
Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums par 2020.gadu 

 

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana 

 

1. SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība) 

Mērķa 

Nr. 

 

Stratēģiskais mērķis 

 

Novērtējuma 

rādītājs 

 

Bāzes vērtība 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 

Sasniegtā 

vērtība 

novērtējuma 

gadā 

Vērtējums/ 

komentāri par 

rādītāja izpildes 

virzību 

M1 Veicināt mikro, mazo 

un vidējo uzņēmumu 

izveidošanu un 

attīstību 

Uzņēmumu skaits 

VRG darbības 

teritorijā 

1596 1625 1538 Aktīvo uzņēmumu 

skaits Kandavas 

Partnerības teritorijā  

samazinās, līdz ar to 

plānotais rādītājs nav 

sasniegts. Kaut  gan , 

nemot vērā 

izsludinātos 

LEADER projektu 

konkursus, projektus 

iesniedz gan 

jaundibināti 

uzņēmumi, gan arī 

fiziskas personas, 

kuras vēlas  uzsākt 

uzņēmējdarbību. 

M2 Atbalstīt publiskās 

infrastruktūras 

attīstību, pieejamo 

Iedzīvotāju skaits 

VRG darbības 

teritorijā.  

16 169 

 

15100 

 

14347 

 

 

Iedzīvotāju  

Iskaita samazinājums ir 

lielāks nekā 

Kandavas Partnerība 



dabas resursu, 

vēsturiskā un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma attīstību, 

racionālu izmantošanu 

un apsaimniekošanu 

 

 

 

 

 

Apmeklētāji 

teritorijas tūrisma un 

atpūtas objektos un 

pasākumos 

 

 

 

 

154 613 

 

 

 

 

170 000 

 

 

 

 

 

 

 

217689 

 

sākotnēji plānots, tas 

ir nenovēršami, it 

īpaši lauku 

teritorijās. 

 

 Apmeklētāju skaita 

pieaugums tūrisma 

objektos ir 

ievērojami pieaudzis 

, iespējams,  tas ir 

saistīts ar Covid-19 

ierobežojumiem, jo 

liedzot cilvēkiem 

izbraukt ārpus 

Latvijas, cilvēki 

dodas iepazīt 

skaistās un 

neiepazītās vietas 

Latvijā.  

M3 Veicināt sabiedrisko 

aktivitāšu attīstību 

Sabiedriski aktīvu 

cilvēku skaita 

pieaugums 

1684 2100 1850 PPieaudzis to cilvēku 

skaits, kuri savā 

brīvajā laikā aktīvi 

iesaistās sabiedrisko 

organizāciju darbībā 

un  dažādos 

pasākumos: deju 

kolektīvos, 

amatnieku darbnīcās, 

mākslas plenēros, 

talkās u.c.. Ņemot 

vērā to, ka 

iedzīvotāju skaits 

vietējā teritorijā ir 

samazinājies un arī 



valstī noteiktie 

ierobežojumi saistībā 

ar globālo 

pandēmiju, tad šis 

rādītājs nav 

pieaudzis līdz 

plānotajam. 

 

2. Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība) 

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Rezultātu rādītājs no 

SVVAS 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma gadā 

(visi projekti) 

Vērtējums/ komentāri 

par rādītāja izpildes 

virzību 

1. Atbalsts 

uzņēmējdarbīb

as  uzsākšanai 

un attīstībai 

Atbalstīti 20 

uzņēmēji; 

20 

 

Uzraudzībā ir 23 projekti un 

atbalstīti ir 20 uzņēmēji. Vēl 

11 projekti atrodas 

īstenošanas stadijā. Līdz ar 

to šis rādītājs varētu pieaugt 

līdz 31 (pie nosacījuma, ja 

netiks pārtrauktas projekta 

saistības). 

 

Radītas 23 darbavietas 

 

16 

Pagaidām šis rādītājs nav 

sasniegts, bet ņemot vērā to, 

ka pašlaik 11 projekti 

atrodas īstenošanas stadijā, 

kuros kopumā plānotas 10 

jaunradītas darba vietas, tad 

plānotais radītājs varētu tikt 

pārsniegts, pieaugot līdz 26  

(pie nosacījuma, ja netiks 

pārtrauktas projekta 

saistības). 

2. Atbalsts Atbalstīti 18 18 Plānotais rādītājs ir 



vietējās 

teritorijas 

sakārtošanai 

objekti/pakalpojumi izpildīts. 

3. Atbalsts 

sabiedrisko 

aktivitāšu 

nodrošināšanai 

Atbalstītas 25 sabiedriskās 

aktivitātes 

27 Plānotais rādītājs ir 

nedaudz pārsniegts, bet 

ņemot vērā to, ka pašlaik 

4 projekti atrodas 

īstenošanas stadijā, tad šis 

rādītājs pieaugs līdz 31. 

4. Atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem 

Atbalstīti 10 pasākumi 10 Plānotais rādītājs ir 

sasniegts, bet ņemot vērā 

to, ka 1 projekts atrodas 

īstenošanas stadijā, tad šis 

rādītājs pieaugs līdz 11. 

 

 

3. Īstenotie inovatīvie projekti ar ELFLA atbalstu (VRG ir atzinusi un SVVA stratēģijas inovāciju kritērijā ir iegūts pozitīvs 

vērtējums,(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)  

Nr.p.k.  

Projekta numurs 

 

Projekta nosaukums 

Inovācijas veids 

Vietējā līmenī VRG Nacionālā mērogā 

1. 16-08-AL14-A019.2101-

000010 

Oriģināla koka dizaina 

priekšmetu ražotnes 

attīstīšana 

Jaunu koka dizaina priekšmetu 

ražošana– piem., bērnu virtuves 

tornītis  

Jaunu koka dizaina 

priekšmetu ražošana– 

piem., bērnu virtuves 

tornītis 

2. 16-08-AL14-A019.2101-

000002 

Galdniecības pakalpojumu 

nodrošināšana 

Jauns produkts – biškopības 

aprīkojuma, augļkopības 

inventāra, gleznu 

rāmjuizgatavošana no dabīga 

koka 

- 

3. 16-08-AL14-A019.2101-

000006 

Traktordakteris Jauns pakalpojums - riepu 

montāža traktoru, autobusu un 

- 



citas smagās tehnikas riepu 

nomaiņai.  

4. 16-08-AL14-A019.2101-

000004 

Lāzera iekārtas iegāde 

saimnieciskās darbības 

attīstībai 

1)Koka un citu materiālu 

lāzergriešanas un gravēšanas 

pakalpojumi īsā laika posmā. 

2)Jauns produkts - saplākšņa 

koka lustras 

Jauns produkts - 

saplākšņa koka lustras 

5. 16-08-AL14-A019.2102-

000003 

Kandavas kartinga trase - 

sportam un aktīvai atpūtai 

Kartingu trases aprīkošana ar 

jaunākajiem modernākajiem 

rezultātu tablo, trokšņu 

monitoringiem un trokšņu 

aizsargbarjeru 

Kandavas trase tik 

moderna un aprīkota 

būs vienīgā Kurzemē 

6. 17-08-AL14-A019.2101-

000002 

Produktīvo mājlopu 

reprodukcijas kāpināšana 

Kandavas Partnerības iedzīvotāji 

varēs saņemt kvalitatīvus 

ultraskaņas sonogrāfa un 

binokulārus laboratorijas 

mikroskopa izmeklējumus 

dzīvniekiem dzīves vietā 

 

 

- 

7. 18-08-AL14-A019.2101-

000006 

“Tēviņu” mājas vīna 

darītavas attīstība 

 Jauns produkts - 

"Aveņu vīna balzāms" 

8. 20-08-AL14-A019.2103-

000004 

3D lāzerskenēšanas 

pakalpojumi 

Trīsdimensionālās 

lāzerskenēšanas pakalpojums- 

tiek  izpētīta, dokumentēta esošā 

situācija dabā, pirms kā jauna 

uzsākšanās konkrētā vietā, 

apzinot situācijas nopietnību un 

izvirzāmās prasības nākamajos 

projekta etapos. 

 

9. 20-08-AL14-A019.2103-

000003 

Vakuuma žāvēšanas iekārtas 

iegāde ogu un augļu 

pārstrādei 

Jauns produkts – vakuumā 

žāvētas zemenes, kas netiek 

ražots un piedāvāts tuvākajā 

reģionā. 

 

10. 20-08-AL14-A019.2103-

000010 

Jauna uzņēmuma ražošanas 

darbnīcas izveidošana 

Jaunu produktu ražošana – 1) 

Kustīgā mērķa padošanas sistēma 

 



Kandavā mazjaudas pneimatiskajām 

šautuvēm, kas paredzēta 

individuāliem šaušanas treniņiem 

un šaušanas sacensību 

organizēšanai; 2) Acu veselības 

iekārta 

 

4. SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem 

uzsākta uzraudzība) 

 

 

Projekta 

īstenošanas 

nozare  

 

Radīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā 

Attīstīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā 

Mežsaimniecība -  

 Pārtikas - 4 

 t.sk.Mājražošana - 3 

Tūrisms  3 

Amatniecība 1 2 

Cita pakalpojuma 

nozare 

2 7 

Cita ražošanas 

nozare 

1 3 

Cita nozare 

atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

  

Skaits kopā 4 19 

 

 

 

 



5. SVVA stratēģijas ietvaros veiktas investīcijas alternatīvās enerģijas ražošanai ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem 

uzsākta uzraudzība)- info pēc tāmes 

Nr.p.k. Projekta numurs Projekta nosaukums Investīcija 

- - - - 

    

    

    

 

6. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība) 

Nozare* Projektu skaits 

novērtējuma gadā 

Sports 8 

Kultūra 9 

Sociālā aprūpe  

Interešu un apmācību klubi 8 

Vides aizsardzība  

Teritorija labiekārtošana 13 

Reliģija, baznīcas 3 

Mācības 10 

Cita (kultūrvēsturiskais 

mantojums) 

4 

Skaits kopā 55 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

7. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)* 

 

Aktivitāte 

Projektu skaits 

novērtējuma 

gadā 

Inovatīvo projektu 

skaits 

Pievienotās vērtības 

veidošana un 

n/a n/a 



inovācijas veicināšana 

visos zvejas un 

akvakultūras produktu 

piegādes posmos 

Ekonomiskās 

izaugsmes 

veicināšana, darba 

vietu radīšanas 

veicināšana, ka arī 

zivsaimniecības 

nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs- 

darbību dažādošana 

n/a n/a 

Vides resursu 

vairošana vai 

izmantošana, kā arī 

klimata pārmaiņu 

mazināšana 

n/a  

Zvejas vai jūras 

kultūras mantojuma 

izmantošanas 

veicināšana 

n/a 

*ja viens projekts īstenots vairākās aktivitātēs, projektu norāda abās aktivitātēs 

 

 

 

II. Vietējās rīcības grupas darbība 

 

8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi 

1)ELFLA 



Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri 30 225 60 20 23 

Darba grupas 28 219 50 67 55 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 5 19 4 2 3 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 7 13 1 1 1 

Dalība mācībās 4  

Dalība LLF organizētos pasākumos 13+ iknedēļas 

vebināri 

Dalība VLT organizētos pasākumos 12 

Cits( dalība sadarbības projektu aktivitātēs) 50+ 

 

2) EJZF – N/A 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri      

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā      

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs      

 

 

9. Novērtēšana  

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) Fonds 

- - 

 

10. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta 

Biedrība “Latvijas Lauku forums” 

 

 

 



 

11. Vai izmanto citus finanšu resursus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai 

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

NVA Tukuma filiāle, ESF projekts ,,Jauniešu garantijas" Nr. 7.2.1.1/1 5N001, atbalsta pasākums “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”- 2016. un 2017.gadā piesaistīti 3 jaunieši, kā projektu vadītāja 

palīgs un sabiedrisko attiecību speciālists. Esam vairākkārt snieguši projektus dažādos projektu konkursos, bet nav 

veicies:  Latvijas vides aizsardzības fondā tika iesniegts projekts  “Lauku viensēta – Latvijas dabas vērtību goda vietā” 

– netika apstiprināts (2017.gadā). Biedrības “Zalā brīvība” izsludinātā projektu konkursa “Ar cieņu par pārtiku” 

ietvaros tika iesniegts projekts “Domāsim zaļi – mazināsim atkritumus mājsaimniecībās!” – netika apstiprināts 

(2019.gadā).  Aktīvo iedzīvotāju fondā tika iesniegts projekts "Topi aktīvs! Iesaisties!" (2020.g.) – netika apstiprināts. 

2020.gadā  Sabiedrības integrācijas fondā iesniegtais projekts “Sadarbībā spēks!”, Nr.2021.LV/NVOF/MIC/019/50, 

tika apstiprināts un pašlaik ir īstenošanas stadijā, projektā paredzētas izmaksas projekta vadības personālam un projekta 

aktivitāšu nodrošināšanai. 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

  

  

  

 

III. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība  

 

 

Starpteritoriālā sadarbība 

Projekta 

nosaukums 

Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā īstenotās 

aktivitātes 

Projektā sasniegtais 

rezultāts (ja projekts ir 

īstenots un statuss – 

sākta uzraudzība) 

„Mājražotāju un 

amatnieku 

VRG „Darīsim paši!” – 

vadošais partneris. 

Sadarbības projekta mērķis – 

veicināt mājražotāju un amatnieku 

Sadarbības projekta 

aktivitātes: 

 



potenciāla attīstība 

un tūrisma 

piedāvājuma 

"Ražots Kurzemē" 

izveide 

 

Sadarbības partneri:  

VRG „Saldus rajona 

attīstības biedrība”; VRG 

„Talsu rajona 

partnerība”, VRG 

„Partnerība laukiem un 

jūrai”, VRG 

„Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija”; VRG 

“Kandavas Partnerība” 

 

uzņēmējdarbības attīstību, 

nodrošinot vietējo produktu noietu 

un atpazīstamību, jaunu sadarbības 

saišu veidošanos. Tiešie sadarbības 

projekta ieguvēji – iesaistīto VRG 

darbības teritoriju mājražotāji un 

amatnieki.  Sasniedzamie rezultāti: 

Noorganizētas mācības 

mājražotājiem un amatniekiem; 

Noorganizēti 6 pieredzes braucieni; 

Iegādāti pamatlīdzekļi – vienotas 

teltis, galdi, soli, galdauti. 

Noorganizēta akcija “Ražots 

Kurzemē”. 

Noorganizēts kopīgs pasākums 

Kurzemes mājražotāju un 

amatnieku uzņēmējdarbības 

veicināšanai. 

Izdota tūrisma brošūra par 

Kurzemes mājražotājiem un 

amatniekiem. 

1. Mācības mājražotājiem un 

amatniekiem. 

2. Pieredzes apmaiņas braucieni. 

3. Tūrisma maršruta izveide. 

4. Pamatlīdzekļu iegāde. 

5. Akcija “Ražots Kurzemē”. 

6. Pasākums “Kurzemes 

dienas”. 

7. Projekta vadība 

“Mākslas skolas 

pedagogu un 

skolēnu prasmju 

pilnveidošana 

radošās industrijas 

attīstīšanai 

sadarbības partneru 

teritorijās” 

(akronīms: 

4xmāksla)” 

VRG “Saldus rajona 

attīstības biedrība”- 

vadošais partneris. 

Sadarbības partneri: 

VRG „Madonas novada 

fonds”, VRG „ Ludzas 

rajona partnerība”, VRG 

„Partnerība laukiem un 

jūrai”, VRG „Kandavas 

Partnerība” 

Mērķis ir veicināt radošās 

industrijas attīstību sadarbības 

partneru teritorijās, pilnveidojot 

mākslas skolu pedagogu 

profesionālās kompetences, skolēnu 

māksliniecisko iemaņu attīstību, 

organizējot izglītojošus pasākumus 

un iesaistot vietējo sabiedrību. 

Projekta aktivitātes:  

Apmācības – meistarklases I. 

Gleznošanas plenērs. 

"Varakļānu un Cesvaines pils 

atspulgi gleznās". 

Vasaras nometne “4xmāksla”. 

Vasaras plenērs “Izglezno 

Enguri”. 

Ledus mākslas festivāls 

Engurē. 

Radošo eksperimentu nedēļa 

2019. 

Keramikas simpozijs Engurē. 

 



Apmācības – meistarklases II. 

Amatu dienas Kandavā. 

Atvērtās vieslektoru lekcijas 

organizētās Apmācībās – 

meistarklasēs I. 

Ledus skulptūru un stikla 

darbu izstāde. 

Atvērtās lekcijas un diskusija 

“Radošo eksperimentu nedēļā 

2019”. 

Atvērto durvju dienas Saldus 

Mākslas skolā. 

Radošo darbu un plenēra 

mākslas darbu ceļojošā 

izstāde. 

Sadarbības projekta vadīšana 

un koordinēšana. 

"Reģiona finanses 

reģiona 

uzņēmējdarbībai" 

(RFRU) 

VRG “Rīgas rajona 

Lauku attīstības 

biedrība” – vadošais 

partneris. 

Sadarbības partneri: 

VRG "Kandavas 

Partnerība",  VRG 

"Vidzemes lauku 

partnerība "Brasla"", 

VRG "Biedrība Pierīgas 

Partnerība", VRG 

"Lauku partnerība 

Ziemeļgauja", VRG "No 

Salacas līdz Rūjai’". 

Projekta ietvaros paredzēts meklēt 

praktiskus risinājumus aizdevuma 

finanšu platformas izveidei mērķa 

grupām – fiziskām un juridiskām 

personām, paredzot aizdevumiem 

konkurētspējīgas % likmes 

(atbilstoši vidējām likmēm banku 

sektorā). 

Projektā noteiktie rezultāti - 

Finanšu platformas juridiskā 

forma un finanšu 

apsaimniekošanas juridiskie 

risinājumi (Līgumi ), IT 

programmas specifikācijas 

finanšu apsaimniekošanai, 

Pētījums par mērķa grupas – 

aizņēmēju tipiem un 

vajadzībām, zīmols finanšu 

platformas popularizēšanai.  

Sadarbības partneri 

paredzējuši organizēt 

kopskaitā 12 tikšanās ar 

esošajiem aizdevumu kā arī 

citu finanšu resursu 

apsaimniekotājiem reģionos, 

 



un tikšanās ar potenciālajiem 

aizņēmējiem to vajadzību 

apzināšanai. Plānotas vismaz 

6 reģionālās konferences par 

tēmām reģiona 

uzņēmējdarbību veicinoši 

instrumenti un metodes. 

„Inženierzinātņu 

apguves 

popularizēšana 

reģiona ilgtspējīgas 

ekonomiskās 

attīstības 

veicināšanai”  

(EZIS) 

VRG “Saldus rajona 

attīstības biedrība – 

vadošais partneris.  

Sadarbības partneri:  

VRG “Laukiem un Jūrai” 

, VRG “Dobeles rajona 

lauku partnerība”” , VRG 

“Darīsim paši”, VRG 

“Kandavas Partnerība” 

Projekta mērķis – Veicināt zinošu 

un motivētu jauno speciālistu un 

uzņēmēju pienesumu darba tirgū 

eksaktajās un tehniskajās nozarēs, 

tādējādi stiprinot teritoriju 

ekonomisko attīstību. Projekta 

kopējie rezultāti: Veicināta 

inženierzinātņu atpazīstamība un 

attīstība sadarbības partneru 

teritorijās, kas kopumā ļaus 

attīstīties ražošanas uzņēmumiem 

reģionā. 

1.Trīs konferences tipa 

motivējoši pasākumi reģionā 

esošo eksakto priekšmetu 

skolotājiem. 

2.Integrēta komplekta 

izstrāde, kas vidē interaktīvi 

un radoši parāda fizikas, 

ķīmijas, matemātikas 

likumus. 

3. “Jauno Zinātnieku skola” 

2019./2020. mācību gads. 

4. “Jauno Zinātnieku skola” 

2020./2021. mācību gads. 

5.Inženierzinātņu 

popularizēšanas pasākums- 

“Zinātnes diena”. 

6. Publicitātes pasākumi, 

inženierzinātņu 

popularizēšanai un 

atpazīstamības veicināšanai. 

7. Sadarbības projekta 

vadīšana un koordinēšana 

 

Starpvalstu sadarbība  

Projekta nosaukums Sadarbības 

partneri 

Projekta īss apraksts Projektā plānotās 

aktivitātes 

 

“Biškopības nozares 

attīstības veicināšana 

VRG “Saldus rajona 

attīstības biedrība” – 

2017.gadā apstiprināts tehniskās 

sagatavošanās projekts. Projekta 

1.Biškopības nozares 

ekspertu tikšanās 

 



sadarbības partneru 

teritorijās un 

sabiedrības izglītošana 

biškopības jomā”; 

Akronīms „Bites-Medus-

Cilvēki” 

vadošais partneris.  

Sadarbības partneri: 

VRG “Daugavpils 

un Ilūkstes novadu 

partnerība 

“Kaimiņi””; VRG 

“Preiļu rajona 

partnerība”; VRG 

“Kandavas 

Partnerība” 

mērķis – veicināt biškopības 

nozares attīstību sadarbības partneru 

teritorijās, veidojot jaunas saites un 

stiprinot biškopju-VRG- vietējo 

uzņēmēju sadarbību starptautiskā un 

starpteritoriālā līmenī , organizējot 

pieredzes apmaiņas braucienus, 

izglītojošus seminārus un 

piedaloties prezentācijas 

pasākumos, kā arī veicināt 

biškopības produktu noietu, rīkojot 

sabiedrības izglītošanas pasākumus. 

organizēšana. 

 2. Izglītojošu semināru  

organizēšana biškopjiem 

pārstrādes un tirdzniecības 

jomā .  

3. Pieredzes braucienu 

organizēšana pie 

profesionāliem biškopjiem. 

4. Sabiedrības izglītošanas 

pasākumi  

5. Projekta vadība 

 

  

 

 

* Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās. 

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

VRG “Kandavas Partnerība” uzskaitītajos projektos darbojies  kā sadarbības partneris – tie  ir 4 starpteritoriālajos sadarbības projekti un 1 

starpvalstu sadarbības projekts. Sadarbības partnerim  nav tā galvenā atbildība par projektu kopumā, bet ir jāizpilda vadošā partnera 

norādījumus saistībā ar projekta aktivitātēm un jāpiedalās darba grupās par projektā paredzēto aktivitāšu organizāciju, kas arī tiek darīts un 

vienmēr tiek domāts par to, lai viss tiek izpildīts atbilstoši projektā un noteikumos norādītajam. Atsevišķos gadījumos ir bijis grūti atrast 

attiecīgās projekta mērķa grupas pārstāvjus dalībai projekta aktivitātēs, bet izmantojot Padomes locekļu un  personīgi iegūto informāciju par 

attiecīgiem cilvēkiem vietējā teritorijā, vienmēr ir atrasti mērķa grupai atbilstoši cilvēki. Vadošajam partnerim sadarbības projektā ir  jāiegulda 

ļoti daudz darba, gan projekta aktivitāšu īstenošanai kopumā, gan partneru savstarpējā  kopīgā kvalitatīvā sadarbībā, kas ir ļoti svarīgi 

projekta veiksmīgai īstenošanai. Paldies vadošajiem partneriem! 

 

 

 

 



IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2020.gadā 

 

SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju, 

finansējuma apguve). 

2020.gadā aktivitātes  "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros tika izsludinātas divas LEADER projektu konkursa kārtas, 

kurās kopumā tika iesniegts 18 projekti, no kuriem tika apstiprināti 12 projekti, atsaukti 3 projekti dažādu iemeslu dēļ (projekts tika iesniegts 

lauksaimniecības produkcijas ražošanas nodrošināšanai, kas nav atbalstāms;  atbalsta pretendents nebija ņēmis vērā to, ka būvniecības 

gadījumā būs nepieciešams iesniegt  atbilstošu būvniecības dokumentāciju; atbalsta pretendents nebija izvērtējis riskus finanšu ziņā) 1 

projekts VRG noraidīts finansējuma trūkuma dēļ; 2 projekti LAD noraidīti (neatbilda pasākuma nosacījumiem – konstatēti saistītie 

uzņēmumi;  uzņēmuma neatbilstībā saistība ar pārvietojamo pamatlīdzekļu iegādi). 2020.gadā kopumā šajā aktivitātē 5 projektu īstenotāji 

pārtrauca projekta saistības:  3 projektu īstenotāji projekta īstenošanas laikā, ar vienu projekta īstenotāju LAD pārtrauca saistības ( sakarā ar 

projekta īstenošanas termiņa neievērošanu), bet 1 uzņēmums pārtrauca saistības projekta uzraudzības laikā. Iemesli tam ir norādīti dažādi 

(sakarā ar uzņēmuma prioritāšu maiņu, saistībā ar valstī izsludināto Covid- 19 pandēmiju, finansiālu apsvērumu dēļ, ar neiegūtu finansējumu 

projekta īstenošanai), kaut gan noprotams, ka projektu saistību pārtraukšana  tomēr visvairāk saistīta ar Covid-19 pandēmiju. Nepatīkami ir 

tas , ka šie projektu saistību pārtraucēji publisko finansējumu ļoti ilgi notur pie sevis un tikai pašās projekta īstenošanas laika (kas jau 

vairākkārtīgi ir pagarināts) beigās atsakās no projekta īstenošanas. Patīkami, ka projektus iesniedz jauni cilvēki un uzdrīkstas savas idejas īstenot 

dzīvē, un līdz ar to paliekot dzīvot un strādāt vietējā teritorijā. Uz doto brīdi pieejamais publiskais finansējums šajā aktivitātē ir 56476,35 EUR, kuru 

plānots izsludināt kopā ar pārejas perioda finansējumu. Šis finansējums ir atbrīvojies sakarā ar LAD noraidītiem projektiem un  projektu attiecināmo 

izmaksu samazināšanos. 

Aktivitātes  " Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros tika izsludinātas divas LEADER projektu konkursa kārtas, kurās kopumā tika 

iesniegti 25 projekti, no kuriem 10 projekti tika apstiprināti, 1 projektu noraidīja VRG, finansējums pietrūka 14 projektiem ar pieprasīto 

ELFLA finansējumu 127 233,13 EUR apmērā.  Šajā aktivitātē viens projekta iesniedzējs ir pārtraucis saistības projekta īstenošanas laikā , jo 

nebija iespējams veikt projekta īstenošanas pēdējo posmu dažādu iemeslu dēļ,  bet publiskā finansējuma vislielākā daļa atbalsta 

pretendentam ir izmaksāta priekšfinansējuma veidā. Domājams, ka situācija atrisināsies un atbalsta pretendents publisko finansējumu 

atmaksās. 

Uz doto brīdi ir  tikušas izsludinātas vienpadsmit LEADER projektu konkursa kārtas: uzņēmējdarbības Rīcības 10 projektu konkursa kārtās, 

sabiedriskā labuma Rīcības 8 kārtās. Kandavas Partnerībai piešķirtais ELFLA finansējums LEADER projektiem ir 1 194 008,67 EUR, tajā 

skaitā 2019.gadā tika pieškirts virssaistību finansējums 56 318,06 EUR  apmērā. Ņemot vērā to, ka ir projekta iesniedzēji, kuri atsauc savus 

projektus vai pārtrauc projektā paredzētās saistības, tad finansējums atgriežas atpakaļ VRG, tad atkal attiecīgi ir jāizsludina projektu 



konkursi.  

Sakarā ar Covid-19 situāciju valstī 2020.gadā traucējoši bija tas, ka pēc LEADER projektu konkursa kārtu noslēguma nevarejām apmeklēt 

projektu iesniedzēju projektu īstenošanas vietas, ko iepriekš darījām, un tas sniedza papildus informāciju par atbalsta pretendentu. 

Darbu traucējošais un finansu un laika patēriņš tiek novirzīts, lai nodrošinātu dokumentācijas sagatavošanu  4 tiesas procesos ar biedrību “7 

BALLES”- 2 tiesas prosesi uzņēmējdarbības aktivitātē, 2 tiesas procesi sabiedriskā labuma aktivitātē.  Šajā gadījumā traucējoši ir tas, ka 

biedrības var iesniegt projektus gan uzņēmēju aktivitātē, gan sabiedriskā labuma aktivitātē un nav saprotams kā tas ir nodalāms. Šī biedrība 

ar projekta finansējumu sakārto fiziskai personai piederošu īpašumu un veic uzņēmējdarbību, kropļojot uzņēmējdarbības vidi. Varbūt labs 

nosacījums priekš biedrībām būtu tas, ka biedrības var īstenot projektus tikai no pašvaldības iznomātā īpašumā, nevis privātīpašnieku 

teritorijā. Uz doto brīdi no biedrības “7BALLES”    trijām ierosinātām kasācijas sūdzībām:   par divām sūdzībām ir atteikts ierosināt 

kasācijas sūdzību, bet par vienu sūdzību senatoru kolēģija lems par tālāko lietas gaitu. Kandavas Partnerības iesniegtā viena kasācijas 

sūdzība ir ierosināta tālākai kasācijas tiesvedībai. 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

2020.gadā divas reizes tika veikti grozījumi Kandavas Partnerības attīstības stratēģijā 2016-2020. Grozījumi saistīti ar Rīcības plānā un 

Finansējuma sadales plānā veiktajām izmaiņām: finansējuma pārnešana starp stratēģiskajiem mērķiem un maksimālo attiecināmo izmaksu 

samazināšana attiecīgajā izsludinātājā kārtā. Iepriekšējos gados ir veikti grozījumi stratēģijas projektu vērtēšanas kritērijos, jo projektu 

vērtēšanas stadijā  tiek secināts, ka  nedaudz jāprecizē kritērijs vai jāiekļauj kāds jauns vērtēšanas kritērijs. 

Domājam, ka nākotnē, ja tas būtu iespējams, labi būtu vērtēšanas kritērijos ielikt vienu subjektīvo kritēriju ar maksimāli 1 punktu, kurā 

projekta vērtētājs varētu tīri pēc savām sajūtām/informācijas novērtēt projektu.  

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Kandavas Partnerība  organizē pasākumus, kas  ļauj vietējās teritorijas viesiem iepazīt interesantākos LEADER projektus, cilvēkus un vietas 

kandavas partnerībā, kā arī vietējās teritorijas iedzīvotājiem organizē pieredzes apmaiņas braucienus pa Latviju un ārpus tās. 2020.gadā 20 

cilvēku grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgales pusi, kur iepazina aktīvi darbojušos cilvēkus laukos: keramiķi, mūzikas 

instrumentu izgatavotāju/restaurētāju, rotkali, eko apzinīgo modes dizaineri, kokgriezēju, rotkali un karogu ražošanas darbnīcu. Šādi 

pieredzes apmaiņas braucieni  sniedz cilvēkam ieskatu/informāciju/idejas, lai varētu pats uzdrošināties/radīt/darīt un īstenot savas idejas 

dzīvē. 

 



 


