzīvotājiem" 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Kāpšanas siena ar aprīkojumu 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 13 716.66 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Multifunkcionālas zāles izveide Sabiles ielā 12, Kandavā" 

Projekta īstenotājs Kandavas novada izglītības pārvalde 

Iedzīvotājiem pieejams Aprīkota konferenču zāle ar krēsliem, galdiem, datorierīcēm, akustiskās sistēmas 
komplektu , digitālām klavierēm dažādu pasākumu organizēšanai. 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 814.56 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde" 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Ziņojumu dēlis, 10 tirdzniecības kioski un 10 tirdzniecības rati 

Projekta īstenošanas vieta Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 14 906.00 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Nojumes tipa ģērbtuve ar sēdvietām iegāde” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Nojumes tipa ģērbtuve ar sēdvietām 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta laukums, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 2 522.17 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Amatnieku un mājražotāju produkcijas un pakalpojumu popularizēšana” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Pamatekspozīcija izveidota kā stilizēts Kandavas 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma 
tirgus, ar iebraucamo vietu, traktieri un viesnīcu un aprīkojumu pasākumu 
nodrošināšanai. Kandavas pilsētā izvietoti septiņi ziņojumu stendi 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas novada muzejs un Kandavas pilsēta, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 20 435.93 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Skeitparka izveide Kandavā Zīļu ielā 2A” 

Projekta īstenotājs Biedrība "Kandavas novada Jauniešiem" 

Iedzīvotājiem pieejams Skeitparks – uzstādītas dažāda veida skrituļošanas rampas, kas paredzētas aktīvai 
atpūtai ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX velosipēdiem 

Projekta īstenošanas vieta Zīļu iela 2A, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 22 137.97 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 
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Projekts “Distanču slēpošana - veselīgam un aktīvam dzīvessveidam” 

Projekta īstenotājs Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai" 

Iedzīvotājiem pieejams Distanču slēpju komplekti - iegādāti 100 slēpju komplekti (slēpes, zābaki, slēpju 
stiprinājumi, nūjas) 

Projekta īstenošanas vieta Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 8 981.01 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Piepūšamā atrakcija sportisko aktivitāšu dažādošanai” 

Projekta īstenotājs Biedrība "SK Kandava" 

Iedzīvotājiem pieejams piepūšamā atrakcija - iegādāta piepūšamā atrakcija, kas sastāv no šķēršļu joslas 
4mx15m (5x15m ar ventilatoriem) ar divām daļām, 2 ventilatoriem. Šķēršļu joslas 
izvietojums - "zobi", slidkalns, muca, cilindru purvs, kalns 

Projekta īstenošanas vieta Skolas iela 12, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 8 367.34 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Mobilās izstādes” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams saliekami izstāžu stendi – iegādāti divi komplekti pārvietojamie saliekamie izstāžu 
stendi ar apgaismojumu un iekaru sistēmu 

Projekta īstenošanas vieta Sabiles iela 12, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 3 038.88 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Tautas tērpi - iegādāta daļa no tautas tērpiem piecām deju grupām pa 10 
komplektiem katrai deju grupai (pirmskolas vecuma grupai papildus vēl 10 svārki, 
jo meitenes šajā grupā ir vairāk):  pirmskolas vecuma grupai - svārki, krekli un 
pusbikses; 1.-2.klašu grupai- krekli meitenēm un zēniem,  bikses; 3.-4.klašu 
grupai- krekli meitenēm un zēniem, bikses un svārki; 5.-6.klašu grupai - krekli 
zēniem un meitenēm, svārki, ņieburi, bikses un zēnu vestes; 7.-9.klašu grupai - 
ņieburi, krekli un vestes zēniem, bikses, deju kurpes meitenēm un zēniem 

Projekta īstenošanas vieta Lielā iela 28, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 5 957.55 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Akmens stāsti” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Labiekārtota Staļiņisma upuru piemiņas vieta, izveidojot bruģētas pieejas taciņas 
ar bruģētu apaļu laukumu, kura vidū ir iegremdēts akmens, bet pāri laukumam 
pretī Staļinisma upuru piemiņas akmenim novietoti  trīs soli ar divām atkritumu 
urnām 

Projekta īstenošanas vieta Sabiles iela 10a, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 5 623.29 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Es dzīvoju dabas parkā” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs” 
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Iedzīvotājiem pieejams Vides izglītības pasākumi – iegādāti 4 salokāmu galdu komplekti, 24 krēsli, 
portatīvais dators, projektors un printeris ar kopētāja un skenera funkciju 

Projekta īstenošanas vieta Kūrorta iela 1b, Kandava, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 2 268.13 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Motokrosa aktivitāšu nodrošināšana” 

Projekta īstenotājs Biedrība "Motoparks Kandava" 

Iedzīvotājiem pieejams Labiekārtota mototrase- 17+1 kemperu elektropieslēgumu vietas, uzstādīts 
divstāvu vagona komplekts 

Projekta īstenošanas vieta „Juči”, Kandavas pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 24 446.96 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Zirgs – cilvēka atpūtai un veselībai” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Kandavas Novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība STAFETE” 

Iedzīvotājiem pieejams Zirga pajūgs (rati), segli, drošības vestes, aizsargķiveres 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas pagasts,  Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 246.69 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Kvalitatīvs aprīkojums - drošības pamats nodarbībās ar zirgu” 

Projekta īstenotājs Biedrība "Kandavas Novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība STAFETE" 

Iedzīvotājiem pieejams Aprīkojums segliem, ponija segli ,reitterapijas jostas,iemaukti ,vizināšanas un 
zirga vadības komplekti, jātnieku ekipējuma daļa 

Projekta īstenošanas vieta Kandavas  pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 1 990.10 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Medījumu apstrādes aprīkojuma iegāde” 

Projekta īstenotājs ZS „Tukuma rajona Kandavas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI"” 

Iedzīvotājiem pieejams Pakalpojums medījumu gaļas sagatavošanai un apstrādei – iegādāta gaļas 
maļamā mašīna, vakuuma masētājs, vakuuma pakojamā iekārta, gaļas injektors 
un gaļas kūpinātava 

Projekta īstenošanas vieta "Strautiņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 13 552.02 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Lauksaimniecisko produktu un citu vietējo ražojumu tirgus laukuma izveide 

(Rīgas - Ventspils šosejas 90km) "Dižzārdu tirgus" 

Projekta īstenotājs Biedrība „Tukuma lauksaimnieku apvienība” 

Iedzīvotājiem pieejams Tirgus laukums ar tirdzniecības vietām 

Projekta īstenošanas vieta “Upmaļi”, Kandavas pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 25 265.93 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Par bērnu drošu un labvēlīgu vidi” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Kandavas Novada ģimeņu atbalsta centrs "Vesta"” 
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Iedzīvotājiem pieejams Rotaļu un atpūtas laukums – iegādāti un uzstādīti slīpi pievilkšanās stieņi, smilšu 
kaste ar nojumi, šūpoles ar slidkalniņu, lapene ar galdiņu 

Projekta īstenošanas vieta "Jauda - 1", Kandavas pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 2 655.00 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Ātrāk cilvēkam, ērtāk zirgam" 

Projekta īstenotājs Biedrība „Kandavas Novada zirgu īpašnieku un atbalstītāju apvienība STAFETE” 

Iedzīvotājiem pieejams dzīvnieku pārvadājamā piekabe zirgu transportēšanai 

Projekta īstenošanas vieta Valdeķi, Kandavas pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 029.72 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

  

Projekts “Motosports Kandavas novada jauniešiem- pilnvērtīgs brīvā laika pavadīšanas 

veids” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Motoparks Kandava” 

Iedzīvotājiem pieejams Motosporta aktivitātes - iegādāti trīs motosporta motocikli 

Projekta īstenošanas vieta „Pīlādzīši”, Kandavas pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 17 902.57 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Kandavas iedzīvotāji diskusijā kā vienu no būtiskākajiem aspektiem teritorijas attīstībai norādīja 

Kandavas identitātes noteikšanu un unikalitātes izcelšanu, lai mērķtiecīgi piesaistītu gan vietējos 

iedzīvotājus savas vietas attīstībai, gan arī pilsētas viesus. Svarīgi, lai pilsētai būtu vienots ārējais tēls, lai 

būtu sakopoti interesanti dabas objekti, lai būtu iespēja tūristiem pavadīt Kandavā kvalitatīvi vismaz 

vienu dienu, t.sk. iepazīt vēstures liecības, apskatīt interesantākos dabas objektus, apbrīnot sakopto 

pilsētas vidi un garšīgi paēst. Nozīmīga loma teritorijas attīstībai ir uzņēmējdarbības atbalsta projektiem, 

t.sk. jaunu cilvēku uzņēmējdarbības ideju atbalsts, mājražotāju atbalsts un vietējo produktu tirdzniecības 

veicināšanas atbalsts. Būtu svarīgi attīstīt uzņēmējdarbību veco rūpnīcu teritorijās, radot jaunas darba 

vietas un veicinot ekonomisko aktivitāti. 

Kandavas un Kandavas pagasta iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Tās uzņēmēju dienas ir vajadzīgas, vai nu izstādes vairāk, lai redzētu, kas Kandavā vispār ir 

uzņēmēji.” 

„Jādara. Ja darīs, tad būs. Lai būtu tās ekipāžas, kas ir uz pjedestāla.” 

„100 stāsti par dzimtas spēku un latviešu dzīves ziņu – tā būs grāmata.” 

„Sports – sportam jābūt.” 

„Neprātīgs objekts, lai visi brauc brīnīties.” 

„Lielā iela, Kandavas sirds artērija, pilsētas ielai jābūt sakoptai.” 

„Šeit varētu būt upe – Abavas pieejamība. Šeit kaut kur stāda ozolu, bet ozolus var stādīt pilsētā 

nepārtraukti, ne pa velti ozols ir simbols, var stādīt daudz un dikti.” 

„Kandava būs Latvijas pozitīvisma stāsts, kur nepieciešams audzēt spēku, stiprināt prāta spēja un 

attieksmi, arī jābūt spējai izlabot kļūdas. Šeit būs pirmais festivāls Kandavā, vēl es neesmu 

izdomājusi, kāds, bet būs.” 
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„Mums tie dārzi švaki, gribas, lai viņi rodas.” 

„Lai tūristi uz novadu brauc ilgākā ceļojumā, ne tikai cauri braucot, un, lai visā novadā ceļo, ne 

tikai Kandavā.” 

„Lai tie bērni ir. Man tas virsraksts ļoti patika „Tētis - ģimenes balsts” – lai tam tētim ir darbs, 

tām sievietēm vēl kaut kā atrodam. Lai viņiem nav jābrauc uz Pūri, Tukumu un vēl kaut kur” 

„Rūpnīcu vajag sakārtot, teritoriju visu, daļēji mirušo.” 

„Taisīt vietu uzņēmējiem, kur viņiem būs ērti, un tad būs arī tās darba vietas.” 

„Vajag reanimēt un palaist darbībā to, kas jau ir – kartinga trase, mototrase.” 

Attēls 37. Kandavas iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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Matkule 

Matkulē īstenoti divi projekti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” 

teritorijā” par kopējo atbalsta summu 11 122.42 EUR. Projektu īstenošanas rezultātā uzlabotas sporta 

un aktīvās atpūtas iespējas Matkulē. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 7. 

Tabula 7. Matkulē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 

2009. līdz 2013.gadam 

Projekts “Sportojam arī ziemā!” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Aktīvai Matkulei” 

Iedzīvotājiem pieejams Daudzfunkcionāls laukums aprīkots ar bortiem un hokeja vārtiem 

Projekta īstenošanas vieta Matkules pagasts, Kandavas novads  

ELFLA finansējums 5 223.95 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Vingrosim svaigā gaisā” 

Projekta īstenotājs Biedrība "Aktīvai Matkulei" 

Iedzīvotājiem pieejams Āra trenažieri – iegādāti un uzstādīti 7 āra trenažieri 

Projekta īstenošanas vieta "Tūjas", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 5 898.47 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Matkules iedzīvotāji domājot par attīstību, uzsvaru liek uz kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošināšanu 

bērniem un jauniešiem, t.sk. izglītība, brīvā laika pavadīšana un veselības aprūpe. Nozīmīgs faktors 

teritorijas attīstībai ir arī uzņēmējdarbības atbalsts, vietējo produktu identificēšana un tradīciju 

saglabāšana, piemēram, maizes cepšanas tradīciju nodošana jaunajai paaudzei, kā arī šī produkta 

izveidošana par vietējas nozīmes produktu, kas būtu atpazīstams arī ārpus Matkules teritorijas. Pēc 

iedzīvotāju domām nozīmīga loma teritorijas attīstībai ir vietējo iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai un 

kopdarbības uzlabošanai. 

Matkules iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„1997.gadā bija filma „Likteņdzirnas”, varbūt vēl palaimējas kaut ko uztaisīt.” 
„Pirmkārt, es gribētu, lai te mazāk skanētu ķīniešu valoda vai kāda cita valoda, to es vismazāk 
gribētu...dotajā brīdī es varu vismaz nosaukt kādas 20 tukšas mājas, es gribētu, lai tas skaits 
nepalielinās.” 
„Mana vīzija ir tāda, lai pēc 5 gadiem būtu veseli bērni un viņu veselības nebūtu jānodrošina ar 
ziedot.lv. Un, lai mūsu projektos, kas saistīti ar slidošanu, būtu tādi čempioni. Un, lai visu to 
darītu, nevar būt pasīvi.” 
„Galvenais jau ir bērni.” 
„Man ir viss pa dvēseli...liela dvēsele...es gribu, lai ir Matkules svētki un lai visi te darbojās un 
kustās tā, kā jau te notiek, bet uz priekšu, lai vēl vairāk darītu.” 
„Lai visi būtu veseli un lai dzimtu vairāk bērni.” 
„Ražotne, te mēs ražosim zivtiņas, te mēs aktīvi darbosimies kādā pavāru, konditorejas sapulcītē, 
radošā darbnīcā, apmainīsimies ar pieredzi, mācīsimies.” 
„Tiem, kas aizbraukuši, lai tad, kad viņi atgriezīsies, tās mājas būtu sakārtotas, nebūtu 
nolaistas.” 
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„Tikai visi kopā darbojoties, varam redzēt tās savas kļūdas un saskatīt iespējas. Galvenais – jau 
kaut kas noiet greizi, atzīt šo kļūdu. Kļūdas publiska atzīšana raksturo prieku, garastāvokļa 
līmeni. Tā ir tā kolektīvā atbildība.” 
„Darba vieta pāri visam, tad mājražotājs (palieku pie tā, ka jāfaķīrē, ir potenciāls), tad mākslas 
muzejs, muzejs vispār un jauns papildinājums vispār. Beidzot ir jātop grāmatai par Matkuli. Tad 
papildus finansējums daudzajiem kolektīviem ar uzsvaru daudziem. Un, lai viss tas beigās beidzās 
uz augstākā viļņa, ka varam teikt – prieks dzīvot Matkulē.” 
„Es domāju, ka būs sakopts un cilvēki brauks skatīt mūsu pagastu.” 
„Sakārtoti ceļi un, ka tomēr šī ir tā sakārtotā vide un vieta, kur mums gribās būt, ja nav šīs darba 
vietas, tad mums gribās kaut vai kā guļamvieta, kur var nodrošināt gan - lai šis kultūras nams 
būtu, lai šādas lietas nebūtu jāmeklē ārpus pagasta.” 

 
Attēls 38. Matkules iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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Pūre 

Pūrē īstenoti kopumā 12 projekti ar ELFLA atbalstu iepriekšējā plānošanas periodā. No tiem 8 projekti 

īstenoti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”, un 4 projekti 

īstenoti 2. rīcībā „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei”. Kopējā ELFLA finansējuma summa, kas 

piesaistīta Pūres pagastam, ir 78 352.88 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 8. 

Tabula 8. Pūrē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 2009. 

līdz 2013.gadam 

Projekts "Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei 

mājsaimniecībās" 

Projekta īstenotājs Biedrība „Pūres Dzirnas” 

Iedzīvotājiem pieejams Ābolu sulas spiešana, pasterizācija un pildīšana 5L aseptiskos maisos pie klienta 
(ja āboli ir vairāk par 1t) vai Pūrē. Sulu spiede ir pieejama ik gadu no augusta līdz 
novembrim. 

Projekta īstenošanas vieta Pūre, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 14 853.84 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

Projekts “Nāc pie mums - spēlēsim kopā” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Brīvā laika pavadīšanai iegādātas brīvdabā spēlējamas lielformāta spēles: Riču-
Raču, Mikado, Četri līnijā, Trepju spēle, Knights, Boule Provence, Croquet, galda 
hokejs un spēle - dejošanas paklājiņš, A3 formāta printeris un skeneris. 

Projekta īstenošanas vieta Pūres pagasts bibliotēka, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 702,31 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Aprīkojuma iegāde Pūres kultūras namam” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Pasākumu nodrošināšanai iegādāti 50 četrvietīgi krēslu bloki un 50 krēsli Pūres 
kultūras nama zālē. 

Projekta īstenošanas vieta Pūres kultūras nams, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 11 098.40 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Vizuālā komunikācija vietējā kultūrvidē” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Tukuma Tēlotājmākslas Studija” 

Iedzīvotājiem pieejams Iegādāti saliekamie un pārnēsājamie molberti, krāsu printeris 

Projekta īstenošanas vieta "Ojāri", Pūres stacija, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 852.30 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Pūrē” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Vakartirgus un citu pasākumu nodrošināšanai,  iegādāta 1 skatuve no 1x2 m 
lieliem moduļiem (32 moduļi), 3 telts-paviljoni, 2 biotualetes, 1 mobilā izlietne 
tirgus 

Projekta īstenošanas vieta Pūres pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 20 615.34 EUR 
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Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

Projekts “Brīvā laika istabas "Kabata" izveide Pūres pamatskolā" 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Izveidota brīvā laika istaba ar krēsliem, galdu komplektu, televizora galdu, 
plauktiem, televizoru, DVD atskaņotāju, mūzikas centru, sēžammaisiem, novusa 
galdu ar kijām, šahu, tenisa galdu ar raketēm, žalūzijām un paklāju. 

Projekta īstenošanas vieta Pūres pamatskola, Pūre, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 3 297.74 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Tautas tērpu iegāde Pūres kultūras nama jauniešu deju kolektīvam" 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Pūres kultūras nama jauniešu tautas deju kolektīvam iegādāti 10 tautas tērpu 
komplekti puišiem un 10 tautas tērpu komplekti meitenēm. 

Projekta īstenošanas vieta “Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 3 585.64 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Tautastērpu iegāde Pūres pamatskolas tautisko deju kolektīvam” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Tautastērpi bērnu deju kolektīvam: 10 puišu tautastērpus un 10 meiteņu 
tautastērpi 

Projekta īstenošanas vieta Pūres pamatskola, Pūre, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 2 049.45 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Esošo tirdzniecības vietu uzlabošana Pūres pagastā” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams 8 tirdzniecības nojumes ābolu formā vietējās produkcijas tirdzniecībai 

Projekta īstenošanas vieta Pūre, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 9 920.73 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

Projekts “Profesionālo aitu cirpšanas instrumentu iegāde LPKS "Kurzemes Jērs"” 

Projekta īstenotājs KS „Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KURZEMES JĒRS"” 

Iedzīvotājiem pieejams Aitu cirpšanas pakalpojums – iegādāta profesionālā aitu cirpšanas mašīna un 
profesionālā slīpmašīna EasyGrinder 

Projekta īstenošanas vieta Abavas iela 12, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 1 153.28 EUR 

Rīcība 2. rīcība „Atbalsts pakalpojumu attīstībai, kas sekmē vietējo produktu un 
pakalpojumu noieta veicināšanu, atbalsts koplietojuma pamatlīdzekļu iegādei” 

Projekts “Apskaņošanas aparatūras un mūzikas instrumentu iegāde Pūres pagasta 

kultūras namam” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams apskaņošanas aparatūra un mūzikas instrumenti Pūres kultūras nama kapelai – 
iegādāti: pastiprinātājs bass ģitārai, pastiprinātājs solo ģitārai, mikserpults, 
skandas ar somām (4 gab.), ekvalaizeris ar mikrofonu, sintezatora statīvs, bass 
ģitāra, solo ģitāra, bungas mikrofona komplekts, vokālais mikrofons, bungas 
komplekts, akustiskā ģitāra 

Projekta īstenošanas vieta “Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 7 398.88 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 
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Projekts “Aprīkojuma iegāde Pūres pamatskolas pasākumu zālei” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Aprīkota Pūres pamatskolas pasākumu zāle – iegādāti 200 krēsli 

Projekta īstenošanas vieta “Skola”, Pūres pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 2 824.96 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

 
Pūres pagasta iedzīvotāji vēlas attīstīt interešu izglītību jauniešiem nākotnē, lai piesaistītu tos savā 
teritorijā. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai būtu svarīgi sakārtot infrastruktūru saistībā ar drošību 
– ceļu apgaismojumu, gājēju celiņus. Būtiski arī turpināt atbalstīt uzņēmējdarbību. Lai arī iepriekšējā 
periodā Pūrē realizēti vairāki uzņēmējdarbības projekti, iedzīvotāji atzīst, ka ir jāveicina uzņēmēju 
aktivitāte, īpašu uzmanību pievēršot produkcijas noieta veicināšanas pasākumiem, preču pārdošanas 
kanālu attīstībai, piemēram, veidojot bāzes produktu savākšanai un tālākai pārdalei. Nozīmīgs resurss 
teritorijā ir Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, kuru jāturpina iesaistīt vietējas uzņēmējdarbības 
aktivitātes veidošanā. Jāatzīmē, ka Pūrē trūkst brīvas dzīvojamās telpas jaunu ģimeņu piesaistei 
teritorijai. Savukārt kultūras dzīves kvalitātes nodrošināšanai būtu nepieciešams izveidot un labiekārtot 
brīvdabas estrādi. 
 
Pūres iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Mājiņas un bultiņa, ka viss iet tikai uz augšu, un mēs esam pašā augšā, un mēs esam paši 
radošākie, foršākie, jautrāki, inteliģentākie. Ka nekas uz leju neiet, mājiņa pie mājiņas, cilvēki 
dzīvo, cilvēki dzīvo, visiem ir labi un viss rit uz augšu.” 
„Sauklis „Arods gada laikā” - mēs runājām par kursiem, vispār jau vēsturiski ir bijis Pūrē moto-
klubiņš, teiksim, kaut ko tamlīdzīgu atjaunot. Tāda interešu izglītība jauniešiem.” 
„Bāzes veikaliņš, lai būtu tieši mājražotājiem un tas būtu tieši pūriniekiem.” 
„Sauklis - „Esmu atgriezies mājās” – vienkārši, ko mēs būtu realizējuši Pūrē, ka būtu ieinteresējuši 
vienkārši jauniešus atgriezties atpakaļ Pūrē un turpināt mūsu iesākto, lai iesāktu atkal kaut ko 
savu.” 
„Peldbaseins ar telpu lielu, tad, teiksim, sporta laukumu sakārtojuši, notiek visi tie pasākumi, un 
tāpat kaut kas smuki izskatās.” 
„Pūres ielās un pagastā plūst skaņu upes, tas nozīmē, ka viss notiek, viss darbojas, visiem šeit 
patīk. Jauniešiem ir, ko darīt, tā droši vien ir jauniešu studija, par ko mēs jau esam domājuši jau 
kādus 2 gadus, studija – gan foto, video, kur jaunieši var nodarboties gan ar mūziku, mēģināt 
apgūt dažādus mūzikas instrumentus. Ja pie mums plūst skaņu upes, tad mēs neesam 
pazaudējuši māju sajūtu, un to es arī visiem pūriniekiem novēlu.” 
„Veseli, laimīgi bērni ēd vietējās zemenes. Tad šis ir mūsu vietējo ražotāju tirdziņš. Tad šis mazais 
vārdiņš, bet viņš ir liels un nozīmīgs „drošība” – dažāda. Nebūtu slikti kādi 2 milj. savējo 
aplaimošanai. Tad estrādi vajag labiekārtot, tad mēs varētu tos svētkus rīkot, daudzi jauni 
cilvēki, bērni.” 
„Man te ir samiksējies – mani personīgie sapņi ar šodienas… Mani personīgie sapņi ir diezgan 
„hitleriski” vai „napeleoniski”. Saistībā ar personīgo uzņēmējdarbību, ko es gribētu, un, ja man 
tas izdotos, tad atsevišķas šodien runātās lietas atrisinātos, bet šito šodien nerunāju. Bet mums 
vajag jaunu dzīvokļa māju – te ir mūsu jaunā dzīvokļa māja. Šis varētu būt viens no saukļiem 
tūristiem „Pietur Pūrē ar smaidu, azartu un mīlestību.”” 
„Mājražotāji, tirdzniecības vieta vietējiem tirdziņiem un tamlīdzīgām lietām.” 
„Pēc pieciem gadiem mūsu baznīcā varētu būt dzīvās ērģeles.” 
„Tad mums būtu arī ļoti aktīvi seniori.”  
„Te ir sakopta, neteiksim peldvieta, sakopta atpūtas vieta pie ūdens ar visādām aktivitātēm.  
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„Un šis ir maza kripatiņa, neskatoties uz ļaudīm, kas tur ir, maza kripatiņa no mana personīgā 
sapņa – atjaunota vecā muižas ēka un vēl trīs ēkas klāt. Tur notiktu Muižas svētki, hotelis vai 
hostelis, selekcijas māja būtu aktīvās atpūtas centrs, kur būt arī peldbaseins un trenažieru zāle, 
alpīnisma siena, palielāka konferenču sarīkojuma zāle, viss kaut kas, un arī ambulance. Un tā 
saucamā DISa māja, tur tā kā būtu, nebūtu amatnieku centrs, tur būtu palīgtelpas kopējam 
kompleksam, un šķūnis, kas ir pie selekcijas mājas, būtu neliela ražotne.” 

 

Attēls 39. Pūres iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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Sēme 

Sēmē īstenoti kopumā 5 projekti iepriekšējā plānošanas periodā ar ELFLA atbalstu. Visi projekti īstenoti 

1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Kopējā ELFLA 

finansējuma summa, kas piesaistīta Sēmei, ir 11 945.40 EUR. Informācija par projektiem apkopota 

Tabulā 9. 

Tabula 9. Sēmē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 

2009. līdz 2013.gadam 

Projekts “Tehnikas un aprīkojuma iegāde Sēmes pagasta sieviešu brīvā laika aktivitāšu 

dažādošanai” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Kaprīze” 

Iedzīvotājiem pieejams šujmašīna, overloks un adāmmašīna - jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai vai 
pilnveidošanai 

Projekta īstenošanas vieta Ezera iela 1, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 2 367.80 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Rotaļu laukuma ierīkošana Sēmes pagastā" 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Izveidots rotaļu laukums, iegādāti divi rotaļu iekārtu kompleksi ar slidkalniņu, 
šūpolēm un automašīnu 

Projekta īstenošanas vieta Ezera iela 12, Sēme, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 3 688.35 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Sporta aprīkojuma iegāde Sēmes sporta zālei” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams trenažieru zāle ar aprīkojumu - 2 daudzfunkcionālie spēka trenažieri, skrejceliņš, 
velotrenažieris, steperis, daudzfunkcionālais svarcelšanas sols ar svarcelšanas 
stieni ar svara diskiem, 6 hanteles. Pieejamas kvalitatīvas 6 volejbola un 
basketbola bumbas, 8 vingrošanas soli 

Projekta īstenošanas vieta Sēmes pagasta sporta halle, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 2 817.29 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Brīvdabas trenažiera un sporta aprīkojuma iegāde Sēmes pagastam” 

Projekta īstenotājs Tukuma novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Basketbola konstrukcija ar regulējamu augstumu un brīvdabas atlētiskais 
komplekss – fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā 

Projekta īstenošanas vieta Ezera iela 4, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 1 836.90 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Projekts “Audiovizuālā aprīkojuma iegāde biedrības "Tukuma Literātu apvienība" 

organizēto pasākumu nodrošināšanai” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Tukuma Literātu apvienība” 

Iedzīvotājiem pieejams Literāru video īsfilmu demonstrēšana - iegādāti: projektors, ekrāns, stereo 
pastiprinātājs, grīdas skaļruņi un akustiskie vadi 

Projekta īstenošanas vieta Ezera iela 1, Sēmes pagasts, Tukuma novads 

ELFLA finansējums 1 235.06 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 
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Sēmes iedzīvotāji uzskata, ka nepieciešams atbalstīt uzņēmējdarbību – gan esošos uzņēmumus, gan arī 
jaunu uzņēmumu rašanos, lai gan atzīst, ka Sēmē vēsturiski ir izveidojies tā, ka uzņēmēju loks ir stabils 
un arī vide diezgan noslēgta – jauni „neiedzīvojas”. Kā traucējošs faktors minēts arī vietas atrašanās – 
relatīvi tuvu lielākai apdzīvotai vietai – Tukumam, līdz ar to daudzi vietējie iedzīvotāji izmanto 
pakalpojumus tuvējā pilsētā un vietējiem uzņēmējiem ir grūti konkurēt un attīstīt savu darbību Sēmē. 
Saistībā ar sabiedriskajām aktivitātēm, iedzīvotājiem šķiet svarīgi atbalstīt tautas nama aprīkošanu, kā arī 
labiekārtot vides objektus. Kvalitatīvu kultūras pasākumu iespējām ārpus telpām būtu nepieciešams 
izveidot brīvdabas estrādi. Savukārt sportisko aktivitāšu veicināšanai nepieciešams uzstādīt āra 
trenažierus un veicināt motosporta attīstību teritorijā (Sēmē darbojas šī sporta veida aktīvisti). 

 
Sēmes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Treniņu vieta motosportistiem. Un vēl es lepošos ar Štrombergu, viņš sevi grib pierādīt Amerikā, 
bet viņa mamma dzīvo Sēmē, beidzot arī atbrauks pie mums. Es domāju, ka viņš kļūs par 
pastāvīgu Sēmes iedzīvotāju pēc pieciem gadiem.” 
„Omītes klubiņā aizvien labāk iepazīst dažāda augu tējas, tas notiek šeit kopienas centrā, es kā 
omīte pievienojusies pēc pieciem gadiem.” 
„Mēs roku rokā ejam ar dabas aizsardzību, tāpēc, ka mēs esam par zaļo domāšanu.” 
„Veiksme smaida stiprajiem un es priecājos, ka mani gadi ir mans kapitāls.” 
„Vieta, kur visiem ir labi.” 
„Cilvēki Sēmē rosās aktīvi, un viss būtu kustībā.” 
„Rūpniecība – siera cehs.” 
„Lai mums ir vairāk tie uzņēmēji, ražotāji, lai cilvēkiem ir darbs.” 
 „Vajadzētu Sēmē arī ko radošu, varbūt kādu filmu uztaisīt par Sēmi.” 
„Pēc 5 gadiem mums būs arī brīvdabas estrāde.” 
„Ielu aprīkojums – trenažieri, tepat jau viņi ir, jaunieši visi sapumpēsies, izaugs par kārtīgiem 
zemniekiem.” 
„Ir mums vietiņa pie ezera, priedes, varētu būt mums parks, tad uztaisīsim soliņus, skulptūriņas 
saliksim...kad paliksim veci – varēsim sēdēt un atpūsties.” 

 
Attēls 40. Sēmes iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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Vāne 

Iepriekšējā plānošanas periodā Vānē īstenoti 5 projekti ar ELFLA atbalstu. No tiem 4 projekti realizēti 1. 

rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” un viens projekts realizēts 

3. rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas Partnerības teritorijā”. Kopējā 

ELFLA piesaistītā finansējuma summa ir 30 534.74 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 10. 

Tabula 10. Vānē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 

2009. līdz 2013.gadam 

Projekts “Sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana Vānes pagastā” 

Projekta īstenotājs Biedrība “Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena" 

Iedzīvotājiem pieejams Noasfaltēts laukums basketbolam un citām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm 

Projekta īstenošanas vieta “Prātnieki”, Vānes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 881.07 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Kvalitatīvu apskaņošanas iekārtu veiksmīgai sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai un attīstībai” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena” 

Iedzīvotājiem pieejams Dj kombaina, CD atskaņotāja iegāde – kvalitatīvu koncertu un kultūras pasākumu 
norisei 

Projekta īstenošanas vieta ''Gaismas'', Vānes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 512.23 EUR 

Rīcība 1.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Tautas tērpi dažādu paaudžu skolu jaunatnes tautisko deju kolektīviem” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena” 

Iedzīvotājiem pieejams Tautas tērpi dažādu paaudžu skolu jaunatnes tautisko deju kolektīviem - 20 puišu 
tautas tērpa komplekti un 20 tautas tērpu komplekti meitenēm 

Projekta īstenošanas vieta „Gaismas”, Vānes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 7 683.37 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Klausies, Ieklausies” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Vānes pagasta sieviešu klubs "GUNNA"” 

Iedzīvotājiem pieejams Mūzikas pakalpojumi; iegādātas digitālās klavieres mūzikas atskaņošanai dažādos 
pasākumos un koncertos 

Projekta īstenošanas vieta „Gaismiņas”, Vānes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 1 229.35 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Govju kūts rekonstrukcija z/s "Madaras"” 

Projekta īstenotājs Tukuma rajona Vānes pagasta Dembovska zemnieku saimniecība "MADARAS" 

Iedzīvotājiem pieejams Rekonstruēta vecā kūts (ieguldīta daļa no ELFLA finansējuma) 

Projekta īstenošanas vieta "Madaras", Vānes pag., Kandavas novads 

ELFLA finansējums 14 228.72 EUR 

Rīcība 3. rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas 



„Kandavas Partnerības” Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums 

57 

 

Partnerības teritorijā” 

 
Vānes iedzīvotājiem svarīgi saglabāt Vānes pamatskolu kā sabiedrisko un kultūras aktivitāšu centru, 
veicināt infrastruktūras attīstību, uzlabot apkārtējo vidi un labiekārtot vides objektus. Tāpat svarīgi 
pagasta attīstībai ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, atbalstīt mājražošanu un attīstīt tūrisma iespējas 
teritorijā. Vānes iedzīvotāji atzīst, ka labprāt iepazītos ar citu projektu veidotāju pieredzi, „pašpikotu” 
idejas un paskatītos labās prakses piemērus. 
 
Vānes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Skola mums noteikti būs pēc pieciem gadiem.”  
„Lauksaimniecības zemes apkārt ir, tās pieder ārzemniekiem, bet tas nekas, lauksaimniecība zels 
un plauks joprojām..” 
„Tad es esmu optimiste un ceru, ka būs tik sakārtotas ēkas kā šeit un, iebraucot Vānē, skaisti 
izskatīsies un būs arī patīkami viesiem iebraukt un pašiem - gida pavadībā ved uz barona 
sakoptajiem kapiem. Tas ir tāds viens ievērības cienīgs tūrisma objekts.” 
„Pensionāri arī vēl būs un vānenieki būs atraduši, kā izdzīvot, lielākā daļa. Zaļais konveijers palīdz 
izdzīvot - mājražošana.” 
„Savai zemei saules mūžu darbā nopelnīt – svarīgi, lai būtu darbs.” 
„Būs iespēja arī ceļot.” 
„Dažāda vecuma cilvēki, kas apgūst uzņēmējdarbību.” 
„Labāki ceļi. Varēsim braukt ar labākām mašīnām.” 
„Galvenais, lai būtu bērni un jaunatne.” 
„Pēc 5 gadiem mēs dancosim un priecāsimies.” 
„Kaut kas interesants būs arī tūristiem izdomāts.” 
 

Attēls 41. Vānes iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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Zante 

Zantē īstenoti 3 projekti iepriekšējā plānošanas periodā. Visi projekti iesniegti un īstenoti 1. Rīcībā 

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā”. Kopējā piesaistītā ELFLA 

finansējuma summa ir 14 367.72 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 11. 

Tabula 11. Zantē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 

2009. līdz 2013. gadam 

Projekts “Fizisko aktivitāšu laukuma izveide Zantes ģimenes krīzes un audžuģimeņu 

atbalsta centrā” 

Projekta īstenotājs Biedrība “Kandavas novada audžuģimeņu biedrība "PĪLĀDZĪTIS"" 

Iedzīvotājiem pieejams Izveidots rotaļu laukums, iegādāta rotaļu iekārta 

Projekta īstenošanas vieta Zantes ģimenes krīzes un audžuģimeņu atbalsta centrs, Zante, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 635.99 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Izglītojoši pasākumi sociālajam riskam pakļautajām topošajām un jaunajām 

māmiņām” 

Projekta īstenotājs „Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs" 

Iedzīvotājiem pieejams Iekārtota telpa ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm, lai nodrošinātu 
izglītojošus pasākumus Zantes ģimenes krīzes centrā sociālo dienestu redzeslokā 
esošajām Kandavas novada māmiņām un citiem interesentiem 

Projekta īstenošanas vieta Zantes ģimenes krīzes centrs, Zantes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 4 132.63 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Rotaļu kompleksa iegāde un uzstādīšana pie Kandavas novada Zantes 

pamatskolas” 

Projekta īstenotājs Kandavas novada dome 

Iedzīvotājiem pieejams Rotaļu laukums - iegādāts bērnu rotaļu komplekss, kas sastāv no trīs  
platformām, vingrošanas elementa, alpīnisma sienas, kāpnēm, virvju tilta, diviem 
četrslīpņu jumtiem, kustīga tilta, slīpas virvju plaknes, nerūsējošā tērauda 
slidkalniņa, nošļūcama ugunsdzēsēju stieņa un slīpas plaknes 

Projekta īstenošanas vieta "Zantes pamatskola", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 3 599.10 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

Zantes iedzīvotāji vēlētos ar projektu palīdzību sakārtot kultūras un sporta objektus, t.i. veikt estrādes 

un sporta laukuma labiekārtošanu un peldvietas izveidi. Zantē trūkst sporta un brīvā laika infrastruktūra, 

kas būtu vairāk piemērota ziemas periodiem, piemēram, trenažieru zāle. Iedzīvotāji vēlētos uzlabot 

drošību, piemēram, uzstādot guļošo policistu uz ceļa pie skolas. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka 

nepieciešams atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību, lai gan atzīst, ka ir salīdzinoši maz cilvēku, kas 

nodarbojas ar uzņēmējdarbību Zantē un trūkst oficiāli reģistrēti mājražotāji. 

Zantes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Būs nauda – būs projekti.” 
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„Man liekas, ka neizmantotās durvis ir vaļā, mēs neizmantojam pietiekami, jo iespējas ir vairāk, 
kā pirms gadiem desmit.” 
„Par siltumu un ūdeni nebūs jāpiemaksā – sakārtota komunālā saimniecība.” 
„Ar domu par skaisto, labiekārtoto estrādi, skaista ugunskura vieta, kur apsēsties, tā tālāk.” 
„Pagastu nevienlīdzībai jāmazinās – citādi mēs esam tālu no visiem centriem, mēs esam galīgi 
pamesti.” 
„Mums vajag labus ceļus.” 
„Cilvēki precēsies.” 

 
Attēls 42. Zantes iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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Zemīte 

Zemītē īstenoti 3 projekti, no kuriem divi īstenoti 1. rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas 

Partnerības” teritorijā”, bet viens 3. rīcībā „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana 

Kandavas Partnerības teritorijā”. Kopējā ELFLA finansējuma summa, kas piesaistīta Zemītei iepriekšējā 

plānošanas periodā, ir 17 006.17 EUR. Informācija par projektiem apkopota Tabulā 12. 

Tabula 12. Zemītē īstenotie projekti ar ELFLA atbalstu „Kandavas Partnerības” stratēģijas īstenošanas periodā no 

2009. līdz 2013. gadam 

Projekts “Mūzikas instrumentu un skaņu sistēmu iegāde muzikālo sabiedrisko aktivitāšu 

nodrošināšanai Zemītē” 

Projekta īstenotājs Biedrība „Dzirnavstrauts” 

Iedzīvotājiem pieejams Digitālās klavieres, dinamiskais mikrofons, apskaņošanas komplekts, bezvadu 
mikrofonu sistēma, CD atskaņotājs ( DJ kombains/pults) 

Projekta īstenošanas vieta „Cerības”, Zemītes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 2 931.26 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Tautas tērpi vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvam "Zemīte"" 

Projekta īstenotājs Biedrība „Dzirnavstrauts" 

Iedzīvotājiem pieejams 12 tautas tērpu komplekti sievietēm un 12 tautas tērpu komplekti vīriem 

Projekta īstenošanas vieta Zemīte, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 7 181.22 EUR 

Rīcība 1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana „Kandavas Partnerības” teritorijā” 

  

Projekts “Tēviņu mājas vīna ražotnes izveide” 

Projekta īstenotājs SIA „Tēviņi” 

Iedzīvotājiem pieejams SIA „Tēviņi” ražotais mājas vīns. Projekta ietvaros rekonstruētas telpas, lai 
uzsāktu mājas vīna ražošanu, iegādāts vīna ražošanas aprīkojuma komplekts. 

Projekta īstenošanas vieta “Tēviņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads 

ELFLA finansējums 6 893.69 EUR 

Rīcība 3. rīcība „Mājražošanas attīstības un modernizācijas veicināšana Kandavas 
Partnerības teritorijā” 

 
Zemītes iedzīvotāji vēlētos piesaistīt jaunus iedzīvotājus savai teritorijai, bet diemžēl ir vājas iespējas ar 
dzīvojamo fondu, visi dzīvokļi un mājas ir aizņemtas. Kā būtisku momentu pagasta attīstībai iedzīvotāji 
uzskata mājražošanas attīstību un citas uzņēmējdarbības attīstību laukos. Pozitīvi novērtēta esošā 
„Kandavas Partnerības” pieeja, veicinot informācijas apmaiņu starp projektu īstenotājiem savā teritorijā 
un ārpus tās. Nākošajā plānošanas periodā Zemītes iedzīvotāji vēlētos īstenot projektus saistībā ar 
uzņēmējdarbības attīstību (mājražošana, cita uzņēmējdarbība – piemēram, kafejnīca), infrastruktūras un 
vides objektu sakārtošanu (parks, peldvieta, rotaļu laukums, estrāde), sabiedrisko aktivitāšu atbalsta 
projektus (piemēram, izveidot vietu, kur sanākt kopā dažādu paaudžu cilvēkiem), drošības jautājumu 
uzlabošanas projektus (guļošā policista ierīkošana). 
 
Zemītes iedzīvotāju nākotnes vīzijas piezīmes jeb citāti no diskusijām: 

„Lai mēs vienmēr būtu paēduši. Vienmēr, lai pilns galds” 
„Lai vienmēr būtu jaunradei dzīve pie mums.” 
„Estrādei vajag soliņus” 
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„Mājražotāji darbojas.” 
„Rotaļlaukums bērniem.” 
„Būs māja, būs cilvēki, būs bērni, būs bērni – būs nākotne.” 
„Man tā izglītība. Lai tās skolas ir – lielas vai mazas, jo tas būs cilvēki un viss arī būs, jo citādi 
pajuks un nekāda jēga nebūs pagastiem, ja nebūs cilvēku.” 
„Cilvēkiem nauda, lai būtu, tad arī laimīgāki nāks uz pasākumiem, smaidītu.” 
„Ražotnes, lai mēs savu pārtiku ražotu, bioloģisku.” 
„Daudz mājražotāji un mazie uzņēmēji, jo mazie piesaista lielos.” 
„Mājās jābūvē, lai būtu cilvēki un kuplas ģimenes. Ja būs tās mājas – tad nāks tie cilvēki, būs 
ģimenes, un būs izglītība.” 
„Veselība.” 
„Ļoti labi, ka Zemītē sanāk kopā cilvēki, lai tādas labas atpūtas vietas – tas ir svarīgi. Peldēšanas, 
atpūtas vietas, promenāde.” 
„Šeit darbotos kopā dažādu paaudžu cilvēki.” 
„Mums vajag arī kafejnīcu.” 

 
Attēls 43. Zemītes iedzīvotāju nākotnes vīzijas kolāža. 
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„Kandavas Partnerības” turpmākās darbības attīstības iespēju izvērtējums un priekšlikumi 

Jaunajā LEADER programmas periodā 2014. – 2020. gadam nepieciešamais minimālais iedzīvotāju skaits 

teritorijā ir palielināts no 5 000 līdz 10 000, kas liek mazajām pa rtnerībām sadalīties/pievienoties 

partnerībām ar lielāku iedzīvotāju skaitu. Tā arī biedrībai „Lauku partnerība ”Upe 8”” bija jāpieņem 

lēmums par pievienošanos kādai no partnerībām. Viena teritorijas daļa no  „Lauku partnerības ”Upe 8”” 

, t.i. Jaunpils novads, ir pieņēmusi lēmumu pievienoties „Kandavas Partnerībai” un šim lēmumam 

„Kandavas Partnerība” ir piekritusi. Iedzīvotāju diskusijās tika atzīts, ka tas nozīmēs lielāku projektu 

konkurenci. Jaunās teritorijas vietējie iedzīvotāji un interešu grupas ir ļoti aktīvas un ar pietiekami lielu 

projektu pieredzi, lai sastādītu būtisku konkurenci esošajiem projektu īstenotājiem un īstenotājiem 

„Kandavas Partnerības” teritorijā. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji atzīst, ka ir svarīgi būt 

labi informētiem par projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī būt pārliecinātiem, lai projektu vērtēšanas 

process būtu taisnīgs. Lai mazinātu esošās partnerības teritorijas iedzīvotāju bailes, nepieciešams vairāk 

iepazīstināt ar jaunās teritorijas iedzīvotāju pārstāvjiem, viņu īstenotajiem projektiem un labās 

prakses piemēriem.  

Iedzīvotāji arī turpmāk vēlas būt labi informēti par „Kandavas Partnerības” darbību, projektu iespējām 

un izsludinātajiem konkursiem. „Kandavas Partnerībai” ir nepieciešams izveidot un uzturēt kvalitatīvu 

informācijas apmaiņu ar potenciālajiem projektu īstenotājiem, t.sk. izmantot tiešās komunikācijas 

veidus, integrējot dažādus informācijas avotus, piemēram, sms, e-pasts, informācija vietējā laikrakstā, 

mājas lapā u.c. Informācijas nodošanai konkrētiem adresātiem nepieciešams izveidot un uzturētu 

potenciālo projektu iesniedzēju datu bāzi. Informācijai jābūt savlaicīgai un saprotamai, t.i. sagatavotai 

konkrētai mērķa grupai. 

Svarīgi ir pēc iespējas lielāku daļu no kopienas iesaistīt savas teritorijas attīstībā, jo darbojoties kopā ir 

iespējams panākt lielāku attīstību un produktivitāti. Iedzīvotāju iesaistīšanā vislabākais instruments ir 

personīgais kontakts – konkrētu cilvēku uzrunāšana un iedrošināšana piedalīties savas teritorijas 

attīstībā, izstrādāt un īstenot projektus. Katrā apdzīvotā vietā, pagastā vai ciemā, kur tikuši īstenoti 

projekti ar „Kandavas Partnerības” un ELFLA atbalstu, ir redzams, ka būtisku lomu projektu veidošanā 

ieņem konkrēti cilvēki – vietējie līderi, kuri ap sevi pulcē citu aktīvo iedzīvotāju grupas, kā arī bieži vien ir 

ne tikai ideju autori, bet arī galvenie projektu īstenotāji un atbildīgie. Vairākās diskusijās un intervijās 

atklājās, ka lielākā daļa esošo līderu ir gatavi turpināt iesākto un veltīt savu laiku jauniem projektiem. 

Neskatoties uz to, „Kandavas Partnerībai” būtu nepieciešams veidot tādus pasākumus, kas veicina 

jaunu vietējo līderu rašanos. Tas dažādotu teritorijas attīstības idejas un virzienus, kā arī mazinātu risku 

par esošo līderu pārāk lielu individuālo jeb subjektīvo ietekmi uz teritorijas attīstību. 

Visticamāk, ka arī nākošajā plānošanas periodā lielākais izaicinājums „Kandavas Partnerībai” būs 

uzņēmēju piesaiste LEADER programmas aktivitātēs. Ja „Kandavas Partnerība” nevar ietekmēt 

finansējuma intensitātes palielināšanu un finansējuma piešķiršanas kārtību, ko aptaujātie uzņēmēji 

identificējuši kā būtiskākos šķēršļus, tad tai ir jāveicina citu šķēršļu mazināšanās, piemēram, baiļu 

mazināšanai par produktu noieta ierobežojumiem nepieciešams atbalstīt uzņēmēju apmācības projektus 

(t.sk. mārketinga, produktu virzīšanas u.c.). Uzņēmējiem nepieciešams atbalsts arī projektu veidošanā, 

t.sk. konsultācijas projektu sagatavošanā, kā arī svarīgs pēc iespējas mazāks resursu patēriņš 
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birokrātiskiem procesiem. Uzņēmēji atzīst, ka, projekta neatbilstības gadījumā, ir būtiski saņemt arī 

savlaicīgu atteikumu projektu īstenošanai – iespējams jau idejas stadijā, lai netiktu tērēts uzņēmēju 

laiks. 

Izvērtējot teritorijas attīstības iespējas, kā vienu no lauku ekonomikas attīstības virzieniem ir identificēts 

tūrisms. „Kandavas Partnerības” teritorijā esošie dabas resursi un to daudzveidība ir liels pamats 

tūrisma attīstībai. Piemēram, „Kandavas Partnerības” teritorijā atrodas dabas parks „Abavas Senleja” ar 

izcilu ainavisko vērtību. Dabas parkā ietilpst virkne interesantu dabas objektu. Sēmes pagastā atrodas 

Kaives Senču ozols, kas tiek uzskatīts par resnāko koku Austrumeiropā. Tie ir tikai daži no piemēriem. 

Katrā pagastā ir savs kultūras mantojums un vides objekti. Lielākā daļa no tiem ir jāsakārto, lai tie būtu 

teritorijas viesim pirmkārt pieejami, un otrkārt – interesanti.  

Otrs būtisks aspekts tūrisma piesaistei ir vietas unikalitātes veidošanas iespēja. Gandrīz katrā pagastā ir 

kāda Latvijas mēroga „slavenība” vai kāds būtisks notikums, ar ko lepoties. Diemžēl parasti par to zina 

tikai konkrētās vietas iedzīvotāji, piemēram, Matkules iedzīvotāji ļoti lepojas ar režisora Jāņa Streiča 

filmu „Likteņdzirnas”, jo tā tikusi filmēta pagasta apkārtnē. Kāpēc gan Matkule nevarētu izmantot šo 

faktu un veidot vasaras brīvdabas filmu festivālu, piesaistot viesus no tuvākiem un tālākiem pagastiem, 

būt atpazīstamiem ar šo unikālo faktu Latvijas mērogā vai pat tālāk? „Kandavas Partnerībai” ir iespēja 

atbalstīt tādu projektu īstenošu, kas palīdz identificēt vietas unikalitāti, kā arī popularizēt to plašākā 

mērogā, piesaistot tūristus. 

Vietējās teritorijas attīstību nodrošina jau izstrādātie projekti, kuru ilgtspēja ir atkarīga no organizāciju 

turpmākām iespējām atjaunot un uzturēt to darbību, piemēram, sporta aprīkojums 5 gadu laikā ir 

nolietojies un to ir nepieciešams atjaunot. Daudzi projektu īstenotāji izsaka bažas par tālāko darbību – 

vai tiks atbalstīta iepriekšējo projektu fondu atjaunošana, kas ir būtiska konkrētu funkciju un aktivitāšu 

nodrošināšanai teritorijas attīstībai.  

Iedzīvotāju pētījums ļāva identificēt „Kandavas Partnerības” teritorijas iedzīvotāju vēlmes saistībā ar 

teritorijas attīstību nākotnē. Tabulā 13 ir apkopoti virzieni, kādus iedzīvotāji vēlētos sasniegt nākotnē un 

norādīta iedzīvotāju vēlmju atbilstība LEADER 2014. – 2020. gada perioda programmai un sabiedrības 

virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Izstrādājot jauno stratēģiju, ir nepieciešams, lai tās tiktu iekļautas 

jaunajā rīcības plānā un iedzīvotājiem būtu iespēja rakstīt un īstenot projektus savas teritorijas attīstībai. 

Tabula 13. Iedzīvotāju vēlmes saistībā ar teritorijas attīstību un to atbilstība LEADER 2014. – 2020. gada perioda 

programmai 

Iedzīvotāju vēlmes saistībā ar 

teritorijas attīstību nākotnē 

LEADER 2014. – 2020. gada perioda programmas atbilstība 

biedrības Kandavas Partnerība” teritorijas iedzīvotāju vēlmēm 

Lauku ekonomikas attīstība 

# Uzņēmējdarbības un mājražošanas 

attīstība 

# Jaunu darba vietu radīšana 

# Bijušo uzņēmumu darbības atjaunošana  

Īstenojot SVVA stratēģiju 

# Lielāka uzmanība darba vietu veicinošām investīcijām 

# Lielāka uzmanība jaunatnei – sociālais darbs un palīdzība 

pārejas posmā no mācībām uz darbu 

# Atbalsts esošajiem uzņēmumiem, lai ieietu jaunos tirgos: 

veicināšanas pasākumi, reklāma, kvalitātes vadība, eksporta 

atbalsts, jaunu tehnoloģiju apgūšana, apmācības u.c. 
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# Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām - 

uzņēmējdarbībai, t.sk. mājražošanai un mājamatniecībai 

# Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai 

# Atbalsts dažādām apmācībām, t.sk. mārketinga, jaunu 

tehnoloģiju apguve, pieredzes apmaiņa u.c. 

Sociāldemogrāfiskie jautājumi 

# Izglītības iespēju attīstība laukos, t.sk. 

lauku skolu saglabāšana, pirmsskolas 

izglītības iestādes un to darbības uzlabošana 

# Dažādu aktivitāšu veikšana iedzīvotāju 

piesaistei laukos un emigrantu atgriešanās 

jautājumu risināšana 

# Bērnu un jauniešu nākotnes iespējas 

kvalitatīvai dzīvei laukos 

# Sporta, aktīvas atpūtas un kultūras dzīves 

attīstības iespējas 

Īstenojot SVVA stratēģiju 

# Atbalsts vietējiem sociālās iekļaušanas plāniem, iesaistot 

profesionālus darbiniekus un citas ieinteresētās personas 

# SVVA mērķis ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju 

veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, kas uzlabo sociālo 

situāciju laukos, veido labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai 

un lauku teritoriju attīstībai 

# Atbalsts vietas potenciāla attīstībai - kvalitatīvas dzīves telpas 

radīšanai (brīvais laiks, sports un kultūra) 

Infrastruktūras attīstība 

# Atjaunota un uzlabota ceļu infrastruktūra 

# Izveidoti un sakārtoti gājēju celiņi, 

apgaismojums iedzīvotāju drošībai 

# Sakārtota apkārtējā vide, izveidotas un 

labiekārtotas atpūtas vietas  

Īstenojot SVVA stratēģiju 

# Atbalsts vietas potenciāla attīstības iniciatīvām – maza apmēra 

infrastruktūrām 

 

Vides resursu saglabāšana un tūrisms 

# Vēsturisko vietu sakopšana 

# Tūrisma „produktu” izstrāde, lai piesaistītu 

viesus uzturēties teritorijā ilgāk 

# Vietas unikalitātes uzturēšana un 

popularizēšana 

# sporta infrastruktūras izmantošana tūristu 

piesaistē (kartinga trase, moto-trase) 

Īstenojot SVVA stratēģiju 

# Atbalsts vietas potenciāla attīstības iniciatīvām – dabas un 

kultūras objektu sakārtošana; tradīciju saglabāšana 
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Jautājums „Vai ir vēl kādas citas jomas, kuras nepieciešams attīstīt Jūsu teritorijā?” 

Sociālā joma 

Nodarbinātība 

Uzņēmējdarbību 

Man šķiet, ka Partnerība ir lieliski izstrādājusi savu atbalsta stratēģiju lai visi interesenti varētu atrast 
savu ideju realizācijas nišu 

Vairāk pievērst uzmanību nomaļākajiem pagastiem! Tā kā ceļi ir ļoti sliktas kvalitātes, mūs neinteresē 
kādas aktivitātes norisinās Kandavas pilsētā, jo mums tas nav pieejams! 

Sakārtot un uzlabot sabiedriskā transporta satiksmi, lai teritorija būtu vieglāk sasniedzama 

Seksa tūrisms, jo tā ir palikusi vienīgā joma, kuru mūsu tautas labākie dēli un meitas vēl pieprot kaut 
cik ciešamā kvalitātē (pēc Latvijas kangaru neatgriezeniski sagrautās izglītības sistēmas kraha) 

Popularizēt atbalstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, tā stimulējot šo 
organizāciju veidošanos. 

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstībai 

Sabiedrības iesaistīšanu partnerības rīkotajos projektos, ne tikai biedrības 

saturīgāki sabiedriskie pasākumi 

Uzņēmējdarbības atbalstīšana jebkurā formā - jaunu darba vietu radīšanas atbalstīšana jebkurā 
formā 

Mūžizglītības pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām pagastā 

Ražošanas attīstība 

Sadarbība starp pašvaldības institūcijām. 

Uzņēmējdarbības veicināšanu, jaunu darbavietu rašanos! 

Brīvā laika spēļu istabas izveide 

Mazo (jauno) uzņēmēju un jauno lauksaimnieku atbalsts 

ĻOTI VĒLAMS GĀJĒJU UN VELOCELIŅŠ NO STATOIL DEGVIELAS US LĪDZ KANDAVAS PILSĒTAI!!! 

Mototrases izveide un iedzīvotāju piesaiste motosportam Zemītes pagastā. 

Mazo un jauno uzņēmēju darbību ar nelielām projektu summām, kas ieguldītas vides sakopšanā, 
uzlabošanā, jaunā vai interesantā pakalpojuma veidā 

Atbalsts interešu izglītības iestādēm un to realizētās aktivitātes 

Ceļu sakārtošana 

Nepieciešamas sakoptas laivu piestātnes. Labākas pieejas peldvietām pie Abavas. Atrisināt atkritumu 
izvešanu, uzkopšanu peldvietās pie Abavas. Uztaisīt iespēju piebraukt pie upes ar mašīnu kā vecajos 
labajos laikos. Varētu vairāk netaisīt koka takas ielejā, jo pa mežu un krastiem var staigāt arī pa zālīti. 
Nav jātērē tur nauda. Turpināt taisīt izzinošas pastaigas pa ieleju vietējiem un tūristiem.... 

Pasākumu organizēšana, piemēram, Ziemassvētki Kandavā. Ja agrāk varēja teikt, ka katru gadu 
26.decembrī kaut kas tiek rīkots, tad tagad droši var apgalvot, ka nekādas programmas nav. Tas ir ļoti 
nožēlojami, parādās tas, ka nekas šai pilsētai neinteresē, pat Ziemassvētku egle katru gadu kļūst 
arvien šausmīgāka, drīz jau būs egle bez lampiņām. Ja salīdzina kāda Kandava bija agrāk un kas tajā 
notika, tad tagad var teikt, ka pilsēta ir izmirusi un jauniešus no aizbraukšanas no šīs pilsētas nekas 
neaiztur, jo Kandavā jau nekā nav 

Iedzīvotāju izglītības pilnveides iespējas...atbalsts kvalitatīviem kursiem un semināriem 

Darbvietu radīšana 
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Vēlams apzināt esošos resursus, lai mērķtiecīgāk koncentrētu LEADER ieguldījumu jau teritorijas 
esošo stipro pušu stiprināšanā (sadarbības veicināšanā). 

Kultūras pasākumi 

Iespējams ir citas programmas, bet ir uzklausītas vēlmes pēc sociāla rakstura projektiem - nometnes 
un pasākumi bērniem, mazturīgajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, ka vienā projektā var apvienot gan 
aprīkojuma iegādi darbības nodrošināšanai, gan kādam pasākumam (nometnes vadītāja alga, 
naktsmītnes, ēdināšana). Bet varbūt kā līdz šim arī nevajag jaukt mīkstos ar cietajiem projektiem. 

Vēlētos jauniešu sporta aktivitāšu veicināšanai zāli( ar nenoteiktu darba laiku),trenažierus, aktīvai 
laika pavadīšanai. Ieteikums...Vānes pagasta centra sakopšanai finansēt sētnieku. 

Ražošana, ražošana, ražošana 

Lauksaimniecība, amatniecība. 

Vides labiekārtošana 

Mums ir liels, skaists ezers, bet nav peldvietas, kura visvairāk ir vajadzīga bērniem 

Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana 

Mājražošana 

Uzņēmējdarbība - jaunu darba vietu radīšana 
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Jautājums „Jūsuprāt, kas varētu veicināt lielāku uzņēmēju, t.sk. mājražotāju aktivitāti, veidojot 

dažādus projektus turpmāk?” 

Labāki MK noteikumi 

Atbalsts 

Piesaistot lielāku finansējumu 

Viss ir atkarīgs no pašu uzņēmēju gribasspēka un radošuma 

Sociālais faktors 

Radniecība ar kādu no deputātiem 

Mazāks līdzfinansējums 

Vienkāršotāka dokumentu sagatavošana ne tikai Partnerības projektos, bet valsts institūcijās kopumā 

IEINTERESETIBA!!! 

Nodrošināt, to, ka arī pēc projekta beigām būs garantēts noieta tirgus. Saimniecībām, kas apsaimnieko 
lauksaimniecības zemes un uztur tās piešķirt zemes nodokļu atvieglojumus 

Projektu sagatavošanas un realizācijas procesam nedrīkst pielaist dažādus deģenerātus un citus 
šodienas aktīvos sabiedrības pārstāvjus 

Pašvaldības atbalsts 

Plašāka informācijas nogādāšana līdz potenciālajam projekta realizētājam. Potenciālo projektu 
realizētāju iedrošināšana par pamatu ņemot realizēto projektu pozitīvo piemēru. Mazāka birokrātija 
no valsts un pašvaldību iestāžu un kontrolējošo instanču puses. Pretimnākoša attieksme no banku 
puses 

Lielāka atbalsta intensitāte 

Ieinteresētība līdzdarboties un realizācijas rezultātā redzami un taustāmi ieguvumi. 

Informācija 

Zināšanas, pieredze, uzdrīkstēšanās 

Uzņēmējs varētu piedalīties projektos ar savu līdzfinansējumu un tādēļ ir jāuzrunā vietējie uzņēmēji 
(un ne tikai) uz iesniegto projektu izvērtēšanu. Tādējādi arī uzņēmējs spētu iepazīties ar projektu un tā 
virzītāju-izstrādātāju un varbūt būtu gatavs atbalstīt finansiāli. Vai sniegt kādus padomu, kā cilvēks ar 
pieredzi 

Visa novada kopējs attīstības plāns 

Ja būs gājējs, atradīsies arī ceļš:) Kādam būtu jāuzrunā un jāiedrošina potenciālie projektu rakstītāji un 
īstenotāji, cilvēkiem reizēm pietrūkst drosmes uzdrīkstēties. 

Drošība un garantija, ka projektu izdosies īstenot. Vietējo iedzīvotāju atbalsts "savējiem", jo Kandavā ir 
izteikts modelis neatbalstīt vietējo produkciju un uzņēmējus 

Konstruktīva un informatīva komunikācija ar iedzīvotājiem. Domes vadošo amatpersonu vēlme 
nākotnē redzēt katru pagastu kā  sadarbības un apskates cienīgu vietu novadā 

Pašvaldības atbalsts 

Sakārtota valsts nodokļu politika 

Atbalsta programmas ar finansējumu jaunu uzņēmumu radīšanai! 

Reklamēt un uzaicināt uz lielākiem pasākumiem, jo nedrošības sajūta 

"Kandavas Partnerības" aktīvāka darbība, pretimnākšana un atsaucība, kā arī vietējo pašvaldības 
darbinieku piesaiste, ieinteresētība attīstīt savu teritoriju, novadu un ieinteresētība atbalstīt vietējo 
iedzīvotāju dzīves līmeņa attīstību, kā arī centienus saimniecību un vides attīstībai un pilnveidošanai. 
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Informētība par iespējām realizēt projektus, motivējoši semināri, apmācības. 

PLAŠĀK IZVIETOTAS TIRDZNIECĪBAS VIETAS,TĀS BŪDAS NO PROMENĀDES UN SKV'ĒRIŅA PIE 
PILSKALNA NOVIETOT LIELCEĻA MALĀ- REDZAMĀ VIETĀ,ARĪ PIEMĒRAM PIE KANDAVAS STACIJAS 
VENTSPILS ŠOSEJAS MALĀ ,LAI CILVĒKIEM NEBŪTU JĀSĒŽ UZ ŠOSEJAS UZ MAZIEM ĶEBLĪŠIEM. BŪTU 
ĒRTĀK GAN TIRGOTĀJIEM GAN PIRCĒJIEM UN SKATS BŪTU LABĀKS UZ NOVADU. 

Plašāka un pieejamāka informācija 

Līdzfinansējums 

Piederība novadam. Atbalsts materiāls, izglītojošs, palīdzība grāmatvedības jautājumos un dokumentu 
sakārtošanā 

Tā jau ir valstiski izveidota problēma, par savējo neatbalstu.... 

Informācijas pieejamība 

Atbalsts no pašvaldības, citu mājražotāju pieredze 

Pašvaldības atbalsts. Informācija. Motivēšana. 

Biedrības - amatniecības , uzņēmēju, u.c. 

Ja nav pašvaldības atbalsta, tad nekādas motivācijas nevienam nebūs neko realizēt! 

Domes līdzfinansējums mājražotāja ieguldījuma daļai- piemēram, domes budžetā ir zināms naudas 
daudzums, ko uzņēmēji var pieprasīt kā līdzfinansējumu. 

Reklāma 

Mazāku dažādu institūciju prasību ievērošana attiecībā uz mājražotājiem. Zināšanas grāmatvedībā 

Ja nebūtu liela birokrātija 

Vēlams saprast, kāda veida uzņēmējdarbība Kandavas Partnerības teritorijā ir vēlama (piemēram, 
nosakot kritērijus minimālai darba algai) un ar LEADER naudu to arī stimulēt 

Vairāk reklamēt 

Sadarbība starp citām pašvaldībām, TIC iesaiste novada popularizēšanā 

Paša iniciatīva, uzdrīkstēšanās... 

Skaidri un izpildāmi kritēriji plašākam uzņēmēju lokam, tai skaitā "mazajām" mājsaimniecībām un 
mājražotājiem, iedrošināšana, lielāks līdzfinansējums no fonda 

Vairāk informācijas un pašvaldības atbalsts dažādos veidos 

Vietējās nozīmes tirdzniecības vieta Vānes centrā 

Cilvēku  griba darboties 

Pašvaldības atbalsts un ieinteresētība 

Pašu uzņēmība, ambīcijas 

Vairāk atbalstot un iedrošinot, piemēram, neņemot samaksu par tirgošanās vietu, bet tieši otrādi  
izsakot pateicību par piedalīšanos 

Vairāk informācijas 

Veicināt mazos uzņēmējus uz kopdarbību vai sadarboties. 

Nodokļu atlaides 

NVO 

Valstisks atbalsts uzņēmējdarbībai, represīvo metožu izskaušana 

Kursi, konsultācijas 

Pārliecinātība par produktu realizāciju 
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Pētījuma veicēji izsaka pateicību visiem pētījuma dalībniekiem par aktivitāti  

un novēl sekmīgu projektu īstenošanu arī turpmāk! 


