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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

 

AREI  Agroresursu un ekonomikas institūts 

BDR  Biedrība 

CSP  Centrālā Statistikas pārvalde 

EJZF Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

EK  Eiropas Komisija  

ELFLA  Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

EPC Ekonomikas pētniecības centrs 

ES Eiropas Savienība 

FAME  EJZF Zvejniecības un akvakultūras uzraudzība un novērtēšana  

FP  Fiziska persona 

IK  Individuālais komersants 

IKP Iekšzemes kopprodukts 

LAD IS  Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma  

LAND  Lauku attīstības novērtēšanas daļa 

LAP  Lauku attīstības programma 

LEADER  Mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības 

veicināšanai 

MK  Ministru Kabinets 

NDB  Nodibinājums 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

PLE  Pilna darba laika ekvivalents 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PPI  Pašvaldības padotības institūcija 

PPP Publiskās privātās partnerattiecības  

PSV  Pašvaldība  

REL  Reliģiska organizācija 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

SVID  Stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi   

SVVA  Sabiedrības virzīta vietējā attīstība vai Stratēģija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

ZM Zemkopības ministrija 

ZNT  Zivsaimniecībai nozīmīga teritorija 

 ZRP 2014-2020  Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta 

ieviešanai Latvijā 2014. - 2020. gada 

ZS  Zemnieku saimniecība 

ZVRG Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas 

ZVS  Zvejnieku saimniecība 
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LIETOTIE APZĪMĒJUMI 

Darbavietu un 

dažādošanas aktivitāte 

(B) 

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas 

veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana; 

Investīcijas naudas vai citu aktīvu ieguldīšana komerciālā pasākumā ar 

mērķi gūt peļņu vai kādu citu labumu. 

Labuma guvēji Personas, kuras izmanto projekta rezultātus 

Mērķgrupa Sabiedrības grupa, kuru raksturo kādas kopīgas pazīmes,  

piem., jaunieši, pensionāri, invalīdi u.tml. 

Pievienotās vērtības un 

izaugsmes aktivitāte (A) 

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos 

zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos; 

Projektu ieviesēji Juridiskas vai fiziskas personas, kuras pieteikušas projektus un 

saņem publisko līdzfinansējumu to  ieviešanai 

Vides un klimata 

aktivitāte (C) 

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata 

pārmaiņu mazināšana; 

Zivsaimniecības kultūras 

mantojuma aktivitāte (D) 

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas 

veicināšana. 

  

Lietotie jēdzieni  

Apstiprinātais publiskais 

finansējums 

ELFLA un valsts finansējums ieviešanā esošo projektu 

finansējums  

Plānotais publiskais 

finansējums 

ELFLA un valsts finansējums, kas plānots visam 

programmēšanas periodam 

Ieviešanā esoši projekti Projekti ar statusu “apstiprināts”, “sākta uzraudzība”, “atvērts 

labošanai” un “slēgts” 

Vērtēšanā esošie projekti Projekti ar statusu “reģistrēts”  

Neieviestie projekti Projekti ar statusu “noraidīts”, “atsaukts”, “pārtrauktas 

saistības”, “anulēts” 
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1. KOPSAVILKUMS 

SVVA analīzes rezultātā sagatavots vērtējums par SVVA pasākumu ieguldījumu 

Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam (ZRP 2014-2020) 

4. Prioritātes - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju konkrētā mērķa - Ekonomiskās 

izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana sniedzot atbalstu 

nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no 

zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs – sasniegšanā. 

Pētījuma laikā tika aktualizēta informācija no SVVA stratēģijām, kas saistās ar 

mērķiem un rādītājiem. Tas ļauj veikt analīzi, balstoties uz 2018. gada stratēģiju aktuāliem 

datiem.   

 SVVA stratēģiju analīze parāda, ka tās vērstas uz ZRP 2014-2020 identificēto 

vajadzību risinājumu. Veidojot intervences loģiku, SVVA stratēģijas vairāk koncentrējas uz 

finansējuma nosacījumiem un mazāk uz specifiskajām teritoriālajām vajadzībām. Šādu 

situāciju nosaka SVVA principu traktējums normatīvajā regulējumā un metodiskajās 

vadlīnijās1. SVVA stratēģiskie (mērķa) rādītāji orientēti galvenokārt uz kontekstu, kas skar 

vairāk ekonomiskos rādītājus, maz ir sociālo rādītāju līdzīgi kā Eiropas Savienības definētie 

kopējie rādītāji EJZF. 2 

ZRP 2014-2020 4. prioritātes novērtēšanai noteiktie rādītāji nedod iespēju pilnvērtīgi 

novērtēt mērķa sasniegumu, tāpēc tika aplūkota citu rādītāju pieejamība. Pastāv ierobežotas 

iespējas rādītāju izvēlē, jo pieejamo datu Latvijas pilsētu un pagastu līmenī nav daudz. 

Pasākumu novērtēšanas tika izvēlēti trīs iznākuma rādītāji, trīs rezultāta un divi mērķa 

konteksta rādītāji. Iznākuma rādītāji saistīti ar projektu skaitu un veidiem izvēlētajās 

aktivitātēs. Rezultāta rādītāji saistīti ar ekonomisko attīstību (radītā nodarbinātība, ieguldīto 

investīciju īpatsvars aktivitātēs, neto apgrozījums), konteksta rādītāji ar iedzīvotāju un 

nodarbināto skaita izmaiņām zivsaimniecībā nozīmīgās teritorijās (ZNT).  

Izvēlēto rādītāju novērtējums, ņemot vērā datu pieejamību, ir veikts, izmantojot 

ieviešanā esošo projektu plānotās vērtības. Vērtējums parāda, ka projekti tiek aktīvi realizēti 

visās 4 SVVA stratēģiju īstenošanas pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana (F043.02) aktivitātēs un 65% projektu ir nekomerciāla rakstura (saistīti 

ar vidi un kultūras mantojumu). Pozitīvi vērtējams, ka 45% no projektiem ir pieteikti kā 

inovatīvi. Pasākums sniedz ieguldījumu arī darbavietu radīšanā un ekonomiskajā izaugsmē, jo 

tajos plānots radīt 45 jaunas darbavietas, kas ir 64% no plānotā visam periodam. Savukārt 

projektos, kuru mērķis ir palielināt neto apgrozījumu, plānotais apgrozījuma kāpums vairāk 

nekā 2 reizes pārsniedz ieguldīto publisko finansējumu šajos projektos. Projektu ģeogrāfiskais 

aptvērums ir plašs: tie aptver vairāk nekā 80% no zivsaimniecībai nozīmīgajām teritorijām 

(ZNT). Tomēr lielākā daļa ar šo projektu atbalstu ieguldīto investīciju (ap 80%) ir saistītas ar 

infrastruktūru, bet tikai 20% investīciju ir ekonomiska rakstura projektos. Tādēļ prioritātes 

ietekme uz nodarbinātības veicināšanu ZNT ir relatīvi neliela, kas nespēj kompensēt strauju 

darbavietu skaita samazināšanos zivsaimniecībā kopš 2014. g.  

Aprēķinātie konteksta rādītāji dalījumā pa atsevišķām ZNT liecina par ļoti atšķirīgām 

attīstības tendencēm dažādās teritorijās. Vidēji visās ZNT nodarbinātība un iedzīvotāju skaita 

dinamika ir nedaudz labāka nekā valstī kopumā.  

Ieteikumi saistīti ar SVVA pieejas plašākas izmantošanas iespējām, tajā skaitā 

ekonomiskās aktivitātes un ilgtspējas uzlabošanai piekrastes teritorijās. Tajās ZNT, kurās ir 

augsts zivsaimniecības īpatsvars kopējā nodarbinātībā (virs 10%), piešķirt augstāku prioritāti 

                                                 
1 Vadlīnijas un ieteikumi vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014-2020.gada plānošanas periodam, LLF, 

VARAM, 2014. 
2 Common Indicators In The Emff Version 2 – Date 23/2/2014;  

FAME SU, Task 3: Definitions of Common Indicators, Version 4.0, Working Paper, October 2016 
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(vairāk punktu) projektiem, kuros plānots radīt darbavietas. Sniegt lielāku palīdzību projektu 

pieteikumu sagatavošanā, lai uzlabotu to kvalitāti. Izmantot nepārtrauktās pieteikšanās 

iespējas, lai izvairītos no kvalitatīvu projektu noraidīšanas finanšu trūkuma dēļ atvērtajā kārtā. 

Izstrādāt vienotu rādītāju minimumu, kas ļautu efektīvāk veikt gan VRG pašvērtējumu, gan 

ZNT kopējo novērtējumu. Paplašināt pieejamo fondu klāstu SVVA stratēģiju ieviešanai ZNT 

(ne tikai EJZF un ELFLA). 

Ziņojumu sagatavoja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Ekonomikas 

Pētniecības centra (EPC) Lauku attīstības novērtēšanas daļas (LAND) pētnieki: Dr.geogr. 

A.Pužulis, Mg.sc.ing. E.Benga, Dr.oec. A.Vēveris, MBA J.Hāzners, Mg.soc. I.Biukšāne un 

zinātniskā asistente Z.Miķelsone. 
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2. DARBA SATURS 

Darba mērķis ir novērtēt atbalsta ietekmi uz 4. prioritātes 1. konkrētā mērķa - 

Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana, sniedzot 

atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas 

atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs – sasniegšanu. 

Darba izpildei izvirzīti 4 darba uzdevumi:  

1. Teritoriālo kohēziju un nodarbinātību raksturojošo datu analīze ZRP 2014-2020 4. 

prioritātes Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju novērtēšanai.  

Tika analizēti zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju (ZNT), kas saskaņā ar ZRP 2014-

2020 minēto ir piekrastes pagasti, novadi bez teritoriāla iedalījuma, republikas pilsētas bez 

Rīgas, pieejamie dati saistībā ar nodarbinātību un teritoriālo kohēziju. Datu avoti ir LAD IS, 

CSP, ZM. Mērķis ir noteikt rādītājus, kuri raksturo ZRP 2014-2020 4. prioritātes mērķa 

sasniegumu.  

2. Teritoriālās kohēzijas un nodarbinātības rādītāju izvēle ZRP2014-2020 mērķu 

sasniegumu novērtēšanai.  

Mērķa novērtēšanai analizēti konteksta rādītāji (VID, CSP, ZM, u.c. dati) un rezultāta 

rādītāji (LAD IS dati) pasākuma līmenī. Ņemot vērā datu pieejamību un kvalitāti, izvēlēta 

skaitliski ierobežota rādītāju kopa mērķa sasniegšanas novērtēšanai. 

3. ZVRG stratēģiju analīze, ņemot vērā izvēlētos rādītājus. Tika analizētas SVVA 

sadaļas, kas attiecas uz ZNT. 

3.1. 4. prioritātes Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju pasākumu analīze. 

Veikta SVVA analīze, balstoties uz izvēlētajiem rādītājiem. Novērtējums vērsts uz 

SVVA stratēģijās minēto mērķu sasniegšanai izvēlēto rīcību saistību ar ZRP 2014-2020 un 

rādītāju vērtībām. Analīze veikta par zivsaimniecībai nozīmīgajām teritorijām (ZNT). 

3.2. 4. prioritātes iesniegto projektu analīze saistībā ar ZRP 2014-2020 mērķiem. 

Pamatojoties uz LAD IS pieejamajiem datiem, veikts pasākumu "Vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana" un "Sadarbības pasākumi" novērtējums, lai noteiktu projektu ieguldījumu 

prioritātes mērķu sasniegšanā. 

3.3. 4. prioritātes pasākumu ieguldījuma izvērtējums nodarbinātības un teritoriālās 

kohēzijas mērķu sasniegšanā. Tas sagatavots, ņemot vērā atlasīto un analizēto rādītāju 

vērtības, kā arī detalizētāku informāciju par ieviešanā esošajiem projektiem.  

4. Secinājumu un ieteikumu sagatavošana.  

No veiktās datu analīzes sagatavoti secinājumi un sniegti tiem atbilstoši ieteikumi 

turpmākajām izmaiņām nodarbinātības un teritoriālās kohēzijas mērķu sasniegšanā. Sniegtas 

atbildes uz šādiem jautājumiem:  

- kādi rādītāji raksturo teritoriālo kohēziju un nodarbinātības izmaiņas ZRP 2014-2020 

4. prioritātē?    

- cik lielā mērā ZRP2014-2020 4. prioritātes atbalsts veicina kohēziju un nodarbinātības 

palielināšanu?  

- kas būtu jāmaina/jāievieš ZRP 2014-2020 4. prioritātes mērķa “Palielināt 

nodarbinātību un teritoriālo kohēziju” labākai sasniegšanai?  
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3. IZMANTOTIE DATI UN METODES 

Darba izstrādei tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Zemkopības 

ministrijas (ZM), Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) un Lauku atbalsta dienesta 

Informācijas sistēmas (LAD IS) dati. Pētījumā izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās 

ekonomisko pētījumu metodes: analīze un sintēze, kontentanalīze, grafiskā analīze, loģiskā un 

abstrakti konstruktīvā analīze, SVID analīze, kontentanalīze, aptauja ar anketēšanas metodi un 

daļēji strukturētas intervijas, fokusgrupas, ekspertu novērtējumi.  

Ņemot vērā LAD IS datu pieejamību un kvalitāti pasākumu līmenī, novērtētāji ir 

identificējuši atbilstošu iznākuma un rezultāta rādītāju kopu 4. prioritātes mērķu sasniegšanas 

novērtēšanai. Pasākumu analīzei izmantoti dati no LAD IS uz 01.03.2018.g. Tika analizēti 

ieviešanā esošie projekti.  

Teritoriālās kohēzijas un nodarbinātības mērķu sasniegšanas novērtēšanai piemēroto 

rādītāju izvēlei novērtēta publiski pieejamo datu bāzu (VID, CSP, ZM, u.c.) informācija. Tā 

kā ZRP 2014-2020 LEADER pasākumi un SVVA ir attiecināmi tikai uz piekrastes teritoriju 

un pagastu līmeni, tad šīs informācijas vērtējumā tika ņemta vērā datu pieejamība pagastu un 

pilsētu līmenī. Tā kā par zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām (ZNT) ir noteikti piekrastes 

pagasti, un ir izvēlēta multifondu pieeja šo teritoriju atbalstam, vērtēts arī Lauku attīstības 

programmas 2014-2020. gadam (LAP 2014-2020) ieguldījums ZNT. Iedzīvotāju skaita un 

nodarbinātības izmaiņu novērtēšanai izmantoti CSP dati. Par pārskata perioda sākuma gadu ir 

izvēlēts 2014. gads, bet beigu gads ir atkarīgs no datu pieejamības. Tādēļ dati par iedzīvotāju 

skaitu, kā arī bezdarbnieku skaitu apkopoti par laiku līdz 2018. gada sākumam, bet dati par 

nodarbināto skaitu – līdz 2016. gadam (ieskaitot). 

Pētījuma procesā tika apkopoti Vietējo rīcības grupu (VRG) un LAD interneta vietnēs 

izvietotie dati par sešām uz ZNT attiecināmām SVVA stratēģijām un to izmaiņām. Tika iegūti 

aktualizēti dati par stratēģijās norādītajām vajadzībām, mērķiem un mērķu sasniegšanas 

rādītājiem. Datu ieguve tika veikta periodā no 2018. gada februāra līdz 2018. gada maijam. 

SVVA stratēģijas aptver gan piekrastes, gan iekšzemes teritorijas, un aprakstītie mērķi un 

vajadzības nav viennozīmīgi attiecināmi uz ZNT. Tika veikta analīze par SVVA stratēģiju 

formulējumos un praktiskajā realizācijā iekļauto vajadzību, mērķu un rādītāju atbilstību.  

Rādītāju izvērtēšana un atlase un vērtēšana tika veikta, ņemot vērā Latvijas ZRP 2014-

2020 noteiktos rādītājus, ES izstrādātos ieteikumus, EK vadlīnijas par LEADER/SVVA 

vērtēšanu3.  

ZRP 2014-2020 noteiktie rādītāji ir saistīti ar nodarbinātību, iedzīvotāju skaita 

izmaiņām un ieviesto projektu un to pieteicēju skaitu. Ieviesto projektu un to pieteicēju skaits 

raksturo ZNT iedzīvotāju kapacitāti ZNT veicamo aktivitāšu īstenošanā. 

SVVA stratēģiju analīzē tiek pētītas SVID analīzēs minētās un stratēģiju vajadzību 

sadaļā iekļautās teritoriju attīstības vajadzības. SVID spēcīgo un vājo pušu analīze ir balstīta 

uz atslēgas vārdu izplatības biežumu.  

SVVA mērķu analīze tiek veikta, izvērtējot to atbilstību stratēģijām, kā arī aplūkojot tos 

saistībā ar rīcībām. Šāda pieeja tiek izmantota, jo mērķi SVVA stratēģijās ir formulēti samērā 

vispārīgi. Rīcību detalizētais formulējums dod iespēju labāk noteikt to atbilstību vajadzībām. 

Mērķu un rīcību analīzē tiek izmantota LAND apkopotā un 2018. gadā aktualizētā informācija 

no SVVA stratēģiju mērķu un rīcību sadaļām. SVVA stratēģiju mērķu sasniegšanas pakāpe 

tiek vērtēta ar mērķu rādītājiem, bet rīcību līmenī atsevišķu mērķu sasniegšanas pakāpi nosaka 

ar rezultātu/ iznākuma rādītājiem.  

                                                 
3 Eiropas Komisija, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, C.4 nodaļa (2017): Vadlīnijas. 

LEADER/SVVA vērtēšana. Brisele. 
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SVVA stratēģiju atbilstība ZRP 2014-2020 4. prioritātes konkrētajam mērķiem un 

darbībām tiek vērtēta pēc SVVA stratēģijās minētajiem mērķu, rīcību un rādītāju 

formulējumiem. Tiek lietota skala ar intervālu atbilžu formātu no izteikts līdz vāji izteikts, 

kurā ar izteiktu atbilstību saprotot atbilstību mērķu un rīcību līmenī, daļēju – atbilstība mērķos 

vai rīcībās vai rādītājos, ar vāju atbilstību – ja formulējumos nav saskatāma atbilstība. 

 SVVA stratēģiju ieviešanas kvalitatīvajam novērtējumam tika veikta aptauja ar 

anketēšanas metodi un daļēji strukturētu interviju metodi. Anketas dizains tika veidots kopēji 

LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020, atsevišķi norādot specifiskos ZRP 2014-2020 jautājumus 

un atsauces uz ZRP 2014-2020 aktivitātēm. Anketas uz VRG attiecināmo sadaļu tika aicināti 

aizpildīt VRG administrācijā iesaistītie respondenti, balstoties uz personisko pieredzi, datiem 

un vietējās situācijas pārzināšanu. Anketas otrā sadaļa tika izveidota, lai noskaidrotu 

iedzīvotāju viedokli par SVVA realizāciju. Anketas trešā sadaļa tika izveidota, lai noskaidrotu 

projektu iesniedzēju viedokli par iespējamajām izmaiņām ieviešanas regulējumā, kā arī par 

atsevišķu iesniedzēju projektu ietekmi. Ņemot vērā anketas izstrādei un saskaņošanai 

nepieciešamo laika ieguldījumu, kā arī atbilžu sagatavošanai paredzēto laiku vasaras periodā, 

pašreizējās atskaites ietvaros apkopots tikai VRG respondentu viedoklis par ieviešanas 

rezultātiem.  

Anketās katram jautājumam tika dota atsauce uz LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 

pasākumiem un aktivitātēm, kas būtu jāņem vērā atbildot uz jautājumu. Katrai programmai 

tika veidotas atsevišķas ailes, tomēr ne visas VRG izmantoja šo nodalījumu, lai atbildētu uz 

jautājumiem. Tas sarežģīja atbilžu apkopošanu, jo uz vienu jautājumu varēja būt atbildes gan 

par LAP 2014-2020 pasākumiem, gan ZRP 2014-2020 pasākumiem, kas var atšķirties. 

Noteiktiem jautājumiem tika izveidotas un izceltas rindas, kas attiecas tikai uz EJZF 

finansējumu. No VRG pārstāvju puses ne visi jautājumi tika saprasti viennozīmīgi. Tas ne 

vienmēr ļauj korekti kvantificēt aptaujas datus. Pētnieki piedalījās VLT un LLF organizētajās 

divās tiešsaistēs un vienā klātienes tikšanās reizē, kur LAND skaidroja un atbildēja uz 

jautājumiem. Bija iespēja uzdot jautājumus arī telefoniski un e-pastā. 
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4. DATU ANALĪZE 

4.1. Teritoriālās kohēzijas un nodarbinātības raksturojošo datu 

analīze ZRP 2014-20202014-2020 4. prioritātes „Palielināt nodarbinātību 

un teritoriālo kohēziju” novērtēšanai 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, lai stiprinātu 

savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ES dalībvalstīm jātiecas mazināt būtiskas 

dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicība, kur īpaša 

uzmanība ir jāpievērš lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 

arī reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība. Šādas 

politikas īstenošanai ir paredzēta ZRP 2014-2020 4. prioritāte “Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” (1. Konkrētais mērķis) un tās ietvaros īstenojamie pasākumi. 

Kopš 1986. gada kohēzijas politikas mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo 

kohēziju. Ar Lisabonas līgumu un ES stratēģiju “Europe 2020” tika ieviesta trešā dimensija – 

teritoriālā kohēzija. Tās koncepts tiek vispārīgi uzskatīts kā papildinošs ekonomiskajiem un 

sociālās kohēzijas mērķiem, un tas tiecas pēc visas teritorijas harmoniskas un homogēnas 

attīstības. Eduards Medeiross teritoriālo kohēziju definē kā kompleksu mērķi, kas ietver 

vienotas un līdzsvarotas teritorijas attīstību, samazinot sociāli ekonomiskās atšķirības, veicinot 

vides ilgtspēju, stiprinot un uzlabojot teritoriālo sadarbību/pārvaldību, kā arī stiprinot un 

attīstot vairāk policentrisku sistēmu (Medeiros, 2016). Teritoriālā kohēzija ietver 

ekonomiskos, sociālos, vides, pārvaldības, teritoriālās organizācijas raksturojumus.  

Teritoriālā kohēzija ietver vairākas komponentes:  

 teritoriālā kvalitāte, 

 dzīves un darba vides kvalitāte,  

 līdztiesīga piekļuve vispārējiem pakalpojumiem un zināšanām,  

 ekonomiskās sfēras konkurētspēja un teritorijas pievilcība,  

 teritorijas ārējā un iekšējā sasniedzamība,  

 spēja noturēties pret globalizācijas procesu radītajām sekām,  

 reģionu teritoriālā integritāte un sadarbība,  

 teritoriālā identitāte, 

 sociālā kapitāla esamība,  

 kopīgas nākotnes vīzija, vietējo zināšanu, prasmju un specializāciju, produktīvu profesiju 

un konkurētspējīgas katras teritorijas priekšrocību attīstīšanas kapacitāte. 

ZRP 2014-2020 4. prioritātes 1. konkrētā mērķa “Ekonomiskās izaugsmes, sociālās 

iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana, sniedzot atbalstu nodarbinātībai un 

darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un 

akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 

nozarēs” sasniegšanas novērtēšanai jānosaka mērķa raksturošanai pieejamie rezultāta un 

ietekmes (konteksta) rādītāji (skat. 1.att.). 
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1. attēls. ZRP 2014-2020 4. prioritātes un tās pasākumu mērķi 

Avots: autoru konstrukcija 

 

Konkrēto 4. prioritātes mērķi var sadalīt atsevišķos apakšmērķos: 

 ekonomiskās izaugsmes veicināšana, 

 sociālās iekļaušanas veicināšana, 

 darbavietu radīšanas veicināšana. 

Apakšmērķu sasniegšanai tiek sniegts atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka 

mobilitātei, kā arī atbalsts darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē (skat. 1.pielikumu).  

Apakšmērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izvēlēti teritoriālo vienību un/ vai 

saņēmēju līmenī definējami rādītāji, kuru vērtības tiek pielīdzinātas attiecīgo rādītāju vērtībām 

valsts līmenī. 

Apakšmērķu rādītāji 

Ekonomisko izaugsmi ir iespējams novērtēt ar vairākiem rādītājiem - bruto pievienotās 

vērtības izmaiņas, neto apgrozījuma izmaiņas, izlaides izmaiņas. Ņemot vērā programmas 

ietekmes novērtēšanai nepieciešamo datu pieejamību, vispiemērotākais rādītājs ekonomiskās 

izaugsmes veicināšanas apakšmērķa sasniegšanas novērtēšanai ir Neto Apgrozījuma izmaiņas, 

jo šis rādītājs ir pieejams LAD IS.   

Sociālā iekļaušana ir sociālo grupu iespēja piedalīties kopienas sabiedriskos procesos, 

kļūstot par sabiedrības aktīvu sastāvdaļu. To veicina pasākumi, kuri nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajām personām nodrošina iespēju piedalīties sabiedrības 

ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un 

pieejamību personas pamattiesībām.   

Darbavietu radīšanu raksturo ar radīto darbavietu skaitu, ko ZRP 2014-2020 izsaka ar 

saņēmēju jaunradīto un/ vai saglabāto darbavietu skaitu PLE vienībās.  

Nodarbinātību izsaka ar nodarbinātības līmeni, ko aprēķina kā nodarbināto iedzīvotāju 

īpatsvaru atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.  

 Darbaspēka mobilitāte ir darbaspēka spēja pārvietoties teritoriāli un starp nozarēm.  
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Darbību dažādošana ir vērsta uz citu saimnieciskās darbības veidu apguvi un 

realizēšanu. Tā var būt pilnīga pāreja uz citu nodarbošanās veidu vai arī var tikt attīstīta, kā 

papildus nodarbe jau esošajai. Darbību dažādošanu var novērtēt ar dažādoto darbību skaitu 

zivsaimniecības nozarē un citās piekrastes ekonomikas nozarēs. 

Konkrētā mērķa novērtēšanai tiek izvēlēti teritoriālo vienību un/ vai saņēmēju līmenī 

definējami rādītāji, kuru vērtības tiek salīdzinātas ar attiecīgo rādītāju vērtībām valsts līmenī. 

Konkrētā mērķa sadalījums apakšmērķos, to sasniegšanai paredzēto darbību jomas, sprieduma 

kritēriji mērķu sasniegšanas novērtēšanai, rādītāji sprieduma kritēriju izpildes noteikšanai un 

rādītāju mērvienības norādīti 4.pielikumā. 

ZRP 2014-2020 aprakstā 4. Prioritātes mērķu sasniegšanas raksturošanai paredzēti 

sekojoši rādītāji: 

 konteksta rādītājs “Krasta līnijas garums” (km); 

 darbības rezultātu satvara rādītājs “Īstenoto vietējās attīstības stratēģiju skaits”; 

 rezultātu rādītājs “Radītā nodarbinātība” (PLE); 

 iznākuma rādītājs “Īstenoto vietējās attīstības stratēģiju skaits”; 

 iznākuma rādītājs “Sadarbības projektu skaits”. 

Tā kā Programmā minēto rādītāju skaits nedod iespēju pilnvērtīgi novērtēt mērķa 

sasniegumu, tika aplūkota arī citu datu pieejamība papildu rādītāju definēšanai. Analizējot 

pieejamos datus, var secināt, ka ir ierobežotas iespējas rādītāju izvēlē (skat. 2. pielikums). Tas 

noteica arī papildu rādītāju izvēli ar ko varētu novērtēt pasākumu rezultātus un vērtēt kopējo 

ietekmi  prioritātes līmenī. 

 

4.2. Teritoriālās kohēzijas un nodarbinātības rādītāju izvēle ZRP 

2014-2020 mērķu sasniegumu novērtēšanai 

Lai izvēlētos rādītājus prioritātes mērķa sasniegšanas novērtēšanai, sākotnēji tika 

analizēti prioritātes konkrētie mērķi un to sasniegšanai paredzētie pasākumi un aktivitātes. 

Rādītāju identificēšana veikta, ņemot vērā vispārējo statistikas datu pieejamību un kvalitāti, 

Ministru Kabineta (MK) noteikumos minētos projektu iesniedzējiem izvirzītos kritērijus, 

konkrētā pasākuma mērķi, atbalsta pretendentu grupas un izmaksu pozīcijas. 

ZNT teritorija aptver gan pagastus, gan pilsētas, veidojot vairāku pašvaldību teritoriju 

kopumu. VRG teritorijas var apvienot dažādu pašvaldību administratīvās teritorijas, viena 

pašvaldības teritorija var būt sadalīta starp divām VRG. Talsu novada Valdgales, Īves un 

Lubes pagasti atrodas Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas VRG, bet pārējie – Talsu rajona 

partnerības teritorijā; Tukuma novada Pūres, Sēmes, Irlavas pagasti – Kandavas lauku 

partnerībā, pārējie – VRG “Laukiem un jūrai”; Limbažu novada Pāles, Viļķenes un Skultes 

pagasti ir VRG “Jūrkante”, pārējie VRG “Brasla”.  

ZRP 2014-2020 4.prioritātē ir noteikts viens konkrētais mērķis, kura sasniegšanai 

izvēlēti divi pasākumi. Prioritātes mērķa un apakšmērķu sasniegšanas novērtēšanai kopumā 

tika identificēti 8 rādītāji (skat. 3. pielikums). Izvēlēti 3 iznākuma rādītāji, kam pakārtoti 8 

atvasinātie rādītāji; 3 rezultātu rādītāji ar 4 atvasinātiem rādītājiem, kā arī 2 ietekmes/ 

konteksta rādītāji ar 4 atvasinātajiem rādītājiem (skat. 1. tab.). Rādītāju galvenie datu avoti ir 

LAD IS un CSP.  
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1. tabula. Izvēlētie rādītāji ZRP 2014-2020 4. prioritātes “Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” mērķu sasniegšanas novērtēšanai 

Rādītājs 
Datu 

avots 

4.prioritātes 

 pasākumi 

F043.02 F043.04 

Sadarbības projektu skaits LAD  x 

Projektu skaits aktivitātēs  LAD x  

Projektu sadalījums pēc to veida LAD x  

Radītā nodarbinātība LAD x  

Ieguldīto investīciju īpatsvars dalījumā pa aktivitātēm LAD x  

Neto apgrozījuma izmaiņas LAD x  

Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās CSP  x 

Nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās CSP x 

Avots: autoru konstrukcija 

 

Rādītājs Sadarbības projektu skaits ir rādītājs, kas raksturo teritoriālo 

sadarbību/pārvaldību, kas ir viena no teritoriālās kohēzijas komponentēm un atspoguļo 

pasākuma F043.04. ieguldījumu ZRP 2014-2020 4.prioritātes mērķu sasniegšanā. Sadarbības 

projekti ir vērsti uz zināšanu iegūšanu un pieredzi un sociālā kapitāla veidošanu tieši ar 

zivsaimniecību saistītos jautājumos. Sadarbības projektu skaits norāda uz sadarbības mērķu 

sekmīgu īstenošanu.  

Visi turpmākie rādītāji attiecas uz pasākumu F043.02.(skat.3.pielikumu). 

Rādītājam Projektu skaits aktivitātēs ir atvasinātie rādītāji, lai norādītu projektu 

sadalījumu aktivitātēs. Rādītāja izvēli noteica SVVA stratēģiju īstenošanas atbalstāmās četras 

aktivitātes. Atvasinātie rādītāji raksturo pieteicēju interesi katrā no aktivitātēm:  

  Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras 

produktu piegādes posmos (A); 

  Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 

zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana (B); 

  Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana (C); 

 Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana (D). 

Rādītājs Projektu sadalījums pēc to veida raksturo katra izvēlētā projekta veida 

nozīmību projektu kopskaitā, un tas raksturo pieteicēju kapacitāti un intereses. Rādītājs tiek 

vērtēts arī aktivitāšu dalījumā. Rādītājs tiek iegūts LAD IS projektu pieteikumu datu bāzē. 

Tiek paredzēti sekojoši atvasinātie rādītāji:  

 Inovatīvo projektu skaits; 

 Sabiedriskā labuma projektu skaits;  

 Kopprojektu skaits;  

 Ar piekrastes zvejniecību saistīto projektu skaits; 

 Projektu skaits, kas vērsti uz zvejas kuģa galvenā stacionārā dzinēja nomaiņu; 

 Pārējo projektu skaits. 

Rādītājs Radītā nodarbinātība ir viens no ZRP 2014-2020 izvēlētajiem rādītājiem, kas 

raksturo kohēzijas ekonomiskos, nodarbinātības un sociālos aspektus. Izvēlēti atvasinātie 

rādītāji pēc ieguldījuma zivsaimniecības nozarē un ārpus tās. Šie rādītāji raksturo 

zivsaimniecības un citu nozaru lomu nodarbinātības veicināšanā ZNT. Rādītāji tiek analizēti 

pēc LAD IS datiem. Rādītājam noteikti šādi atvasinātie rādītāji: 

 Radīto darba vietu skaits zivsaimniecības nozarē; 

 Radīto darba vietu skaits ārpus zivsaimniecības nozares. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pasakuma-aktivitates-1/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/zvejas-vai-juras-kulturas-mantojuma-izmantosanas-veicinasana/
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Rādītājs Ieguldīto investīciju īpatsvars dalījumā pa aktivitātēm raksturo, kādā mērā 

atbalsts sekmējis ieguldījumus katrā no pasākuma aktivitātēm (A,B,C,D). Rādītājs vērsts uz 

katras aktivitātes nozīmi pasākuma un prioritātes mērķa sasniegšanā. Papildus projektu 

skaitam aktivitātēs tas raksturo arī katras aktivitātes nozīmi konkrētā mērķa sasniegšanai. 

 Rādītājs Neto apgrozījuma izmaiņas raksturo kohēzijas ekonomiskos aspektus - 

ieguldījumu atdevi. Atvasinātie rādītāji – neto apgrozījuma izmaiņas absolūtajā izteiksmē - 

ļauj vērtēt pasākuma ietekmi, neto apgrozījuma izmaiņas no ieguldīto investīciju apjoma (%) 

raksturo ieguldījuma atdevi. Neto apgrozījuma vērtības izmaiņas projektu rezultātā tiek 

aprēķinātas par atbalsta saņēmējiem, salīdzinot gadu pirms projekta un pēdējo pieejamo gadu 

pēc projekta īstenošanas. Neto apgrozījuma izmaiņas % no ieguldīto investīciju apjoma 

aprēķina, izdalot augstāk aprēķinātās absolūtās izmaiņas ar atbalsta saņēmēja attiecināmajām 

izmaksām. Noteiktie atvasinātie rādītāji: 

 Neto apgrozījuma izmaiņas absolūtajā izteiksmē; 

 Neto apgrozījuma izmaiņas procentos no ieguldīto investīciju apjoma. 

Rādītājs Nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās raksturo 

ekonomisko kontekstu ZNT. Konteksta rādītājs ļauj spriest par nozares lomu ZNT 

nodarbinātībā, un tie ir šādi:  

 Zivsaimniecībā nodarbināto skaita un īpatsvara izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās; 

 Kopējā nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās. 

Rādītājs Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās raksturo 

absolūtās un relatīvās iedzīvotāju skaita izmaiņas ZNT salīdzinājumā ar valsti kopumā. 

Rādītāja izvēli nosaka ZRP 2014-2020 mērķis saglabāt apdzīvotību piekrastē. Rādītājs ļauj 

spriest par situācijas izmaiņām. Atvasinātie rādītāji:  

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās; 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņu attiecība zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās pret izmaiņām 

valstī kopumā. 

Rādītāji tiek analizēti arī teritoriālā dalījumā, skatot atšķirīgās vietējās kopienas.   

Sprieduma kritēriji apakšmērķu sasniegšanas noteikšanai, tiem atbilstošie izvēlētie 

rādītāji un rādītāju mērvienības norādīti 1. pielikuma tabulā. 

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanas apakšmērķa sasniegšana tiek vērtēta ar rādītāju 

Neto apgrozījuma kopējās izmaiņas atbalstītajos uzņēmumos. Apakšmērķis tiek uzskatīts par 

sasniegtu, ja neto apgrozījums atbalstītajos uzņēmumos ir palielinājies. 

Sociālās iekļaušanas veicināšanas apakšmērķa sasniegšana tiek vērtēta ar rādītāju 

Ilgtermiņa bezdarba līmeņa izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās. Apakšmērķis tiek 

uzskatīts par sasniegtu, ja ilgtermiņa bezdarba līmenis ir pazeminājies. 

Darbavietu radīšanas veicināšanas apakšmērķa sasniegšana tiek vērtēta ar rādītāju 

Saņēmēju uzņēmumos kopā radītās jaunās darbavietas. Apakšmērķis tiek uzskatīts par 

sasniegtu, ja saņēmēju uzņēmumos kopā ir radītas 70 jaunas darbavietas. 

 

4.3. SVVA stratēģiju analīze, ņemot vērā izvēlētos rādītājus  

4.3.1 4. prioritātes „Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju” pasākumu 

analīze, ņemot vērā SVVA stratēģijas 

ZRP 2014-2020 4. prioritāte tiek īstenota ar diviem pasākumiem: F043.02. 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” un F043.04. “Sadarbības 

pasākumi”.  

Kontentanalīzei ir izmantotas SVID analīzes vājās un stiprās puses. Visbiežāk minētas 

sabiedriskās infrastruktūras, zināšanu, demogrāfijas un uzņēmējdarbības problēmas. Līdzīgā 

apmērā ir minēts gan darbaspēka trūkums, gan darbavietu trūkums, kas liecina par 
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daudzveidīgām vajadzībām vienā teritorijā. Demogrāfijas problēmas ir aktuālas, bet tām ne 

vienmēr ir atrodami risinājumi Stratēģiju rīcībās. Izskatot SVID aprakstus redzam, ka vairāk 

minētas vajadzības, kas saistās ar EJZF paredzamajiem finansējuma virzieniem, piemēram, 

teritorijas labiekārtojumu, tirdzniecības vietas, dažādošanu (kas attiecas uz tūrismu), dabas 

resursu izmantošanu, pakalpojumu attīstību (skat. 2. att.). 

 

 

2. attēls. Piekrastes SVVA stratēģijās SVID analīzē vājo pušu uzskaitījumā minēto 

atslēgas vārdu īpatsvars  

Avots: autoru veidots balstoties uz SVVA stratēģijām 

SVVA stratēģiju stiprajās pusēs visbiežāk minēti dabas resursi un vērtības, kultūras, 

vēstures un dabas mantojums, izglītība un zināšanas, pakalpojumi. Tas veido pusi no stiprajās 

pusēs minēto vārdu skaita. Pretstatā vājajām pusēm, mazāk ir minēta uzņēmējdarbības 

attīstība. Sabiedriskā aktivitāte, zināšanas, pakalpojumi, tūrisms ir līdzvērtīgi pārstāvēti 

stiprajās un vājajās pusēs. Pie stiprajām pusēm vairāk ir akcentēta zivsaimniecība. Stiprajām 

pusēm kopā ar vājajām pusēm ir jābūt orientētām uz stratēģiju rīcībām, kuru uzdevums ir 

stipro pušu izmantošana un to tālāka attīstība (skat. 3. att.). 
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3. attēls. Piekrastes SVVA stratēģijās SVID analīzē stipro pušu uzskaitījumā minēto 

atslēgas vārdu īpatsvars  

Avots: autoru veidots balstoties uz SVVA stratēģijām 

Kontentanalīze ļauj izvirzīt šādas kopējas vajadzības: infrastruktūras uzlabojumi, 

zināšanas, dabas vērtības, mantojums, pakalpojumi, uzņēmējdarbība, ar ko stipri saistīta ir 

darba vietu un darbaspēka vajadzības. Nozīmīgas ir arī demogrāfijas un apdzīvotības 

problēmas. Zināšanas ir minētas gan stiprajās, gan vājajās pusēs. 

VRG stratēģijās norāda problēmas komunikācijā starp pašvaldību un NVO, līderu 

trūkumu, motivāciju, ierobežotās mūžizglītības un jauniešu izaugsmes iespējas, 

uzņēmējdarbības zināšanas. Tajā pašā laikā kā priekšrocības min interesi par mācībām, amatu 

prasmes, interešu izglītības iespējas, kompetenci kultūras jomā, jauniešu radošo aktivitāti. 

Vajadzību definēšana SVID analīzē ievērojami atšķiras dažādās VRG, kas liek domāt par 

atšķirīgām metodiskajām pieejām, kas lietotas vajadzību noteikšanā katrā no VRG. Neviena 

no 4. attēlā minētajām vajadzību grupām nav nosaukta visās 6 stratēģijās, piemēram, vājo 

pušu analīzē sabiedriskā infrastruktūra ir 3 VRG, uzņēmējdarbība 4 VRG, sociālā vide 3 

VRG, darba vietas 3 VRG. Izvērstu SVID analīzes vājo pušu atslēgas vārdu apkopojumu skat. 

9. pielikumā.  

SVVA stratēģiju vajadzību sadaļas balstās uz SVID analīzi un finansēšanas 

nosacījumiem. SVVA stratēģijās vajadzības aptver visas VRG teritoriju, gan piekrasti, gan 

iekšzemi un ietver vajadzības, kas attiecas gan uz ZRP, gan uz LAP. Stratēģijās tās nav 

nodalītas ne teritoriāli, ne arī pēc finansējuma avotiem, tādēļ šeit tās apskatītas kopā VRG 

teritorijās.  

SVVA stratēģiju vajadzību sadaļās identificētās vajadzības pārsvarā saistītas ar 

uzņēmējdarbību un uzņēmumiem, inovācijām, pakalpojumiem, tūrismu (skat. 4. att.). Relatīvi 

mazāk ir uzsvērtas darba vietas, izglītība, vietējo resursu izmantošana. Minētās vajadzības var 

tikt integrētas un saprastas kā citu vajadzību daļas. Piemēram, uzņēmējdarbība var ietvert arī 

apmācību, produkcijas realizēšanu, pievienotas vērtības radīšanu u.tml. Šeit veiktā analīze 

parāda, kādas vajadzības SVVA stratēģijas akcentē kā būtiskākās. 

 



17 

 

 

4. attēls. Piekrastes VRG SVVA stratēģijās definēto vajadzību atslēgas vārdu īpatsvars 

 Avots: Autoru veidots, balstoties uz SVVA stratēģijām*4 

VRG stratēģijās norāda, ka svarīga ir jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā, tai skaitā, 

zivsaimniecības nozarē, esošās infrastruktūras sakārtošanu vai jaunu būvniecību, kas attiecas 

uz dažādiem objektiem, kopienu vajadzības, dabas, kultūras un vēstures mantojuma un 

tradīciju saglabāšanu un izmantošanu ekonomikā, inovatīvu risinājumu atbalstam, 

mājražošanai un amatniecībai.  

SVVA stratēģijās ir definēti 30 mērķi, kas var atkārtoties vai ir līdzīgi definēti. 

(skat. 5. att.). Autori mērķus iedalījuši 10 grupās. Bieži vien stratēģijās vienā mērķi tiek 

iekļauti vairāki atšķirīgi atslēgas vārdi, piemēram, uzņēmējdarbība un ilgtspēja, vai inovācijas, 

kas ne vienmēr ļauj tieši salīdzināt mērķus un vajadzības. Mērķu formulējumos var tikt 

iekļauti atslēgas vārdi, kas var būt ar atšķirīgu semantisku piepildījumu. SVVA stratēģijās var 

būt gan ZRP mērķi, gan integrēti ZRP un LAP mērķi, kas neļauj viennozīmīgi tos nodalīt un 

runāt par ZRP mērķiem visās stratēģijās kopumā. Visizplatītākie mērķi saistāmi ar dzīves vidi, 

kultūras mantojumu, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un tūrismu, uzņēmējdarbību un 

inovācijām. No visiem mērķiem zivsaimniecība ir minēta tikai vienā SVVA stratēģijā. Tas 

gan nenozīmē, ka citi mērķi nav orientēti uz zivsaimniecību, bet gan parāda, cik SVVA 

stratēģijas izceļ šo mērķi kā prioritāti. 

                                                 
4 * ir parādītas tikai tās vajadzības kas atkārtojas vairāk kā 2 reizes; analizētas tikai tās vajadzības, kas minētas 
vajadzību sadaļas pamattekstā, bez skaidrojuma un bez sadarbības apakšsadaļas. 
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5. attēls. Piekrastes SVVA stratēģijās definētie mērķi pēc atslēgas vārdu īpatsvara 

Avots: Autoru veidots, balstoties uz SVVA stratēģijām 

Piekrastes SVVA stratēģijās ir minētas 40 rīcības, no tām 18 attiecas uz EJZF 

finansējumu. Autori rīcības iedala astoņās grupās. Atšķirībā no mērķiem rīcības ir sadalītas 

starp ES fondiem un attiecīgi starp abām Programmām. Šeit tiek analizētas SVVA stratēģiju 

rīcības, kas attiecas uz EJZF. 

 

 

6. attēls. Piekrastes SVVA stratēģijās definēto rīcību īpatsvars pēc atslēgas vārdu atkārtošanās 

biežuma teksta analīzē  

Avots: Autoru veidots, balstoties uz SVVA stratēģijām 

Līdzīgi kā mērķos, arī rīcību formulējumi, var ietvert atšķirīgus atslēgas vārdus, kas 

dažādos formulējumos aptver dažādas izpratnes. Vienā rīcības formulējumā var ietvert 
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atšķirīgas ZRP aktivitātes, piemēram, “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanā” ietver divas aktivitātes. Rīcībās ir izteikta zivsaimniecības un 

saimnieciskās dažādošanas, infrastruktūras un dabas resursu izmantošanas un klimata 

pārmaiņu mazināšanas rīcības (skat. 6.att.). Kopumā rīcības ir pieskaņotas ZRP 2014-2020 

4.prioritātes pasākumu aktivitātēm.  

2. tabula. Piekrastes SVVA stratēģijās definēto mērķu grupu saikne ar rādītājiem 

Stratēģiju mērķu grupas 
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uzņēmējdarbība, inovācijas, konkurētspēja x   x     x x   x   

produkcijas noiets x                   

sabiedriskās aktivitātes, kopienas, NVO    x                 

dzīves vide   x   x       x     

dabas un vides resursi         x       x   

publiskā infrastruktūra       x x           

zivsaimniecība                 x   

kultūrvēsturiskais mantojums                   x 
Avots: Autoru veidots, balstoties uz SVVA stratēģijām 

Analizējot saikni starp nodefinētajām vajadzībām un mērķiem, ar noteikto rīcībās un 

izvēlētajiem rādītājiem (skat. 2., 3. tab.) varam secināt, ka:  

 Izvirzītie konkrētie mērķi vai rīcības ne vienmēr ir tieši sasaistāmi ar izvirzītajām 

vajadzībām. Viena vajadzība var tikt risināta vairākos formulētajos mērķos un rīcībās, 

un otrādi – vairākas vajadzības var atbilst vienam mērķim.  

 Atsevišķiem mērķiem nav atbilstošu mērķu rādītāju to novērtēšanai, piemēram, 

uzņēmējdarbība, inovācijas, dabas un vides resursi, sabiedriskās organizācijas, 

kopienas aktivitātes, noieta tirgus.  

 Rīcībām ir izvēlēti rādītāji, kas ir saistāmi ar attiecīgajām rīcībām.  

 Starp divu līmeņu rādītājiem – mērķu un rīcību rādītājiem nav izteiktas saiknes un 

atbilstības.  

Kopumā mērķu grupām izvēlētie rādītāji ir atbilstoši. Visvairāk rādītāju ir izvēlēti, lai 

raksturotu uzņēmējdarbību (5 rādītāji). Sabiedriskās aktivitātes, produkcijas noiets, 

zivsaimniecība, kultūrvēsturiskais mantojums tiek raksturots ar vienu rādītāju. Dažas mērķu 

grupas, kuru rādītāji ir izvēlēti neveiksmīgi, piemēram, produkcijas noiets tiek raksturots ar 

uzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, kas neraksturo izmaiņas noieta tirgos.  

Mērķu definējumi dažkārt ir neviennozīmīgi formulēti, un viens mērķa formulējums 

var ietvert vairākas atšķirīgas komponentes, kas risināmas ar atšķirīgām rīcībām. Tas 

apgrūtina atbilstošo rādītāju izvēli, piemēram, mērķim “Integrēt zivsaimniecības nozares un 

dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu” 

izvēlētais rādītājs ir “Zivsaimniecības uzņēmumu skaits”, kas neraksturo zivsaimniecības 

nozares integrēšanu tūrisma pakalpojumu sniegšanā, dabas resursu integrēšanu tūrisma 

pakalpojumu sniegšanā, kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšanu. Šajā gadījumā būtu 

jāformulē vairāki mērķi vai arī jāizvēlas vairāki atbilstoši rādītāji.  
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3. tabula. Piekrastes SVVA stratēģijās definēto rīcību saikne ar rādītājiem 

Rīcību grupa p
ro

je
k

tu
 s

k
a

it
s 

in
o

v
a

tī
v

o
 p

ro
je

k
tu

 s
k

a
it

s 

d
a

rb
a

 v
ie

ta
s 

a
tb

a
ls

tī
ti

e 
u

zņ
ēm

u
m

i 

a
tb

a
ls

tī
to

 c
ie

m
u

 s
k

a
it

s 

o
b

je
k

tu
 s

k
a

it
s 

p
ro

d
u

k
tu

/p
a

k
a

lp
o

ju
m

u
 s

k
a

it
s 

n
et

o
 a

p
g

ro
zī

ju
m

s 

ra
žo

ša
n

a
s 

a
p

jo
m

a
 p

ie
a

u
g

u
m

s 
 

zivsaimniecība, dažādošana x x x x      x     

vides resursi, kultūras mantojums x                 

infrastruktūra x       x x       

tūrisms    x x           

dabas resursi, klimata pārmaiņas x         x       

ekonomiskā izaugsme     x       x x x 

kultūras mantojums x                 

Avots: Autoru veidots, balstoties uz SVVA stratēģijām 

SVVA stratēģiju rīcību formulējumi ietver vienu vai vairākas aktivitātes. Piemēram, 

rīcība “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu 

sniegšanā” ietver vairākas aktivitātes, kas attiecas gan uz pašu zivsaimniecību, gan dabas 

resursiem, gan tūrisma pakalpojumiem. Parasti rīcībām tiek lietoti divi un vairāk rādītāji. 

Iepriekš minētā rīcība tiek raksturota ar atbalstīto uzņēmumu un jaunradīto darba vietu skaitu.  

Apskatot mērķu un rīcību rādītājus, jāsecina, ka mērķu sasniegšanas novērtēšanai 

dažkārt tiek lietoti iznākuma rādītāji, kas ir identiski rīcības raksturojošajiem rādītājiem, 

piemēram, objektu skaits.  

Stratēģijas daļa SVVA dokumentos tiek izstrādāta saskaņā ar MK noteikumu Nr.605 

prasībām, sašaurinot pašu stratēģijās definēto vajadzību īstenošanu. Stratēģija šeit tiek 

pakārtota rīcībām. Vairākās stratēģijās tiek veidota tieša saikne ar pasākumiem F043.02 un 

F043.04, paredzot atbilstošos mērķus vai rīcības. 

SVVA stratēģijās visvairāk ir akcentēta ekonomiskās aktivitātes veicināšana, kas ietver 

arī mazo un vidējo uzņēmējdarbību, amatniecību. Piekrastes VRG ir noteikti specifiski mērķi, 

kas skar tikai EJZF finansētos pasākumus. Parasti tie ir nodalīti atsevišķos mērķos un 

atbilstošās rīcībās, bet var būt arī apvienoti/integrēti ar LAP 2104-2020 mērķiem, piemēram 

VRG “Laukiem un jūrai”. 

SVVA stratēģijas tika sagatavotas LAP 2014-2020 ietvaros, kas tika finansēta no 

ELFLA pasākumiem - Sagatavošanās atbalsts (A19.1.pasākums) un atbalsts VRG 

pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai (A19.04.pasākums). Divu fondu (EJZF un 

ELFLA) gadījumā ELFLA ir izvēlēts par vadošo, tādējādi aktivitātes, kas attiecas uz ZNT un 

aptver gan stratēģiju sagatavošanu, gan ieviešanas aktivizēšanu, administrācijas uzturēšanas 

izdevumus, sedz no viena - vadošā fonda. Abos fondos ir paredzēti sadarbības projekti, kas 

gan ir vērsti uz atšķirīgām mērķa grupām. Gan ZRP 2014-2020, gan LAP 2014-2020 ir 

aktivitātes, kas vērstas uz kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un attīstību, publiskās 

infrastruktūras uzlabošanu, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, dažādošanas atbalstu. 

Abi fondi darbojas piekrastes teritorijās (bez lielajām pilsētām, kur darbojas tikai EJZF 

finansējums). Projektu pieteikumu nošķīrums starp EJZF un ELFLA ir saistīts ar attiecināšanu 

uz zivsaimniecību un ar to saistītām aktivitātēm. (skat. 6. pielikums). Analizējot SVVA 

stratēģiju atbilstību ZRP 2014-2020 4. prioritātei un konkrētajam mērķim, tiek izvērtēta to 

atbilstība pret konkrētā mērķa noteiktajām jomām – ekonomiskā izaugsme, sociālā 

iekļaušanās, nodarbinātība, darbību dažādošana, piekrastes un iekšzemes kopienas 

(skat. 4. pielikums), bet  darbaspēka mobilitāte netiek apskatīta, jo nav pieejami dati. 

Paredzētās aktivitātes F043.02 pasākuma mērķa sasniegšanai (A - pievienotās vērtības 

veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos; 
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B - ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 

zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana; C - vides 

resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana; D - zvejas vai jūras 

kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana) ir vērstas uz ekonomisko izaugsmi, 

nodarbinātību, darbību dažādošanu un piekrastes kopienām. Galvenie SVVA stratēģijās 

minētie rādītāji ir projektu un inovatīvo projektu skaits, atbalstīto uzņēmumu, jaunradīto 

un/vai uzlaboto produktu vai pakalpojumu skaits.  

Ekonomiskā izaugsme ir minēta visās SVVA stratēģijās mērķu un rīcību līmenī, kas 

pilnībā atbilst ZRP 2014-2020 4. prioritātes mērķiem.  

Toties sociālā iekļaušanās tiešā veidā neparādās mērķos un rīcībās, taču tā izpaužas 

rādītājos un projektu vērtēšanas kritērijos. To nosaka, iespējams, pati sociālās iekļaušanas 

jēdziena izpratne, ko SVVA lieto vairāk nekā iedzīvotāju iesaisti sabiedriskos pasākumos un 

to nodrošinošās infrastruktūras izveide. Šajā kontekstā tā drīzāk attiecināma uz pasākumu 

F043.02.aktivitātēm C, D un sadarbības projektiem (pasākums F043.04). Galvenie rādītāji - 

labiekārtoto objektu skaits, ciemu vai apkaimju skaits ar uzlabotu infrastruktūru, vides 

objektu, kultūras objektu skaits, projektu skaits. 

Nodarbinātība ir uzsvērta SVVA stratēģiju aprakstos, bet tā neatspoguļojas visu 

SVVA stratēģiju mērķos vai rīcībās, tomēr tai ir izvēlēti atbilstoši rādītāji un projektu 

vērtēšanas kritēriji. Nodarbinātība stratēģijās iekļautajos rādītājos tiek mērīta ar jaunu darba 

vietu radīšanu. Tā attiecināma galvenokārt uz pasākuma F043.02 aktivitātēm A un B.  

Darbaspēka mobilitāte nav skaidri noteikta SVVA stratēģijās. To, iespējams, ietekmē 

SVVA stratēģiju sagatavotāju paša jēdziena neskaidra izpratne. ZRP 2014-2020 pasākumi nav 

tiešā veidā vērsti uz šo jomu. Netieši to var attiecināt uz F043.02 pasākuma A un B 

aktivitātēm, tajā nozīmē, cik tās rada darbavietas un C,D – cik tās rada apstākļus mobilitātei, 

vai arī novērš šķēršļus tās iegūšanai/ uzlabošanai. SVVA stratēģijās nav noteikti rādītāji jomas 

raksturošanai.  

Darbību dažādošana bieži tiek iekļauta SVVA stratēģijās gan mērķu, gan rīcību 

sadaļās. Tai pašā laikā nav konkrētu rādītāju šīs jomas raksturošanai. Dažādošana ZRP 2014-

2020 paredzēta pasākumā F043.02, aktivitātē B, kā arī sadarbības projektos.  

Atrašanās piekrastes vai iekšzemes kopienās nosaka teritoriālos mērķus, kas SVVA 

stratēģijās ir mazāk aprakstīti (skat. 4. tab.). To var skaidrot ar ZRP 4. prioritātes īstenošanas 

teritoriju – ZNT, kas neparedz ieguldījumus iekšzemes teritorijās. SVVA stratēģijas maz 

pievēršas ZNT iekšējo atšķirību akcentēšanai ar attiecīgiem atbalsta mehānismiem.  

Vērtējot SVVA stratēģiju atbilstību ZRP 2014-2020 4. prioritātes konkrētajam 

mērķiem un darbībām jāuzsver, ka visizteiktākā atbilstība ir ekonomiskās izaugsmes un 

darbību dažādošanas mērķos, viduvēja atbilstība vērojama sociālās iekļaušanas, darba vietu 

radīšanas un nodarbinātības veicināšanā, vāja – darbaspēja mobilitātes veicināšanā. Šeit jāņem 

vērā, ka vērtējums ir sniegts pēc stratēģiju mērķu un rīcību formulējumiem un attiecīgiem 

rādītājiem (skat. 4. pielikumu). Visās VRG sociālās iekļaušanās mērķi ir definēti netieši. Arī 

darba vietu radīšana ir definēta netieši caur uzņēmējdarbības attīstību un parādās 

sasniedzamajos rīcību rādītājos. Nodarbinātības vērtējums nav vērtējams viennozīmīgi, tomēr, 

līdzīgi kā darba vietu radīšana, tam ir netiešs raksturs.  

Kopumā SVVA stratēģiju rīcības plānos ietvertie ZRP 2014-2020 noteiktie pasākumi 

un aktivitātes ne vienmēr aptver reālās VRG teritoriju vajadzības. Ņemot vērā Stratēģijās 

minētās vajadzības, jārod iespēja piesaistīt ne tikai EJZF un ELFLA, bet arī citus ES fondus 

ZNT attīstības veicināšanai.  
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4. tabula. SVVA stratēģiju atbilstība ZRP 2014-2020 4. prioritātes mērķiem un 

darbībām 

VRG stratēģija Apakšmērķi Darbības 

Ekonomiskā 

izaugsme 

Sociālā 

iekļaušanās  

Darba 

vietu 

radīšana 

Darba- 

spēka 

mobilitāte  

Darbību 

dažādošana 

zivsaimniecī

bā un citās 

piekrastes 

ekonomikas 

nozarēs  

Nodarbināt

ība  

Jūrkante       

Sernikon       

Laukiem un jūrai       

Talsu rajona 

partnerība 

      

Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija 

      

Liepājas rajona 

partnerība 

      

 
Izteikta atbilstība 

 
Viduvēja atbilstība 

 
Vāja atbilstība 

Avots: Autoru konstrukcija 

 

SVVA stratēģijās mērķu raksturošanai ir izvēlēti 8 rādītāji (skat. 5. tab.). SVVA rīcību 

rādītājiem jāraksturo rīcību rezultātus. Daļa no VRG izvēlētajiem rīcību rādītājiem ir 

uzskatāmi par iznākumu rādītājiem, daļa ir rezultātu, citi ir konteksta rādītāji.  

5. tabula. SVVA stratēģijās ietvertie mērķa rādītāju sasaiste ar F043.02 pasākumu 

aktivitātēm.  

Rādītāja nosaukums Aktivitāte A Aktivitāte B Aktivitāte C Aktivitāte D 

Zivsaimniecības uzņēmumu 

skaits VRG teritorijā 

x x x x 

Zivsaimniecības uzņēmēju 

projektu skaits 

x x x  

Bezdarba līmenis pret 

darbspējīgā vecumā esošajiem 

x x   

Iedzīvotāju skaits VRG 

zivsaimniecības teritorijā 

  x x 

Tūristu skaits apskates 

objektos 

  x x 

Peldvietu skaits ar atbilstību 

Zilā karoga sertifikāta 

prasībām 

  x x 

Sakārtoto kultūrvēsturisko 

objektu skaits 

   x 

Kultūrvēsturisko objektu skaits 

ZVRG teritorijā, to pieejamība 

   x 
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Avots: autoru konstrukcija 

Pārsvarā SVVA ietver konteksta rādītājus, kas ne vienmēr ļauj spriest par tiešu SVVA 

ietekmi. Rezultāta rādītājiem jāsniedz priekšstats par stratēģiju īstenošanas rezultātiem. 

Atsevišķos gadījumos tiek izvēlēti vienādi rādītāji dažādu mērķu sasniegšanas raksturošanai – 

vairāk tas attiecas uz iedzīvotāju skaitu, zivsaimniecības uzņēmumu skaitu. (skat. 5. tab.) 

SVVA stratēģijās izvēlētos mērķa rādītājus sasaistot ar F043.02 pasākuma aktivitātēm, 

tad pievienotās vērtības un izaugsmes aktivitātei (A) un darbavietu un dažādošanas aktivitātei 

(B) atbilst trīs rādītāji - zivsaimniecības uzņēmumu skaits, zivsaimniecības uzņēmēju projektu 

skaits un bezdarba līmenis. Vides un klimata aktivitātei (C) atbilst iedzīvotāju skaits, 

zivsaimniecības uzņēmumu skaits, tūristu skaits apskates objektos, peldvietu skaits. Kultūras 

mantojuma aktivitātei (D) atbilst iedzīvotāju skaits, tūristu skaits apskates objektos, peldvietu 

skaits, sakārtoto kultūrvēsturisko objektu skaits un pieejamība.  

SVVA stratēģijās izvēlētie mērķa rādītāji ne vienmēr pietiekoši atspoguļo atbilstošo 

stratēģisko mērķi, piemēram, VRG “Jūrkante” SVVA stratēģisko mērķu “Sekmēt piekrastes 

uzņēmējdarbības attīstību” (kas atbilst aktivitātei A,B) un “Sekmēt vides resursu vairošanu 

vai izmantošanu, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanu teritorijā” (aktivitāte C) novērtēšanai ir 

izvēlēts viens rādītājs - Zivsaimniecības uzņēmumu skaits VRG darbības teritorijā.  

SVVA stratēģiju rīcību novērtēšanai noteiktie rādītāji apkopoti 6. tabulā. Izvēlēto 

rādītāju skaits mērķu sasnieguma raksturošanai dažādās VRG ir atšķirīgs. Rādītāju izvēle 

SVVA stratēģijās nav viendabīga - vairākas stratēģijas ir pakārtojušas rādītājus ZRP 2014-

2020 pasākuma F043.02 aktivitātēm, kamēr citas nav uz to orientējušās. Vienīgais rādītājs, ko 

ir izvēlējušās visas VRG, ir radītās darbavietas ZNT. Citi rādītāji ir, piemēram, projektu 

skaits, objektu skaits, atbalstītie uzņēmumi, neto apgrozījums u.tml.  

6. tabula. SVVA stratēģijās noteiktie rīcību rādītāji  

Rādītājs 

Mērvie- 

nības 

VRG 

Kopā Jūrkante Sernikon 

Laukiem 

un jūrai 

Talsu 

RP 

Ziemeļk- 

kurzemes 

BA 

Liepājas 

RP 

Atbalstīti uzņēmumi skaits 3 11   8 5   27 

Projekti skaits           14 14 

Radītās darba vietas skaits 4 10 5 6 2 5 32 

Ciemi vai apkaimes ar 

uzlabotu infrastruktūru  skaits   4         4 

Uzņēmuma neto 

apgrozījums / 

ražošanas apjoms skaits     6       6 

Jaunradīti un/vai 

uzlaboti produkti vai 

pakalpojumi skaits     4       4 

Vides sakārtošana - 

objekti, projekti skaits 3   5 5 5   18 

Kultūras mantojuma 

saglabāšana - objekti, 

projekti skaits 3   4 5 5   17 

Avots: Autoru apkopojums no SVVA atratēģijām 

Attiecībā pret ZRP 2014-2020 mērķiem SVVA stratēģijās visbiežāk iekļauti tādi 

rādītāji kā atbalstīto uzņēmumu skaits un radītās darbavietas, kas raksturo pasākuma F043.02 

A un B aktivitātes un vides sakārtošana un kultūras mantojuma saglabāšana – objekti un 

projekti, kas attiecas uz C un D aktivitāti (skat. 7.tab.).  
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7. tabula. ZRP 2014-2020 pasākumos lietotās aktivitātes (F043.02) /mērķi (F043.04) 

Pasākums Aktivitātes/ Mērķi 

F043.02 – SVVA 

stratēģiju īstenošana 

A - pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos 

zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos; 

B - ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas 

veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 

nozarēs – darbību dažādošana; 

C - vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšana; 

D - zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. 

F043.04 - Sadarbības 

pasākumi 

A - pievienotās vērtības veidošana, darbavietu radīšana, jauniešu 

piesaistīšana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras 

produktu piegādes ķēdes posmos; 

B - dažādošanas atbalstīšana komerciālās zvejas jomā un ārpus tās, 

mūžizglītības un darbvietu radīšanas veicināšana zivsaimniecības un 

akvakultūras reģionos; 

C - zivsaimniecības un akvakultūras reģionu vides resursu vairošana 

un izmantošana, tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšanas 

darbības; 

D - sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zvejas, 

akvakultūras un jūras kultūras mantojuma, veicināšana 

zivsaimniecības un akvakultūras reģionos 

E - zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana vietējā attīstībā un 

vietējo zivsaimniecības resursu un jūrlietu darbību pārvaldība. 
Avots: autoru konstrukcija, balstoties uz normatīvo regulējumu 

SVVA stratēģijās paredzēto radīto darbavietu skaita kopsumma ir mazāka par ZRP 

2014-2020 4. prioritātē sasniedzamajos rādītājos noteikto (70). Pēc SVVA stratēģiju 

novērtējuma 2019. gadā SVVA stratēģijās var mainīties plānotais darbavietu skaits. Uz to 

norāda arī iepriekšējie stratēģiju grozījumi.  

Atbilstību aktivitātēm izvēlas paši projektu pieteicēji. Programmas pasākumos 

F043.04 un F043.02 tiek lietots atšķirīgs aktivitāšu apraksts. Turklāt sadarbības projektiem 

F043.04 tiek lietoti 5 mērķi, kuri daļēji atkārtojas, piemēram, darbavietu radīšana A un B 

mērķos (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.508/2014). Abiem 

pasākumiem ir atšķirīgas mērķgrupas, projekta pieteicēji. Ja pasākumā F043.02 ir plašs 

pieteicēju loks, kas aptver gan pašvaldības, nevalstisko sektoru, komersantus, un tas ir vērsts 

gan uz privāto, gan sabiedrisko labumu, tad sadarbības projektiem – F043.04, iesniedzēji ir 

VRG sadarbībā ar citām institūcijām, un orientētas uz sabiedrisko labumu. Apzīmējums 

“aktivitāte” šajā kontekstā ir attiecināms uz atbalsta mērķi.  

Salīdzinot abu pasākumu mērķus, F043.04. ir izvēlēts mērķis E - zivsaimniecības 

kopienu nozīmes stiprināšana vietējā attīstībā un vietējo zivsaimniecības resursu un jūrlietu 

darbību pārvaldība, kas nav SVVA stratēģiju īstenošanas pasākumā F043.02. Lai gan 

aktivitāšu mērķi ir līdzīgi, to formulējumi abos pasākumos ir nedaudz atšķirīgi. F043.02. ir 

uzsvērta ekonomiskā aktivitāte, kamēr F043.04 – jauniešu piesaistīšana, mūžizglītība, sociālā 

labklājība, zivsaimniecības kopienas zivsaimniecības resursu un jūrlietu darbību pārvaldība. 

Mērķi ir saistīti ar sadarbības projektu specifiku, kas ir vērsta uz zināšanu pārnesi. 
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Kopsavilkums 

SVVA stratēģijas atbilst ZRP 2014-2020 4. prioritātei un konkrētajam mērķim. 

Atbilstība konkrētā mērķa noteiktajām jomām nav izteikta visos gadījumos, īpaši tas attiecas 

uz sociālo iekļaušanos, darbaspēka mobilitāti, piekrastes un iekšzemes kopienām. Šīs jomas ir 

maz akcentētas ZRP 2014-2020.  

Stratēģijās izvēlētās vajadzības ne vienmēr sasaistās ar SVID analīzes rezultātiem. Ne 

visas vajadzības, kas tiek akcentētas SVVA stratēģijās, tiek tālāk risinātas ar rīcību palīdzību.  

SVVA izvēlētie rādītāji atbilst ZRP 2014-2020 mērķiem, tomēr tie ne vienmēr 

pietiekami raksturo SVVA stratēģijās izvēlētos mērķus un rīcības, kas neļauj spriest, vai 

attiecīgās vajadzības ir apmierinātas. 

SVVA rīcību rādītāji ir izvēlēti katrai VRG atšķirīgi un tādēļ nav summējami, kas 

apgrūtina iegūt kopēju visas prioritātes sasniedzamo rādītāju summu ZNT. Vienīgais rādītājs, 

kas ir izvēlēts visās stratēģijās, ir radītās darbavietas. 

SVVA stratēģijās plānotais radīto darbavietu skaits ir par 38 mazāks nekā ZRP 2014-

2020 plānots.  

4.3.2 4. prioritātes iesniegto projektu analīze saistībā ar ZRP 2014-2020 

mērķiem 

Saskaņā ar ZRP 2014-2020 4.prioritātes mērķi ir plānots sasniegt, ieviešot divus 

pasākumus: 

 Pasākums F043.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (plānotais 

publiskais finansējums visam periodam 14,7 milj. EUR);  

 Pasākums F043.04 Sadarbības pasākumi (plānotais publiskais finansējums visam 

periodam 0,3 milj. EUR). 

Dati par projektu skaitu un piešķirto publisko finansējumu 4.prioritātes pasākumos ir 

apkopoti 8. tabulā. Abos pasākumos kopā ir piešķirti 38% no plānotā publiskā finansējuma. 

Šeit jāņem vērā, ka līdz 2018. gada beigām visām VRG kopā ir pieejami 8,82 milj. EUR (60% 

no 43.02. pasākuma publiskā finansējuma), bet pārējo daļu tās varēs saņemt pēc starpposma 

novērtējuma. Noteikts projektu skaits ir plānots tikai F043.04 pasākumā, kur pašreiz ieviešanā 

ir divi projekti, bet visā periodā plānoti 7 projekti. Plānoto projektu skaits ir saistīts ar VRG 

skaitu, kuras atrodas ZNT, tomēr laikā kopš Programmas veidošanas apvienojās divas VRG, 

tādēļ pašlaik tās ir sešas. 

8. tabula. ZRP 2014-2020 ieviešanas progress 4.prioritātes pasākumos 

Pasākuma 

kods LAD 

datubāzē 

Pasākums 

Projektu skaits 

 

Apstiprinātais 

publiskais finansējums 

Ieviešanā 

esošie 

Vērtēšanā 

esoši 

Neieviestie 
milj. EUR 

% no 

plāna 

F043.02. 

Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana 

81 3 40 6,25 43% 

F043.04 Sadarbības pasākumi 1 1   0,05 17% 

Kopā:  83 81 3 40 6,25 

* Uz atskaites sagatavošanas laiku bija apstiprināts arī otrais projekts, kas LAD IS 01.03. bija ar statusu “reģistrēts”. 

 

Avots: Autoru apkopojums no LAD IS (1.03.2018.)un LAD interneta vietne – www.lad.gov.lv informācija par 1. konkursa 

kārtas vērtēšanā esošajiem projektiem 

Atbilstoši pasākumu atšķirīgajam projektu skaitam, mērķiem un apkopotajiem datiem 

rādītāju klāsts katram pasākumam ir atšķirīgs. Sadarbības pasākumu iznākuma raksturošanai 

ir izvēlēts rādītājs Sadarbības projektu skaits dalījumā pa to veidiem (Starpteritoriālo 

sadarbības projektu skaits un Starptautisko sadarbības projektu skaits). Atbilstoši LAD IS 



26 

 

datiem vērtētāju rīcībā ir informācija par 2 ieviešanā esošiem starpteritoriāliem sadarbības 

projektiem (viens no tiem ir apstiprināts, otram sākta uzraudzība). Vienā no šiem projektiem 

plānots iesaistīt 6 partnerus, otrā – 3 partnerus (VRG). Projekti ir atšķirīgi gan pēc mērķa, gan 

mērķgrupām. Viens no projektiem ir vērsts uz izpēti vides jomā, bet otrs uz jauniešu 

apmācību un izglītošanu zivsaimniecības jomā.  

 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” pasākumā ( F043.02) 

tika reģistrēti 124 projekti. No tiem noraidīti neatbilstības dēļ - 16, noraidīti finansējuma 

trūkuma dēļ – 10, pārtrauktas saistības – 6, atsaukti – 8. No kopējā pieteikto projektu skaita 

ieviešanā ir 81, kas veido 65% no pieteikto skaita. Lielākā daļa neieviesto projektu (75%) bija 

vērsti uz ekonomisko attīstību (A, B aktivitātēs). Finansējuma trūkuma dēļ noraidītie projekti 

līdzīgi attiecas uz A, B un D aktivitātēm. Tie ir galvenokārt biedrību un SIA projekti.  

Lielais noraidīto projektu skaits ir saistāms gan ar projektu kvalitāti, gan saņemto 

minimāli noteikto punktu skaitu vērtēšanā. Projekti noraidīti arī pieteicēja finanšu stāvokļa 

dēļ, gan ar dēļ atvēlētā finansējuma apjomu attiecīgajā kārtā, kā rezultātā projekti ir izvērtēti, 

kvalificējušies, tomēr to skaits ir bijis lielāks nekā un daļa projektu ir saņēmusi mazāk punktus 

un tādēļ netiek atbalstīti. Pirmajā gadījumā tas ir projektu kvalitātes jautājums, otrajā – 

finansējuma sadales jautājums kārtām.  

VRG tiek piešķirts kopējais finansējums stratēģiju īstenošanai, ko pašās VRG sadala 

starp mērķiem un rīcībām. Tālāk finansēšana tiek organizēta vai nu nepārtrauktās pieteikšanās 

formā, vai vairākās konkursa kārtās stratēģijās noteiktām rīcībām, katrai no tām paredzot 

noteiktu līdzekļu summu. Ja šī summa ir nepietiekoša, tad daļa no projektiem netiek atbalstīti. 

Un pretēji – ja pieteikumu ir maz, tad VRG izsludina nepārtraukto pieteikšanos vai arī maina 

rīcības, apvienojot tās, paplašinot potenciālo pieteicēju skaitu.  

Ieviešanā un vērtēšanā esošo projektu publiskā finansējuma sadalījums redzams 

7. attēlā. 

 

7. attēls. Publiskā finansējuma sadalījums F043.02.pasākumā (% no plānotā visam periodam) 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Līdz 01.03.2018. bija izmaksāti 10% no plānotā publiskā finansējuma (1.46 

milj. EUR), vēl 29% jeb 4,27 milj. EUR bija rezervēti apstiprinātajos projektos, bet 4% jeb 

0,6 milj. EUR ir reģistrēto un labošanai atvērto projektu pieteiktais publiskais finansējums. 

Savukārt 57% no pasākumam atvēlētā finansējuma jeb 8,36 milj. EUR vēl nav rezervēti un ir 

pieejami. 

Ieviešanā esošo projektu skaita sadalījumu aktivitātēs parādīts 8. attēlā. Sadalījums 

veikts atbilstoši projekta mērķim no tāmes. 
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8. attēls. Projektu skaits F043.02. pasākuma aktivitātēs  

Datu avots: Autoru apkopojums par ieviešanā esošiem projektiem no LAD IS 

Tādu projektu, kuri tieši sekmē ražošanu un pievienotās vērtības veidošanu, ir 

salīdzinoši maz – tikai 11 jeb 14% no kopskaita. Vairāk - 18 jeb 22% - ir projektu, kuri saistīti 

ar dažādošanu (galvenokārt – tūrisma attīstība). Tomēr lielākā daļa projektu ir saistīti ar vides 

un klimata mērķiem vai kultūras kapitāla saglabāšanu. Vides un klimata projektu mērķi 

galvenokārt ietver pludmaļu sakārtošanu, tūrisma infrastruktūru (pastaigu takas, piebraucamo 

ceļu un stāvlaukumu izbūve) u.tml. darbības. Savukārt kultūras mantojuma projekti paredz 

vēsturisku objektu atjaunošanu un pielāgošanu tūrisma vajadzībām, muzeju izveidi vai 

atjaunošanu, saieta namu rekonstrukcija u.tml. Nozīmīga daļa projektu ir saistīti ar 

zvejniecības kultūras mantojuma saglabāšanu piekrastes ciemos. 

Projektus raksturo arī to dalījums pēc to veida. Atbilstoši pieteikuma datiem tiek 

izdalīti 6 projektu veidi. Jāņem vērā, ka viens un tas pats projekts var atbilst vairākiem 

veidiem. No tiem visbiežāk sastopamais veids ir sabiedriskā labuma projekts – 47 projekti jeb 

61% no visiem. Nozīmīgu skaitu projektu to pieteicēji norāda kā inovatīvus – 35 projekti jeb 

45% no visiem (skat. 9. att.). Neviens projekts nav iesniegts zvejas kuģa galvenā stacionārā 

dzinēja nomaiņai un kopprojektiem. 

 

9. attēls. Projektu skaits dalījumā pēc to veida F043.02 pasākumā.  

Datu avots: Autoru apkopojums par ieviešanā esošiem projektiem no LAD IS 
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Inovācijas ir dažāda rakstura, galvenokārt šajos projektos plānots izveidot tādus 

objektus vai piedāvāt pakalpojumus, kuri ir unikāli valsts, reģionālā vai novada līmenī. No 

šiem projektiem gandrīz 50 % jeb 17 projekti attiecas uz B aktivitāti – darbību dažādošana. 

Jāpiebilst, ka projektu klasifikācija ir norādīta atbilstoši pašu iesniedzēju novērtējumam, un tai 

nav veikts atsevišķs izvērtējums. 

Citu veidu projektu ir mazāk: tikai 8 projektos (10% no visiem) ir norādīta saikne ar 

piekrastes zvejniecību, turklāt 5 no šiem projektiem attiecas uz A aktivitāti un paredz 

ražošanas attīstību. Vēl 8 projekti ietilpst grupā “pārējie projekti”, taču nevienā no projektiem 

nav norādīts, ka tas būtu kopprojekts, tāpat nevienā nav paredzēta zvejas kuģa galvenā 

stacionārā dzinēja nomaiņa. Vienam projektam tā veids nav norādīts. Lai raksturotu projektu 

sadalījumu pēc projektu pieteicējiem, izmantota LAD IS informācija. Dati par pieteicējiem ir 

apvienoti grupās. Vislielākā grupa ir pašvaldības un to institūcijas (PSV, PPI), kur atbalstīti 

35 projekti un vislielākais apstiprinātais publiskais finansējums – 4 milj. EUR. Komersantu 

grupa aptver sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), zemnieku saimniecības (ZS), 

individuālos komersantus (IK), zvejnieku saimniecības (ZVS), kopumā 28 projekti un 0,9 

milj. EUR publiskais finansējums. Sabiedrisko organizāciju grupa ietver biedrības (BDR), 

reliģiskas organizācijas (REL) un nodibinājumus (NDB), kur kopā ir 9 projekti un 0,4 

milj. EUR publiskais finansējums. Fiziskas personas veido vismazāko grupu ar 6 

pieteikumiem un 0,2 milj. EUR publiskā finansējuma. (skat. 10. att.). Pašvaldības raksturojas 

ne tikai ar vislielāko projektu skaitu, bet arī ar lielāko vidējo finansējumu uz vienu projektu.  

 

10. attēls. Projektu skaits un apstiprinātais publiskais finansējums ieviešanā esošajiem 

projektiem.  

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Projektu pieteicēju izvēlētās aktivitātes redzamas Error! Reference source not 

found.. tabulā. Sabiedriskas organizācijas un pašvaldības ir pieteikušas projektus aktivitātēs, 

kas saistītas ar zivsaimniecības kultūras mantojuma saglabāšanu un vides uzlabošanu (C un D 

aktivitātes), komersanti - visās aktivitātēs, bet visvairāk saistībā ar pievienotās vērtības 

radīšanu un ekonomisko izaugsmi (A un B aktivitātes); fiziskas personas visvairāk – 

ekonomisko izaugsmi (B aktivitāte).  

Ņemot vērā situāciju, kad nav noteikts sadalījums starp aktivitātēm, VRG pašas var 

veidot finansējuma proporcijas, paredzot rīcības un tām pieejamos līdzekļus kopējo piešķirto 

līdzekļu ietvarā.  
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9. tabula. Pieteicēju projektu sadalījums F043.02. pasākumā aktivitātēs 

Pieteicēji 

Aktivitātes  

Kopā A B C D 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6 12 4   22 

Zemnieku saimniecība 1       1 

Individuālais komersants 1 1     2 

Zvejnieku saimniecība 1     1 2 

Fiziska persona 1 5     6 

Pašvaldība     15 17 32 

Pašvaldības pakļautības institūcija     1 2 3 

Biedrība     2 1 3 

Reliģiska organizācija       4 4 

Nodibinājums     2   2 

Kopā 10 18 24 25 77 
 Projekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbība un ekonomiskās situācijas attīstību 

 Projekti, kas saistīti ar vides un lauku telpas attīstību 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Ieviešanā esošo projektu vidējais publiskais finansējums ir atšķirīgs: vislielākais ir 

pašvaldības pakļautības institūcijām (vidēji 170 tūkst. EUR), vismazākais - individuālajiem 

komersantiem (20 tūkst. EUR). Kopumā pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām ir 

finansiāli ietilpīgāki projekti nekā komersantiem (skat. 11. att.).  

To daļēji var skaidrot ar līdzfinansējuma atšķirībām sabiedriska labuma projektiem, 

kas saņem lielāku publisko līdzfinansējuma daļu (līdz 90%), bet citiem projektiem 50% 

(inovatīvajiem līdz 70%). Analizējamo projektu skaits dažādās pieteicēju kategorijās ir 

atšķirīgs.  

Vērtējot publiskā finansējuma sadalījumu pa pieteicēju grupām (skat. 11. att., 

7. pielikums), redzams, ka lielākā daļa (gandrīz 70%) publiskā finansējuma ir izmantoti 

pašvaldību projektos.  

Biedrība

Reliģiska organizācija

Nodibinājums

Fiziska persona

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Zvejnieku saimniecība

Individuālais komersants

 

11. attēls. Vidējais publiskais finansējums projektos dalījmā pēc pieteicējiem F043.02 pasākuma  

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS  

Tas ietekmē arī finansējuma sadalījumu pa aktivitātēm, jo pašvaldību projekti 

galvenokārt ir saistīti ar infrastruktūru, nevis uzņēmējdarbību. 

 Attiecības starp dažādām aktivitātēm ir vērtētas sadaļas turpinājumā, veicot rezultāta 

rādītāju analīzi. 
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Rezultāta rādītāji 

Atbilstoši šajā darbā izvēlēto rādītāju klāstam rezultāta rādītāji (skat. 3. pielikumu) tiek 

aprēķināti pasākumam Vietējo attīstības stratēģiju īstenošana (F043.02). Atbilstoši pasākuma 

un prioritātes mērķiem ar rezultāta rādītājiem tiek vērtēta nodarbinātības veicināšana, 

ekonomiskā izaugsme, kā arī tas, kādā mērā atbalsts sekmējis ieguldījumus katrā no pasākuma 

aktivitātēm. Ņemot vērā projektu ieviešanas stadiju (lielākā daļa projektu ir realizācijas 

stadijā) un atskaišu nelielo skaitu (līdz 20.08.2018. ir pieejamas tikai 6 projektu atskaites), 

rezultāta rādītāji ir aprēķināti, pamatojoties uz projektu pieteikumos plānotajām rādītāju 

vērtībām. 

Ņemot vērā sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus, par galveno rezultāta rādītāju var 

uzskatīt jaunradīto darbavietu skaitu. Šis arī ir vienīgais Latvijas izvēlētais rādītājs, kurš ir 

noteikts Eiropas Komisijas Regulā Nr.1014/2014, turklāt tam ir norādīta sasniedzamā vērtība 

– 70 darbavietas (4.prioritātē).  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 605 darbavietu radīšana ir paredzēta tikai pasākuma 

F043.02 aktivitātēs A un B. Tādēļ lielākajā daļā pasākuma projektu nav plānots radīt nevienu 

darbavietu. Pavisam ir 26 projekti (34% no visiem), kuros norādīta darbavietu radīšana un 

darbavietu skaits pirms un pēc projekta (plānotais). Tajā skaitā 8 no šiem projektiem realizē 

jauni uzņēmumi, kuriem nav darbavietu pirms projekta. Dati par radīto nodarbinātību 

apkopoti  10. tabulā. 

 Pašlaik ieviešanā esošajos projektos ir plānots radīt 45 darbavietas, kas ir 64% no 

pasākumā plānotā visam periodam. Ņemot vērā, ka atbilstošais publiskais finansējums veido 

tikai 38% no visam periodam plānotā, var vērtēt, ka projektu sekmīgais ieviešanas gadījumā 

darbavietu radīšanas plānotais rādītājs tiks sasniegts. 

10. tabula. Radītā nodarbinātība F043.02. pasākumā  

Rādītājs Atvasinātais rādītājs Skaits 

Radītā 

nodarbinātība  

t.sk., radīto darba vietu skaits zivsaimniecības nozarē 19 

t.sk., radīto darba vietu skaits ārpus zivsaimniecības nozares 26 

Kopā 45 

Avots: Autoru apkopojums no LAD  IS 

Šādi rezultāti indikatīvi liecina, ka projekti kopumā ir samērā veiksmīgi izpilda ZRP 

2014-2020 nodarbinātības sekmēšanas mērķi.  

No minētajām 45 papildus darbavietām 14 ir plānots radīt no jauna izveidotajos 

uzņēmumos (šādu uzņēmumu skaits ir 6). Dalījumā pa aktivitātēm: A aktivitātē plānots radīt 

12 darbavietas, B aktivitātē 31, bet 1 darbavietu – D aktivitātē, kur nosacījuma par darbavietu 

radīšanu nav, taču minētais projekts ir saistīts ar tūrisma objekta izveidošanu.  

Vērtējums par nozarēm, kurās izveidotas jaunradītās darbavietas, ir veikts, izmantojot 

projekta aprakstu. Tajos projektos, kuri saistīti ar ieguldījumiem zvejniecībā, zivju apstrādē 

vai realizācijā, tiek uzskatīts, ka jaunradītās darbavietas ir attiecināmas uz zivsaimniecības 

nozari. Šajā skaitā netika iekļauti tūrisma projekti (arī makšķerēšanas tūrisms). Izmantojot 

šādu dalījumu, iegūstam, ka no 24 projektiem, kuros tiek radītas darbavietas, 9 projekti jeb 

37% attiecas uz zivsaimniecības nozari, un tajos plānots radīt 19 jaunas darbavietas jeb 42% 

no jaunradīto darbavietu kopskaita. Minētie projekti ietver gan zvejniecības attīstību, gan 

zivju apstrādi, gan tirdzniecību. Pārējās jaunradītās darbavietas attiecas galvenokārt uz atpūtas 

un tūrisma sektoru, ar dažiem izņēmumiem – 4 darbavietas plānots radīt rūpniecībā, bet vienu 

– sniedzot izglītības pakalpojumus. 

Vērtējot projektu potenciālo devumu nodarbinātības sekmēšanā, ir ņemta vērā projektu 

realizācijas vieta. Kopējais plānotais jaunradīto darbavietu skaits – 45 jeb gandrīz 2/3 no 

plānotā – ir vērtējams kā adekvāts, ņemot vērā, ka rezervēti tikai 38% no prioritātei atvēlētā 

publiskā finansējuma. Taču jaunveidojamo darbavietu teritoriālais dalījums rāda, ka gandrīz 

pusi no šīm darbavietām plānots veidot lielajās pilsētās – Liepājā, Jūrmalā un Ventspilī. 
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Ņemot vērā jau esošo darbavietu skaitu šajās pilsētās, analizējamā atbalsta pienesums tajās ir 

nenozīmīgs (nesasniedz 0,1%). Ārpus lielajām pilsētām nozīmīgākais jaunradīto darbavietu 

skaits ir Nīcas un Jūrkalnes pagastos (attiecīgi 6 un 5), kā arī Pāvilostas pilsētā (3 

darbavietas). Pavisam ar esošajiem projektiem darbavietas plānots radīt 13 teritoriālās 

vienībās (7 pagasti, 2 novadi un 4 pilsētas). Tas nozīmē, ka darbavietas tiek radītas aptuveni 

pusē no piekrastes teritoriālajām vienībām, kuras izvietotas gan Kurzemes, gan Pierīgas 

reģionos. Reģionālajā dalījumā 80% no jaunradītajām darbavietām ir Kurzemes reģionā, bet 

pārējie 20% - Pierīgas reģionā. Jaunradīto darbavietu dalījumu teritoriālā un nozares 

sadalījumā parādīts 12. attēlā.  

 

12. attēls. Paredzēto jaunradīto darba vietu skaits F043.02. pasākumā (atbilstoši pieteikuma 

datiem) un zivsaimniecībā nodarbināto īpatsvars 2016.g. (%) 

Datu avots: Autoru apkopojums, aprēķini, pēc LAD IS un CSP 

Attiecībā pret zivsaimniecībā nodarbināto īpatsvaru no teritorijām, kur ir lielāks 

zivsaimniecībā nodarbināto skaits, vienīgi Nīcas pagastā ir lielāks plānoto darba vietu 

pieaugums. Citās teritorijās - Rojas novadā, Engures pagastā, Lapmežciema pagastā, 

Salacgrīvā - tas ir minimāls vai pašlaik nav paredzēts.  

Nozīmīgākais pasākuma ieguldījums nodarbinātības veicināšanā ir Jūrkalnes pagastā, 

kur jaunradītās 5 darbavietas veido 6% no nodarbināto skaita pagastā. Lielāks jaunradīto 

darbavietu skaits ir Nīcas pagastā, taču tā kā šajā pagastā ir ievērojams skaits jau esošu 

darbavietu (to skaits sasniedz 1000), tādēļ pasākuma devums ir tikai 0.6%. Līdzīga ietekme ir 

arī Pāvilostas pilsētā, bet pārējos pagastos un novados tā ir robežās no 0.2 līdz 0.4%. 

Vērtējot tās teritorijas, kurās līdz šim ir nozīmīgākais nodarbināto skaits zivsaimniecībā 

(Liepājas, Ventspils un Salacgrīvas pilsētas, Rojas novads, Nīcas, Engures un Lapmežciema 

pagasti), var secināt, ka no tām vienīgi Ventspils pilsētā un Nīcas pagastā ir radītas 

darbavietas šajā nozarē. Pārējās vietās jaunradīto darbavietu skaits nozarē ir vai nu niecīgs, vai 

to nav (ZRP 2014-2020 4.prioritāti). 

Analizējot jaunradītās darbavietas atkarībā no atbalsta saņēmēju juridiskā statusa, var 

secināt, ka lielākā daļa darbavietu (69%) tiek radītas SIA. Neliels skaits radīto darbavietu 

attiecas arī uz citām uzņēmējdarbības formām (ZS,ZVS,IK), kā arī privātpersonām un 

pašvaldībām. Taču, izvērtējot projektu attiecināmās izmaksas uz vienu jaunradīto darbavietu 
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(skat. 13. att.), redzams, ka starp dažādām uzņēmējdarbības formām nav nozīmīgu atšķirību, 

savukārt pašvaldību projektos tā izmaksājusi vidēji 3 reizes vairāk; turklāt tikai trijos 

pašvaldību projektos ir plānota darbavietu radīšana.  

 

13. attēls. Vidējās projektu atiecināmās izmaksas uz vienu jaunradīto darbavietu F043.02. 

pasākumā (atbilstoši pieteikuma datiem) atkarībā no pieteicēju statusa (tūkst.EUR) 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Rādītājs Neto apgrozījuma izmaiņas raksturo projektu ieguldījumu ekonomiskās 

izaugsmes sasniegšanā. Tas tiek vērtēts uzņēmumu līmenī, un ir norādīts par 20 uzņēmumiem, 

kuri ievieš 21 projektu. Visi šie projekti attiecas uz A un B aktivitātēm. Neto apgrozījuma 

izmaiņas projektu rezultātā raksturo 14.attēls. 

 

14. attēls. Uzņēmumu summārais neto apgrozījums (milj.EUR) pirms un pēc projekta pasākumā 

F043.02 (atbilstoši pieteikuma datiem) 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Projektos, kuru mērķis ir neto apgrozījuma palielināšana, plānots celt uzņēmumu neto 

apgrozījumu par 1,97 milj.EUR. Tas atbilst 36,7% no pirmsprojekta līmeņa esošajos 

uzņēmumos. Savukārt jauno uzņēmumu plānotais apgrozījums pēc projekta ir 125 tūkst. EUR, 

tātad tas veido tikai nelielu daļu (2%) no kopējā plānotā pēcprojektu apgrozījuma atbalsta 

saņēmējiem. Tātad kopējais plānotais neto apgrozījuma pieaugums ir 2,1 milj.EUR. Var 

piebilst, ka 2/3 no plānotā apgrozījuma palielinājuma attiecas uz vienu atbalsta saņēmēju. 

Attiecinot uz ieguldījumu apjomu tiem projektiem, kuriem ir izvirzīts mērķis kāpināt 

apgrozījumu, plānotais neto apgrozījuma pieaugums vērtējams kā ļoti augsts 190%, kas 
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pārsniedz ieguldījumu apjomu attiecīgajos projektos gandrīz divas reizes, to mērot ar 

attiecināmajām izmaksām, un 2,6 reizes pārsniedz publisko finansējumu (skat. 15. att.). 

 

15. attēls. Neto apgrozījuma izmaiņas un projektu izmaksas F043.02. pasākumā (%)  

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Vērtējot plānoto pieaugumu pa uzņēmējdarbības formām, 85% no neto apgrozījuma 

palielinājuma attiecas uz SIA, ievērojami mazāku daļu veido IK un ZS. Tas ir galvenokārt 

saistīts ar pieteikto projektu skaitu. Izvērtējot plānoto apgrozījuma kāpumu pret projektu 

attiecināmajām izmaksām, redzams, ka arī šajā ziņā lielākais kāpums plānots tieši SIA 

projektos, no kuriem nedaudz atpaliek citi uzņēmējdarbības veidi, taču pašvaldību projektos 

(kur tiek plānots neto apgrozījuma kāpums) tas ir niecīgs atiecībā pret ieguldīto finansējumu 

(skat. 16. att.). 

 

16. attēls. Plānotā neto apgrozījuma pieauguma attiecība pret projektu attiecināmajām 

izmaksām F043.02. pasākumā atkarībā no pieteicēju veida (pieteikuma dati), reizes 

Investīciju dalījums pa pasākuma aktivitātēm veikts, izmantojot attiecināmo izmaksu 

pozīciju, jo tā raksturo gan publisko, gan piesaistīto privāto finansējumu. Tādējādi var vērtēt, 

kādā mērā atbalsts sekmējis ieguldījumus katrā no aktivitātēm (kuras saistītas ar pasākuma 

mērķiem). No 17. attēla datiem izriet, ka gandrīz 50% investīciju kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšana, gandrīz trešdaļa – ar vidi un klimatu saistītos projektos, bet ar 
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ekonomiskām darbībām saistītos projektos (A un B aktiviātes) – kopā tikai 21% no 

ieguldījumiem.  

 

17. attēls. Projektu attiecināmo izmaksu dalījums pa F043.02. pasākuma aktivitātēm (atbilstoši 

pieteikuma datiem) pasākumā 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Kopumā var vērtēt, ka aptuveni 80% investīciju ir saistītas ar infrastruktūru, bet tikai 

20% ar ekonomiska rakstura projektiem. Netiešā veidā arī vides un klimata aktivitātes (C) un 

kultūras mantojuma aktivitātes (D) projekti var būt saistīti ar ekonomikas veicināšanu, 

piemēram, izveidojot atpūtas vietu vai muzeja ekspozīciju, tiek piesaistīti tūristi. 

Saskaņā ar LAD IS datiem par F043.02. pasākuma projektus ievieš 27 administratīvi 

teritoriālajās vienībās. Neviens projekts netiek ieviests piecās administratīvajās vienībās, 

septiņās ir pieci un vairāk projekti. Vislielākais ieviešanā esošo projektu skaits ir Liepājā (9), 

Pāvilostā (8) un Mērsraga novadā (7). (skat. 18. att.) Attiecinot uz iedzīvotāju skaitu pagastā 

vai pilsētā, visvairāk projektu ir Jūrkalnes pagastā un Pāvilostā, kam seko Ainaži, Kolkas 

pagasts un Mērsraga novads.  

Publiskais finansējums ieviešanā esošajiem projektiem koncentrējas Ventspilī, Liepājā, 

Kolkas pagastā un Rojas novadā, kur tas pārsniedz 0,5 milj. EUR. Lielākā publiskā 

finansējuma kopsumma ir Kolkas pagastā un Liepājā (katrā 586 tūkst. EUR). Turpretī 

salīdzinoši zems publiskais finansējums ir Rīgas līča Vidzemes piekrastes teritorijās, izņemot 

Salacgrīvu un Ainažus, kā arī Kurzemes rietumu krastā – izņemot Tārgales pagastu, Liepāju, 

Ventspili un Pāvilostu. Ieviešanā esošo projektu publiskā finansējuma sadalījums pa VRG 

redzams Error! Reference source not found.. attēlā. dalījumā pa VRG, lielākais finansējums 

ir BDR “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”- 1,3 milj. EUR, bet vismazākais PPP BDR 

“Sernikon” – 217 tūkst. EUR.  
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18. attēls. Ieviešanā esošo projektu skaits un publiskais finansējums F043.02. pasākumā pa ZNT 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Sadalījumā pa aktivitātēm ir vērojamas atšķirības VRG teritoriju starpā. Pievienotās 

vērtības un izaugsmes aktivitātē (A) visvairāk projekti ir atbalstīti BDR “Liepājas rajona 

partnerība", kamēr PPP BDR “Sernikon” un BDR “Jūrkante” to nav. Darbavietu un 

dažādošanas aktivitāte (B) – dominē BDR “Partnerība Laukiem un jūrai”, kamēr BDR 

“Jūrkante” to nav. Vides un klimata aktivitāte (C) – ir dominējoša BDR “Jūrkante” un BDR 

“Talsu rajona partnerība” teritorijās. Kultūras mantojuma aktivitāte (D) ir visizplatītākā – PPP 

BDR “Sernikon”. BDR “Liepājas rajona partnerība" ZNT 4 aktivitātes veido vienmērīgu 

projektu sadalījumu (skat. 19. att.). 

Var nodalīt VRG pēc projektu sabiedriskā rakstura. Projekti, kas vērsti uz privātām 

investīcijām (A un B aktivitātes), ir kopumā mazāk izplatīti VRG teritorijās. Vienīgi BDR 

“Liepājas rajona partnerība" un BDR “Partnerība Laukiem un jūrai” teritorijās tie veido vairāk 

nekā pusi no projektu skaita. Sabiedriska rakstura projekti (C un D aktivitātes), kur mērķgrupa 

pārsvarā ir vietējā sabiedrība, ir visās VRG. BDR “Jūrkante” visi analizētie projekti attiecas 

uz šīm divām aktivitātēm. 

Teritoriālo vienību dalījumā A aktivitāti ievieš 10 teritoriālajās vienībās (novados, 

pagastos un pilsētās), B- 11, C- 14, D – 14.   

SVVA stratēģijās nav noteikts sadalījums starp aktivitātēm, par to lemj VRG padomes 

un to ņem vērā arī, veidojot konkursa kārtas.  
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19. attēls. Ieviešanā esošo projektu skaits un publiskais finansējums F043.02. pasākumā  

dalījumā pa aktivitātēm ZNT 

Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS 

Kopsavilkums  

VRG paredz un regulē, kā sadalās finansējums starp SVVA stratēģiju mērķiem un 

rīcībām. VRG paredz projektu atlases kritērijus vietējā attīstības stratēģijā.  

Projektu iesniedzēji pārsvarā ir pašvaldības un to institūcijas - gan pēc projektu skaita, 

gan finansējuma apjoma, gan pēc vidējā finansējuma projektā, kas veic sabiedriski nozīmīgus 

projektus pasākuma F043.02 (C un D aktivitātēs). Pašvaldības izmantojušas gandrīz 70% no 

pasākumā rezervētā publiskā finansējuma.  

Salīdzinoši nelielais komersantu skaits un finansējuma apjoms (A un B aktivitātes) 

sekmē komerciālo mērķu sasniegšanu. Galvenie privātie projektu ieviesēji ir SIA, kuru 

projekti vērsti uz zvejniecības produktu pārstrādi un realizāciju, kā arī dažādošanās 

pasākumiem (galvenokārt tūrisma attīstība).  

Ieguldījumi prioritātes ietvaros kopumā ir daudzveidīgi. No visiem F043.02 un F043.04 

pasākumu ieviešanā esošajiem 81 projekta divi ir sadarbības projekti (pasākums F043.04). 

Ieviestie projekti aptver visas VRG, kurās atrodas ZNT, turklāt projektu realizācijas vietas 

aptver vairāk nekā 80% no šajās teritorijās esošajiem pagastiem un pilsētām. Līdz 01.03.2018. 

ir piešķirti 38% no prioritātei atvēlētā publiskā finansējuma. 

ZRP 2014-2020 ieguldījums prioritātes mērķu sasniegšanā ir novērtēts, aprēķinot 

ieteiktos iznākuma un rezultāta rādītājus. 

Projektu skaits liecina, ka F043.02 pasākumā dominē nekomerciālie projekti. Dalījumā 

pa projektu veidiem dominē sabiedriskā labuma projekti (61% no visiem), kā arī projekti, 

kurus pieteicēji norāda kā inovatīvus (45%). Turpretī ar piekrastes zvejniecību saistīto 

projektu ir tikai 10% no visiem. Līdz šim nav ieviesti kopprojekti, kā arī projekti, kuros 

paredzēta kuģa dzinēja nomaiņa. 

Pasākumam raksturīga investīciju dominance infrastruktūras objektos, jo aptuveni 80% 

investīciju ir saistītas ar infrastruktūru, bet tikai 20% ar ekonomiska rakstura projektiem.  
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Kopējais plānotais jaunradīto darbavietu skaits – 45 jeb gandrīz 2/3 no plānotā – ir 

vērtējams kā adekvāts, ņemot vērā rezervētā finansējuma apjomu. No tām zivsaimniecības 

nozarē tiek radītas 19 darbavietas.  

Puse no jaunveidojamām darbavietām plānota lielajās pilsētās – Liepājā, Jūrmalā un 

Ventspilī. Ārpus lielajām pilsētām nozīmīgākais jaunradīto darbavietu skaits ir Nīcas un 

Jūrkalnes pagastos (attiecīgi 6 un 5). Lai gan SVVA ir vērsta vairāk uz piekrastes teritorijām 

ārpus pilsētām (par ko liecina SVVA atlases kritēriji), radīto darba vietu skaits koncentrējas 

pilsētās, un to īpatsvars ir neliels vai maznozīmīgs. 

Projektu pieteikumos jaunu darba vietu izveide nav obligāts priekšnosacījums, lai gan 

ZRP 2014-2020 paredzētais rādītājs “radītā nodarbinātība” ir saistīts ar SVVA stratēģijās 

minēto rādītāju “darbavietu skaits”.  

Plānotais neto apgrozījuma pieaugums (2,1 milj. EUR) vērtējams kā augsts, jo tas par 

90% pārsniedz ieguldījumu apjomu attiecīgajos projektos.  

4.3.3 4. prioritātes ieguldījuma izvērtējums nodarbinātības un teritoriālās 

kohēzijas mērķu sasniegšanā 

 Izvērtējot veikto ieguldījumu apjomu, raksturu, kā arī plānotos sasniedzamos rādītājus 

(skat. 4.3.2.sadaļu), var izdarīt provizorisko vērtējumu par pašreizējo 4.prioritātes ieguldījumu 

plānoto mērķu sasniegšanā. 

Lielākās daļas projektu mērķis ir saistīts ar teritoriālo kohēziju. Lielākā daļa 

ieguldījumu ir veikti C un D aktivitātēs, un galvenokārt tiek sekmēti ieguldījumi kultūras 

mantojuma saglabāšanā un tūrisma veicināšanā. Arī B aktivitātes projekti, kuru mērķis ir 

ekonomiskās izaugsmes veicināšana un darbavietu radīšana, lielā mērā ir saistīti ar tūrisma 

pakalpojumu attīstību. Kaut arī samērā neliela daļa projektu (ap 10%) ir tieši saistīti ar 

piekrastes zvejniecību, aptuveni tikpat liela daļa projektu paredz zivju apstrādes, tirdzniecības 

attīstību vai cita veida ražošanas sekmēšanu zivsaimniecības uzņēmumos – t.i., darbības 

dažādošanu. Tas liecina par nozīmīgu ieguldījumu piekrastes teritoriju ekonomiskajā attīstībā.  

Ieguldījumi 4.prioritātē veicinājuši arī vērtības pievienošanu un inovācijas gan 

zvejniecības produktu piegādes ķēdes posmos, gan teritoriju attīstībā. Par vērtības 

pievienošanu netieši var spriest pēc plānotā neto apgrozījuma kāpuma, kas tiek izmantots kā 

atbalstīto uzņēmumu ekonomiskās attīstības mērs. Atbalstīto uzņēmumu plānotais 

apgrozījuma palielinājums pēc projekta (39% salīdzinot ar pirmsprojekta situāciju) ir 

vērtējams kā nozīmīgs. Tāpat, kā aprakstīts 4.3.2. sadaļā, apgrozījuma pieaugums ir nozīmīgs, 

ņemot vērā ieguldīto publisko finansējumu un investīciju kopsummu tajos projektos, kuru 

mērķis ir neto apgrozījuma palielināšana. Tas kombinācijā ar darbavietu radīšanas rādītājiem, 

indikatīvi liecina par uzņēmējdarbības attīstībai atvēlētā publiskā finansējuma efektīvu 

izlietojumu. 

Par atbalsta ieguldījumu inovāciju veicināšanā vērtētāji var spriest tikai pēc projektu 

iesniedzēju norādītās informācijas, saskaņā ar kuru 45% no projektiem tiek norādīti kā 

inovatīvi vietējā, reģionālā vai valsts līmenī. Turklāt vairāk nekā puse šo projektu attiecas uz 

uzņēmējdarbību. Pārējie ir saistīti ar unikāla kultūras mantojuma atjaunošanu, inovatīvu 

tūrisma infrastruktūru u.tml. 

Atbalsta ieguldījums vides uzlabošanā galvenokārt izpaužas kā ainavu sakopšana, vides 

objektu un pastaigu taku ierīkošana, apgaismojuma izveide u.c. infrastruktūra. Atsevišķi 

projekti ir tieši saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ieviešot ūdens akvatorijas uzraudzību, 

aizsardzību un malu zvejniecības apkarošanu. Ir projekti, kas paredz sekmēt ūdeņu 

aizsardzību, izbūvējot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 

Saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu iespējams pieteikt projektus C aktivitātē. No 

25 šīs aktivitātes projektiem 10 projektos norādīts, ka tie vērsti uz klimata pārmaiņu 

mazināšanu. Projekti paredz galvenokārt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu, kā arī 

pārvietošanās veidu attīstību – velotransporta, elektrotransportlīdzekļu infrastruktūras izbūve. 

Tam papildus, pasākumā ir plānots atbalstīt projektus, kuros paredzēta zvejas kuģa galvenā 

stacionārā dzinēja nomaiņa. Tomēr līdz šim nav pieteikts neviens šāds projekts. 
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Ar zivsaimniecību saistītā kultūras mantojuma saglabāšanas projekti ir daudzveidīgi. 

Galvenie darbības virzieni atbilstoši projektu aprakstiem ir ēku un būvju atjaunošana (saieta 

nami, baznīcas u.c. vēsturiska arhitektūra), zvejas laivu un kuteru atjaunošana, stāvlaukumu 

izveide u.c. infrastruktūras ierīkošana. Vairāki projekti saistīti ar lībiskā kultūras mantojuma 

saglabāšanu. 

Programmas nozīmīgums ir vērtējams kontekstā ar mērķa teritorijās notiekošajiem 

sociāli ekonomiskajiem procesiem, tādēļ to vērtēšanai ir izvēlēti 2 konteksta rādītāji – 

nodarbināto (tai skaitā zivsaimniecībā) skaita izmaiņas un iedzīvotāju skaita izmaiņas šajās 

teritorijās. Attiecīgie dati vajadzīgajā detalizācijas pakāpē darba izpildes laikā ir pieejami par 

laiku līdz 2016. gadam, tādēļ izmaiņas tiek vērtētas par laiku no 2014. līdz 2016. gadam, kas 

aptver ZRP 2014-2020 darbības periodu. Līdz ar to aprēķinātās konteksta rādītāju izmaiņas 

praktiski neraksturo projektu ietekmi (ņemot vērā, ka projekti galvenokārt realizēti 2016. gadā 

vai vēlāk), tomēr tās raksturo kontekstu, t.i., mērķa teritoriju sociāli ekonomiskās attīstības 

būtiskus indikatorus Programmas darbības uzsākšanas laikā. 

Rādītājs Nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās tiek 

vērtēts atsevišķi zivsaimniecībā un kopā visās nozarēs, kā arī tiek aprēķināts zivsaimniecībā 

nodarbināto īpatsvars nodarbināto kopskaitā. Nodarbināto kopskaits pilsētās un pagastos tiek 

noteikts atbilstoši pieejamiem datiem kā darbinieku un pašnodarbināto summa. Izmaiņu 

tendences laikā no 2014. līdz 2016. gadam norāda uz būtisku zivsaimniecībā nodarbināto 

skaita un īpatsvara samazināšanos ZNT (skat. 11. tab. un 5.pielik.).  

11. tabula. Iedzīvotāju un nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās 2014. -–2016. gadā (skaits, %) 

Rādītājs 
Gads Izmaiņas 

2014. 2016. skaits % 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās: 
    

Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās 204061 198533 -5528 -2,7 

Iedzīvotāju skaita izmaiņu attiecība zivsaimniecībai 

nozīmīgajās teritorijās pret izmaiņām valstī kopumā (%) 
10,2 10,3 - 0,1 

Nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās: 
    

Zivsaimniecībā nodarbināto skaita un īpatsvara izmaiņas 

zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās  
3409 2591 -818 -24 

Kopējā nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai 

nozīmīgajās teritorijās 
81327 81001 -326 0 

 

Apkopotie dati norāda uz būtiskām atšķirībām starp Republikas pilsētām un pārējām 

teritorijām. Ja pilsētās nodarbināto kopskaits pārskata periodā ir palielinājies (par 1%), tad 

novados un pagastos tas ir samazinājies (par 5%). Ievērojami lielākas izmaiņas skārušas 

zivsaimniecības nozari. Nozarē nodarbināto skaits ZNT kopumā ir samazinājies par 24% jeb 

par 818 cilvēkiem, tajā skaitā ārpus Republikas pilsētām par 38% jeb 868 cilvēkiem. Savukārt 

Republikas pilsētās arī šajā nozarē nodarbināto skaits ir palielinājies. Šāda situācija norāda uz 

divām būtiskām tendencēm: nodarbinātības koncentrēšanās lielajos attīstības centros, kā arī 

straujš darbavietu skaita sarukums zivsaimniecības nozarē. Pēdējo pastiprināja Krievijas 

ieviestais embargo zivju produktiem no ES, kā rezultātā zivju apstrādes uzņēmumi bija spiesti 

strauji samazināt ražošanas apjomus (AREI, 2018). Abas šīs tendences rada būtisku spiedienu 

uz piekrastes nelielo apdzīvoto vietu sociālekonomisko situāciju, jo darbavietu samazināšanās 

zivsaimniecībā rada nepieciešamību pēc papildu darbavietām citās nozarēs. Taču kā redzams 

no datiem (skat. 11. tab.), darbavietu skaits citās nozarēs no 2014. līdz 2016. gadam 

Republikas pilsētās ir palielinājies par 400, bet piekrastes novados un pagastos šis 

palielinājums ir niecīgs (92 darbavietas), kaut tieši tur ir strauji samazinājusies nodarbinātība 

zivsaimniecībā. Tas nozīmē, ka teju viss nodarbinātības samazinājums zivsaimniecībā 



39 

 

rezultējas arī kopējā nodarbinātības samazinājumā piekrastes novados un pagastos. Tā 

rezultātā piekrastē (bez Republikas pilsētām) kopējās nodarbinātības izmaiņas laikā no 2014. 

līdz 2016.gadam ir bijušas negatīvas (-5,3% jeb 776 darbavietas), turpretī visos valsts novados 

kopā – pozitīvas (+0,2% jeb 6691 darbavieta). 

Kopumā pārskata periodā bijusi raksturīga zivsaimniecībā nodarbināto strauja 

samazināšanās tieši tajās teritorijās, kur šai nozarei ir ļoti liela nozīme. Tas pirmkārt attiecas 

uz Engures pagastu un Rojas novadu, kuros zivsaimniecībā nodarbināto skaits samazinājies 

attiecīgi par 60% un 43%, kas izraisījis kopējā nodarbināto skaita kritumu šajās vietās attiecīgi 

par 23% un 26%. Tomēr neraugoties uz to, abās šajās teritoriālās vienībās kopā ar Salacgrīvas 

pilsētu arī pēc šāda samazinājuma ir visaugstākais zivsaimniecības īpatsvars kopējā 

nodarbinātībā (Rojas novadā tie ir pat 44%). Zivsaimniecībā nodarbināto skaits būtiski (par 

vairāk nekā 100 cilvēkiem) ir samazinājies arī Salacgrīvas pilsētā un Liepājā, taču šajās vietās 

tam ir mazāka procentuālā nozīme kopējā nodarbinātībā, turklāt Liepājā, atšķirībā no pārējām 

iepriekš minētajām teritorijām, kopējais nodarbināto skaits ir palielinājies. 

Pārējās ZNT zivsaimniecībā nodarbināto skaits ir kopumā neliels un nav būtiski 

mainījies. Atsevišķās teritorijās (Mērsraga novads) ir būtiski samazinājusies kopējā 

nodarbinātība (par 198 cilvēkiem jeb 23%). Turpretī ir vairāki piekrastes pagasti un novadi, 

kur kopējais nodarbināto skaits ir palielinājies. Tie atrodas gan Rīgas tuvumā (Carnikavas 

novads, Saulkrastu, Skultes un Lapmežciema pagasti), gan Kurzemes piekrastē (Nīcas, 

Rucavas, Vārves, Tārgales un Medzes pagasti u.c.), kas ir īpaši pozitīvi. Lielā daļā no 

minētajām teritorijām nodarbinātības palielinājums citās nozarēs ir ar uzviju kompensējis 

samazinājumu zivsaimniecībā. Arī Republikas pilsētās tendences ir atšķirīgas: kopējā 

nodarbinātība ir būtiski (par 1325 cilvēkiem) palielinājusies Liepājas pilsētā, taču 

zivsaimniecībā tā ir samazinājusies, savukārt Ventspils pilsētā ir pretēja tendence – tā ir 

vienīgā teritorija ar strauju nodarbinātības palielinājumu zivsaimniecībā (223 cilvēki), 

savukārt kopējais nodarbināto skaits pilsētā ir būtiski samazinājies (par 1013 cilvēkiem). 

Zivsaimniecībā nodarbināto skaita attiecība pret kopējo nodarbināto skaitu ļauj spriest 

par zivsaimniecības nozares lomu ZNT, kas teritoriāli ir neviendabīga. Visnozīmīgākā loma 

zivsaimniecībai ir Rojas novadā (44%), Engures pagastā, Lapmežciema pagastā un 

Salacgrīvā, kar tā pārsniedz 20 % no nodarbināto skaita. Nozīmīga tā ir arī Nīcas pagastā un 

Pāvilostā (vairāk nekā 15%). Septiņās teritoriālajās vienībās nav nodarbināto zivsaimniecībā. 

Kopējā nodarbinātība zivsaimniecībā vislielākā ir Ventspilī, Rojas novadā un Liepājā. 

Republikas pilsētās atkarība no zivsaimniecības ir zema (1-3%) (skat. 20. att.) 

Zivsaimniecības īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā iepriekš minēto izmaiņu ietekmē 

ZNT dažu gadu laikā ir būtiski samazinājies. Turklāt izmaiņas ir notikušas tikai ZNT novados 

un pagastos, kur samazinājums vidēji no 15,8% 2014. gadā līdz 10,4% 2016. gadā. Savukārt 

Republikas pilsētās, kur zivsaimniecības nozīme ir daudz mazāka, tās īpatsvars nodarbinātībā 

šajā laikā nav mainījies (saglabājies 1,7% līmenī). 



40 

 

 

20. attēls. Nodarbināto skaita un zivsaimniecībā nodarbināto īpatsvara izmaiņas ZNT no 

2014.līdz 2016.gadam. (%) 

Datu avots: Autoru apkopojums no CSP  

Konstatētās izmaiņas liecina, ka nozīmīga daļa piekrastes teritoriju ir sociālekonomiski 

apdraudētas sakarā ar strauju nodarbinātības kritumu zivsaimniecībā. Īpaši tas attiecas uz zivju 

apstrādes sektoru, kurā ir lielākais nodarbināto skaits. Tā rezultātā kohēzijas pasākumiem 

(īpaši nodarbinātības jomā) šajās teritorijās ir liela nozīme. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās 

Iedzīvotāju skaits ZNT 2014-2018. g. sarucis par 5528, bet saglabā ZNT iedzīvotāju 

īpatsvaru valstī (10%). Īpatsvars ir pieaudzis par 0,07% (skat. Error! Reference source not 

found.. tab.). Iedzīvotāju skaita izmaiņas piekrastē nav viennozīmīgi vērtējamas. ZNT ir 

dažādas pēc to novietojuma un demogrāfiskajiem procesiem. Lai gan kopumā iedzīvotāju 

skaits piekrastē sarūk lēnāk (2,5% izmaiņas 2014.-2018. gadu), kā valstī vidēji ( (3,4%), 

teritoriālā analīze rāda, ka ir tikai dažas teritorijas, kuras nodrošina labāku situāciju piekrastē. 

Citās ZNT iedzīvotāju skaita izmaiņu negatīvās tendences ir ne mazāk izteiktas kā pārējā 

valsts teritorijā. Dati, kas raksturo iedzīvotāju skaita izmaiņas ZNT pa administratīvajām 

vienībām, kā arī dalījumā - Republikas pilsētas un ārpus tām, apkopoti 5. pielikumā.  

Neraugoties uz to, ka tabulā apkopotie dati uzrāda straujāku samazinājumu tieši 

Republikas pilsētās (par 3,3%), turpretī ārpus tām tikai par 0,6%, tomēr šādu iznākumu veido 

lielais kāpums Carnikavas novadā, kurā dzīvo vislielākais skaits iedzīvotāju no visām ZNT 

ārpus Republikas pilsētām. Savukārt ārpus Carnikavas novada pārējās ZNT iedzīvotāju skaita 

kritums 4 gados ir par 5.4%, kas ir ievērojami vairāk nekā valstī kopumā.  
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21. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2014-2018.g. un iedzīvotāju blīvums ZNT  

Datu avots: Autoru aprēķins balstoties uz CSP datiem 

Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams no Rīgas attālākās teritorijās - 

Rucavas, Sakas un Kolkas pagastos. Palielinājies iedzīvotāju skaits Jūrkalnes pagastā, kaut 

gan iepriekšējos gados vērojams samazinājums. Iedzīvotāju skaita pieaugums vērojams 

Pierīgas tuvajās pašvaldībās, kas izskaidrojams ar iedzīvotāju migrāciju un pašvaldību 

deklarēšanās veicināšanas politiku. 

Daļa no piekrastes teritorijām ir reti apdzīvotas. Sakas pagastā iedzīvotāju blīvums 

nesasniedz pat 2 cilvēki/km2. Tajā pašā laikā piepilsētas lauku teritorijas ir ar lielāku 

iedzīvotāju koncentrāciju – Lapmežciemā, Carnikavā, Saulkrastos (skat. 21. att.). Iedzīvotāju 

blīvuma atšķirības ietekmē ieguldījumu izmantošanu un uzturēšanas izmaksas.   

Izmantojot pieejamos datus, tika izvērtēts arī bezdarbnieku skaits ZNT un tā dinamika. 

Pieejamie dati liecina, ka bezdarbnieku skaits strauji pieauga 2015. gadā tajās teritorijās, kur 

bija nozīmīgi zivrūpniecības uzņēmumi (Rojas un Mērsraga novadi, Salacgrīvas pilsēta un 

pagasts, Engures pagasts). Tomēr laikā no 2016. līdz 2017. gadam bezdarbnieku skaits šajās 

teritorijās strauji samazinājās un 2017. gada beigās tas kopumā ir jau mazāks nekā 2014. gadā. 

Lai arī vērtētāju rīcībā nav tiešu aprēķinu par bezdarba līmeni, tomēr provizoriski aprēķini, 

ņemot vērā iedzīvotāju skaitu piekrastes teritorijās, ļauj vērtēt, ka bezdarba līmenis praktiski 

visās piekrastes teritorijās 2018. gadā ir kopumā zems (bezdarbnieku attiecība pret iedzīvotāju 

skaitu 2,9% pret valsts vidējo 3,3%), turklāt atšķirības starp atsevišķām piekrastes teritorijām 

ir salīdzinoši nelielas, salīdzinot ar atšķirībām dažādos valsts novados un pagastos. 

Attiecinot bezdarbnieku kopskaitu pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem, 

zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās 2018. gada sākumā tas veido 4,1 %. (10. pielikums) 

Salīdzinoši ar 2014. gadu, īpatsvars samazinājies par 1,7%. Teritoriālās atšķirības svārstās no 

+2,2% Vērgales pagastā līdz -3% Ainažu pagastā. Lai precīzi izskaidrotu šīs izmaiņas, 

nepieciešami papildu pētījumi.  
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Multifondu pieeja 

Kopējais LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 ieviešanā esošo projektu publiskais 

finansējums ZNT no pasākumiem LAP 2014-2020 “Atbalsts darbību īstenošanā saskaņā ar 

SVVA stratēģiju” (A 19.2) un ZRP 2014-2020 pasākumā “Vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” (F043.02) sasniedz 7,38 milj. EUR. No tiem 1,88 milj. EUR no A19.2 un 5,49 

milj. EUR no F043.02 pasākumiem (skat. 22. att.). Tātad atbalsts ZNT veido 25% no LAP 

2014-2020 un 75% no ZRP2014-2020. Maksimālais finansējums ir Nīcas pagastā 351 tūkst. 

EUR A19.2 pasākumā, un 586 tūkst. Kolkas pagastā F043.02 pasākumā. Maksimālais 

ieviešanā esošo projektu publiskais finansējums abos fondos SVVA stratēģiju īstenošanā ir 

Rojas novadā - 664 tūkst. EUR. Mazāk kā 100 tūkst. EUR publiskais finansējums ir Medzes, 

Užavas, Tārgales, Saulkrastu, Skultes, Liepupes, Salacgrīvas, Ainažu pagastos. Tikpat 

atšķirīgas ir teritorijas, ja salīdzina ieviešanā esošo projektu publisko finansējumu uz 

iedzīvotāju. Vislielākais ir Ainažos (790 EUR/iedz.) un Kolkas pagastā 717 EUR/iedz. Mazāk 

kā 50 EUR/iedz. ir republikas pilsētās, kur ieviesti tikai ZRP 2014-2020 projekti, Medzes, 

Tārgales, Saulkrastu, Carnikavas, Salacgrīvas, Ainažu pagastos.  

 

22. attēls. Ieviešanā esošo projektu publiskais finansējums ZNT ZRP un LAP pasākumos    

Datu avots: Autoru aprēķins balstoties uz LAD IS  

Kopumā ZRP 2014-2020 publiskais finansējums ZNT, ieviešot SVVA stratēģiju, ir 

lielāks nekā LAP 2014-2020 publiskais finansējums. ZNT ir atšķirīgas, jo ir pagasti un 

pilsētas, kur izmantotas abu fondu sniegtās iespējas, bet citos izmantots tikai EJZF 

finansējums.  

Vērtējot ZRP 2014-2020 atbalstu ZNT attīstībā, nozīmīgs ir LAP 2014-2020 devums, 

kas papildina SVVA stratēģiju mērķus un dod ieguldījumu ZRP_2014-2020 mērķu 

sasniegšanā. Piesaistīto līdzekļu apjoms no fondiem ir atšķirīgs, kas atkarīgs no vairākiem 

apstākļiem, tai skaitā, iedzīvotāju aktivitātes un kapacitātes, kas var teritoriāli atšķirties.  

Tomēr jāņem vērā, ka pašreizējais nosacījums, ka EJZF finansējumu SVVA projektiem 

var izmantot tikai piekrastes pagastos un pilsētās (kuras aptver niecīgu daļu no Latvijas 

teritorijas), būtiski ierobežo šī fonda pielietošanas iespējas. Intervijās un fokusgrupu 
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diskusijās VRG pārstāvji min, ka nepieciešams palielināt atbalsta intensitāti un projekta 

publiskā finansējuma maksimālo summu. Pretējā gadījumā potenciālie iesniedzēji izvēlas 

citas ZRP prioritātes ar līdzvērtīgiem nosacījumiem.  

Ņemot vērā to, ka ar multifondu pieeju varētu labāk risināt teritoriju attīstības 

jautājumus, vajadzētu piesaistīt arī citus ES fondus SVVA stratēģiju sagatavošanā un 

ieviešanā.  

Lai noskaidrotu VRG viedokli par SVVA stratēģiju lomu ZRP 2014-2020 īstenošanā, 

tika veikta VRG aptauja, kur tika lūgts novērtēt Programmās atbalstīto pasākumu ietekmi uz 

vietējo attīstību. Turpmāk analizēts sešu VRG, kuru teritorijā ir ZNT, paustais viedoklis.  

Ir izteikts viena VRG atšķirīgs skatījums uz uzdotajiem jautājumiem, novērtējot SVVA 

stratēģiju ieviešanu ar zemu ietekmi, kas ietekmē kopējo vērtējumu.  

Liela daļa VRG atbildēs uz jautājumiem nav sniegušas pamatojumu spriedumiem. 

Atbildes ir sagatavotas, balstoties uz projektu esamību vai neesamību, kas šajā gadījumā ir 

tikai viens no sprieduma kritērijiem. Atbilžu sagatavotājiem būtu bijis nepieciešams ņemt vērā 

esošo sociālo un ekonomisko situāciju, finansēšanas iespējas citos projektos un programmās, 

esošo vajadzību pārzināšana, kas ļautu vērtēt SVVA stratēģiju rīcību nozīmīgumu vietējās 

teritorijas attīstībai. Maz tiek skatīta ietekme, ko tieši esošie projekti dod SVVA mērķu 

sasniegšanai un kādu ieguldījumu tie dod ZNT attīstībai, vietējo vajadzību apmierināšanai. 

Sīkāk par aptaujas jautājumu rezultātiem skatīt 8. pielikumā 

Kopumā var secināt, ka salīdzinoši lielāks SVVA projektu ieguldījums ir 

infrastruktūras attīstībā, sabiedrisko aktivitāšu un VRG darbības sekmēšanā. Turklāt 

vislielākais pozitīvais efekts norādīts tieši tajos aspektos, kas tiek attiecināti uz apdzīvotības 

saglabāšanu (darba vietas, sociālā vide un pakalpojumi). Savukārt zemāk novērtētais projektu 

ieguldījums attiecas uz maznodrošināto iekļaušanu un nabadzības mazināšanu, kā arī 

uzņēmējdarbības attīstību. Vidējais novērtējums ir sniegts 23. attēlā. 

 

 

23. attēls. VRG respondentu aptaujas rezultāti atbildot uz jautājumiem (5 baļļu skala) 

Datu avots: Autoru apkopojums  
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Uzņēmējdarbības attīstības jomā salīdzinoši augstāk ir novērtēts ieguldījums jaunu 

produktu un pakalpojumu radīšanā un esošo attīstībā (3,7 balles), kā arī saimniecisko 

aktivitāšu dažādošana (3,2 balles). Zemāk ir novērtēts ieguldījums zivsaimniecības un 

akvakultūru produktu pārstrādes sekmēšanā un pievienotās vērtības radīšanā (2,3 balles), kā 

arī darbinieku produktivitātes kāpināšanā, kam nebija atbilstošas ZRP 2014-2020 aktivitātes.  

Viens no iemesliem, kādēļ salīdzinoši maz tiek veikti ieguldījumi zivsaimniecībā, ir 

pieprasījuma samazināšanās pēc zivsaimniecības produkcijas. 

Zemu vērtēta joma ir arī inovācijas, ko var skaidrot ar atšķirīgo inovāciju lomas 

izpratni VRG un formālu vērtējumu, dalot inovācijas pēc mēroga – vietēja, VRG, nacionāla 

līmeņa. Izpratne par inovāciju kā jaunu ideju izplatību un to ieviešanu vietējā attīstībā ir 

LEADER būtība. Katra VRG nosaka savās SVVA stratēģijās atšķirīgus inovāciju kritērijus. 

Esošā prakse paredz formālu pieeju – paši iesniedzēji nosaka – vai projekts ir inovatīvs, 

sniedzot skaidrojumu; inovatīvus projektus atbalsta ar palielinātu punktu skaitu vērtējumos; 

piemērojot par 20% lielāku atbalsta intensitāti ZRP projektiem. Tajā pašā laikā inovācija 

netiek prasīta kā obligāts projektu nosacījums.  

 

Kopsavilkums 

Ņemot vērā kohēzijas un nodarbinātības izpratni un ZRP 2014-2020 konkrētā mērķa 

noteiktās jomas un atbalstāmās aktivitātes, ieguldījums kohēzijas mērķu sasniegšanā 

vērtējams kā adekvāts.  

Pašlaik nevar novērtēt rezultātu un ietekmi, jo projekti ir īstenošanas stadijā.  

Ieguldījums dažādās kohēzijas jomās ir atšķirīgs. Gan projektu skaita, gan jo īpaši, publiskā 

finansējuma ziņā pārsvars ir vides un kultūras mantojuma aktivitātēm (C,D). Ekonomiskās 

izaugsmes un nodarbinātības aktivitātēs (A un B) ir mazāks īpatsvars ieviešanā esošo 

projektu, bet to efektivitāte ir augsta. 

Kopējā nodarbinātība ZNT laikā no 2014. līdz 2016. gadam praktiski nav mainījusies, 

taču ir tendence palielināties pilsētu īpatsvaram, jo ārpus Republikas pilsētām darbavietu 

skaits ir samazinājies par 5%. Nodarbinātība zivsaimniecībā ZNT divu gadu laikā ir 

samazinājusies par 24%, tajā skaitā ārpus Republikas pilsētām par 38%. Tā rezultātā ārpus 

pilsētām būtiski mazinājusies atkarība no zivsaimniecības nozares. Kas vērtējams 

neviennozīmīgi, īpaši ņemot vērā, ka nodarbinātības kāpums citās nozarēs ZNT ārpus 

republikas pilsētām ir kompensējis tikai 10% no darbavietu skaita samazinājuma 

zivsaimniecībā. Nozarē nodarbināto skaita samazinājums attiecas galvenokārt uz zivju 

apstrādes sektoru, taču zvejniecībā tas šajā laikā gandrīz nav mainījies. Nodarbinātības 

izmaiņas visvairāk skārušas teritorijas, kur zivsaimniecībai ir ievērojama loma. 

Iedzīvotāju skaits laikā no 2014. līdz 2018. gadam ZNT ir samazinājies, tomēr pastāv 

būtiskas teritoriālas atšķirības, kas liedz ZNT vērtēt kā vienotu teritoriju iedzīvotāju skaita 

izmaiņu kontekstā. To nosaka pilsētu – piepilsētu iedzīvotāju migrācijas procesi, kas ir izteikti 

ap visām republikas nozīmes pilsētām, īpaši – Rīgu. Līdzīgi tas ir ar bezdarba līmeni un 

iedzīvotāju blīvumu.  

Kopumā konteksta rādītāji vērtējami nevis visai ZNT teritorijai kopumā, bet teritoriālo 

vienību griezumā, kas ļauj interpretēt analizējamās rādītāju vērtības.  

Galvenais ieguvums multifondu pieejā ir tas, ka var finansēt VRG izveidošanas un 

administrēšanas izmaksas no viena fonda, kas vienkāršo administrēšanu un mazina 

administratīvo slogu. ELFLA līdzekļi var tikt ieguldīti ZNT. 

SVVA stratēģiju ieviešana palīdz saglabāt apdzīvotību laukos.  
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5. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI  

Secinājumi 

kādi rādītāji un pieejamie dati raksturo teritoriālās kohēzijas un nodarbinātības izmaiņas 

ZRP2014-2020 2014-2020 4. prioritātē  

1. Teritoriālo kohēziju un nodarbinātības izmaiņas raksturo projektu iesniedzēju līmenī un 

teritoriālā līmenī iegūstami rādītāji. Projekta iesniedzēju līmenī iegūstamie rādītāji ir: 

 sadarbības projektu skaits,  

 projektu skaits aktivitātēs,  

 projektu sadalījums pēc to veida, 

 radītā nodarbinātība,  

 ieguldīto investīciju īpatsvars dalījumā pa aktivitātēm, 

 neto apgrozījuma izmaiņas.  

2. Teritoriālā līmenī iegūstamie rādītāji ir: 

  iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās  

  nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās. 

3. Pastāv ierobežotas iespējas rādītāju izvēlē, jo pieejamo datu Latvijas pilsētu un pagastu 

līmenī nav daudz. 

cik lielā mērā ZRP2014-2020 4. prioritāte veicina kohēzijas un nodarbinātības palielināšanu?  

4. SVVA stratēģijas tiek aktualizētas atbilstoši projektu izvērtēšanas situācijai ar mērķi 

regulēt projektu skaitu atbilstoši pieejamajam finansējumam. Tādējādi tiek mainīta 

fokusēšanās uz iepriekšējās stratēģiju versijās identificētajām specifiskajām vajadzībām. 

5. SVVA stratēģijās bieži nav atbilstības starp vajadzībām un mērķu un rīcību rādītājiem, kas 

neļauj secināt par to savstarpējo saikni un identificēt vajadzību risinājumu rezultātu. 

6. Projektu iesniedzēji pārsvarā ir pašvaldības un to institūcijas - gan pēc projektu skaita 

(45%), gan finansējuma apjoma (75%). 

7. Ir ievērojams noraidīto projektu skaits, kas veido 1/3 no pieteiktajiem projektiem. Daļa 

noraidīto projektu ir atbilstošā kvalitātē, bet pietrūkst līdzekļu attiecīgajā kārtā. 

8. SVVA stratēģiju ieviešana palīdz saglabāt apdzīvotību laukos. 

9. Ieviešanā esošajos projektos plānots radīt 45 darbavietas, no tām 42% - zivsaimniecības 

nozarē. Aptuveni pusi no darbavietām plānots radīt pilsētās. Taču maz darbavietu plānotos 

radīt tajos pagastos, kur ir augsts nodarbināto īpatsvars zivsaimniecībā. Kopējais radīto 

darbavietu skaits ir atbilstošs ieguldījumiem. ZNT nodarbināto skaita teritoriālā 

nevienlīdzība ir samazinājusies, pilsētu nodarbināto kopskaitam nedaudz palielinoties, bet 

novados un pagastos - mēreni samazinoties. 

10. Zivsaimniecības nozarē nodarbināto skaits ZNT kopumā ir ievērojami samazinājies (tas 

attiecas uz zivju apstrādes sektoru), un teritorijās ārpus Republikas pilsētām šis 

samazinājums ir īpaši izteikts. Turpretī Republikas pilsētās arī šajā nozarē nodarbināto 

skaits ir palielinājies. Šāda situācija norāda uz divām būtiskām tendencēm: nodarbinātības 

koncentrēšanās lielajos attīstības centros, kā arī straujš darbavietu skaita sarukums 

zivsaimniecības nozarē (pēdējais lielā mērā saistīts ar zivju konservu eksporta aizliegumu 

uz Krieviju).  

11. Liela daļa ZNT ir sociālekonomiski apdraudētas sakarā ar strauju nodarbinātības kritumu 

zivsaimniecībā. Īpaši tas attiecas uz tām ZNT, kurās ir liels nodarbināto skaits zivju 

apstrādes sektorā.  

12. Ražošanu un pievienotās vērtības veidošanu sekmējošu projektu īpatsvars projektu 

kopskaitā un jo īpaši publiskajā finansējumā ir relatīvi neliels, taču tie kopumā ir vērsti uz 
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ekonomiskās attīstības un nodarbinātības veicināšanu to ieviešanas vietās. Tomēr lielākā 

daļa investīciju ir saistītas ar pašvaldību infrastruktūras projektiem. 

13. Inovatīvu projektu īpatsvars (atbilstoši projektu pieteikumu datiem) projektu kopskaitā ir 

ievērojams, sasniedzot gandrīz pusi no projektu kopskaita. Puse no inovatīvajiem 

projektiem ir saistīti ar darbību dažādošanu.  

14. Apgrozījuma palielināšanas mērķa gadījumā atbilstošo saņēmēju plānotais neto 

apgrozījuma pieaugums ir ļoti augsts, un tas ievērojami pārsniedz ieguldījumu apjomu 

attiecīgajos projektos. 

15. Teritoriālās kohēzijas novērtēšanu apgrūtina statistikas datu pieejamība atbilstošajā 

administratīvajā līmenī.  

16. Jauniešu iesaiste un mūžizglītība ir uzsvērta gan SVVA stratēģijās, gan ES regulā un MK 

noteikumos Nr.238. (03.05.2017.), bet nepietiekami atspoguļojas rīcībās. 

17. Multifondu pieeja ir veiksmīga un atbalstāma arī turpmāk.   

Ieteikumi 

kas būtu jāmaina/jāievieš ZRP2014-2020 2014-2020 4. prioritātes mērķa “Palielināt 

nodarbinātību un teritoriālo kohēziju” labākai sasniegšanai 

1. Saistīt SVVA stratēģijās identificētās vajadzības ar izvēlētajiem mērķiem, mērķus ar 

rīcībām un rādītājiem. 

2. Darbā ieteiktie rādītāji izmantojami teritoriālās kohēzijas un nodarbinātības izmaiņu 

vērtēšanai saistībā ar SVVA pasākumiem, bet konteksta/mērķa rādītāji vērtējami nevis 

visai ZNT teritorijai kopumā, bet teritoriālo vienību griezumā.  

3. Izstrādāt vienotu rādītāju minimumu, kas ļautu veidot vērtējumu par ZNT attīstību un 

palīdzētu VRG izvēlēties rādītājus mērķu un rīcību novērtēšanai. 

4. ZNT, kur zivsaimniecības īpatsvaru kopējā nodarbinātībā ir virs 10%, augstāku prioritāti 

piešķirt projektiem, kuros plānots radīt darbavietas (ņemot vērā jaunradīto darbavietu 

skaitu). 

5. Aktivizēt VRG darbu zivsaimniecības uzņēmumu iesaistes sekmēšanā un projektu 

pieteikumu kvalitātes uzlabošanā, t.sk. palīdzēt sagatavot projektu pieteikumus. 

6. Lai novērstu situāciju, kad kvalitatīvi projekti tiek noraidīti finansējuma trūkuma dēļ 

attiecīgajā kārtā, ieteicams projektu pieteikšanu organizēt, izmantojot nepārtrauktās 

kārtas, pievēršot uzmanību projektu kvalitātei.  

7. SVVA pieeja būtu balstāma paplašinātā pārresoru kontekstā turpmāk attīstot multifondu 

pieeju, ietverot arī citus fondus ne tikai EJZF un ELFLA. 

8. Turpmāk lietderīgi kā vienu no prioritārām atbalsta mērķgrupām izvirzīt jauniešus, tai 

skaitā sekmējot to iesaisti uzņēmējdarbībā, kā arī atbalstīt mūžizglītību.  

9. Lai efektīvāk sekmētu ZNT attīstību, lietderīgi veikt padziļinātu izpēti, par ZRP atbalsta 

iespējām ZNT. 
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7. PIELIKUMI 

1. Pielikums. 4.prioritātes mērķa sadalījums apakšmērķu darbībās un tam atbilstošie sprieduma kritēriji un rādītāji  

Apakšmērķis Darbības Sprieduma kritērijs Rādītājs Mērvienība 

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana 

Neto apgrozījums atbalstītajos uzņēmumos ir 

palielinājies 

Neto apgrozījuma kopējās izmaiņas atbalstītajos 

uzņēmumos 
% 

Sociālās iekļaušanas veicināšana 
Ilgtermiņa bezdarba līmenis ir pazeminājies 

Ilgtermiņa bezdarba līmeņa izmaiņas zivsaimniecībai 

nozīmīgās teritorijās 
% 

Darbavietu radīšanas veicināšana 

Saņēmēju uzņēmumos kopā ir radītas 70 jaunas 

darbavietas 

Saņēmēju uzņēmumos kopā radīto jauno darbavietu 

skaits 
PLE 

 

Atbalsts darbaspēka 

mobilitātes uzlabošanai 

Bezdarbnieku kopskaita attiecība pret darbspējas 

vecuma iedzīvotājiem zivsaimniecībai nozīmīgās 

teritorijās ir samazinājusies 

Bezdarbnieku kopskaita attiecība pret darbspējas 

vecuma iedzīvotājiem zivsaimniecībai nozīmīgās 

teritorijās  

% 

 

Darbību dažādošana 

zivsaimniecības un citās 

piekrastes ekonomikas 

nozarēs 

Uzņēmumi ir dažādojuši darbību zivsaimniecības 

nozarē un piejūras ekonomikas nozarēs ārpus 

zivsaimniecības 

Dažādošanas projektu skaits 

 
Nodarbinātības 

veicināšana 
Nodarbināto īpatsvars pieaudzis Nodarbināto īpatsvatrs % 
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2. Pielikums. Oficiāli pieejamie statistikas dati Latvijas pilsētu un pagastu 

līmenī 

Piejamie rādītāji Rādītāja veids Pieejamais laika periods Datu avots

Dzīvi dzimušie pēc dzimuma Kontekta rādītājs 1996.-2017. CSP

Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas un dzimuma Kontekta rādītājs 2014.-2018. CSP

Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas Kontekta rādītājs 2009.-2016. CSP

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli Kontekta rādītājs 2000., 2011., 2016., 2017., 2018. CSP

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma Kontekta rādītājs 2000., 2011., 2016., 2017., 2018. CSP

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc tautības Kontekta rādītājs 2000., 2011., 2016., 2017., 2018. CSP

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības Kontekta rādītājs 2000., 2011., 2016., 2017., 2018. CSP

Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums Kontekta rādītājs 2000., 2011., 2016., 2017., 2018. CSP

Samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Kontekta rādītājs 2014. - 2017. VK

Jaunradīto vietu skaits Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Saražotā produkcijas apjoma izmaiņas (palielinājums vismaz par 10%) Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Neto apgrozījuma vērtības izmaiņas (palielinājums vismaz par 10%) Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Neto apgrozījuma vērtības izmaiņas (vismaz 30% no ieguldīto investīciju apmēra) Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Izmaiņas zivsaimniecības produkcijas ražošanas efektivitātē (izmaksu uz vienu 

saražoto produkcijas vienību samazinājums vismaz par 10% vai saražotās 

produkcijas uz vienu nodarbināto palielinājums vismaz par 10%)

Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Ietekmes izmaiņas uz vidi* Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Ietekmes izmaiņas uz klimata pārmaiņām* Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Izmaiņas vides resursu vairošanā vai izmantošanā* Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Izmaiņas CO2 emisijā** Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Izmaiņas devielas patēriņā** Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Izmaiņas kultūras mantojuma saglabāšanā* Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Izmaiņas kultūras pieejamības veicināšanā* Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģijā 

norādītie sasniedzamie rādītāji***
Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.02. pasākums)

Sadarbības projekta īstenošanas rezultātā izveidots Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

Sadarbības projekta īstenošanas vieta Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

Iegādāti jauni pamatlīdzekļi Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

To sadarbības partneru skaits, kas darbojas Eiropas Savienības dalībvalstīs Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

To sadarbības partneru skaits, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

Sadarbības partneru skaits starpteritoriālā sadarbībā Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

Nozare vai joma, kurā īstenots sadarbības projekts Rezultāta rādītājs LAD IS (F043.04. pasākums)

Piezīme:

* Pretendents norāda mērvienību.

** Pretendentam jāsasniedz abi rādītāji.

*** Pretendents norāda rādītājus, kas noteikti saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju un atbilst projekta mērķim.

gadā pirms un gadā pēc projekta

projekta ietvaros
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3. Pielikums. 4.prioritātes mērķa “Palielināt nodarbinātību un teritoriālo 

kohēziju” novērtēšanas rādītāji 

 

Iznākuma rādītāji 

Rādītāja nosaukums Sadarbības projektu skaits 

Attiecināmie pasākumi F043.04 Sadarbības pasākumi 

Atvasinātie rādītāji 
Starpteritoriālo sadarbības projektu skaits 

Starptautisko sadarbības projektu skaits 

Apraksts 
Rādītājs raksturo zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju VRG kapacitāti 

un tīklošanos spēju starp partneriem Latvijā un starptautiski.  

Mērvienība skaits 

Datu avots LAD IS 

 

Rādītāja nosaukums Projektu skaits pasākuma aktivitātēs (A,B,C,D) 

Attiecināmie pasākumi F043.02 Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana 

Atvasinātie rādītāji 

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos 

zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos (aktivitātē A) 

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas 

veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana (aktivitātē B)  

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata 

pārmaiņu mazināšana (aktivitātē C) 

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana 

(aktivitātē D) 

Apraksts 
Rādītājs raksturo vietējo iedzīvotāju aktivitāti un kapacitāti sociālās un 

teritoriālās kohēzijas sasniegšanā.   

Mērvienība Skaits 

Datu avots LAD IS 

 

Rādītāja nosaukums Projektu skaits dalījumā pēc to veida 

Attiecināmie pasākumi F043.02 Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana 

Atvasinātie rādītāji 

Inovatīvo projektu skats 

Sabiedriskā labuma projektu skaits,  

Kopprojektu skaits,  

Ar piekrastes zvejniecību saistīto projektu skaits. 

Projektu skaits, kas vērsti uz zvejas kuģa galvenā stacionārā dzinēja 

nomaiņu; 

Pārējo projektu skaits. 

Apraksts 
Rādītājs raksturo katra izvēlētā projekta veida nozīmību projektu vidū 

un raksturo pieteicēju kapacitāti un intereses. 

Mērvienība Skaits 

Datu avots LAD IS 
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Rezultātu rādītāji 

Rādītāja nosaukums Radītā nodarbinātība 

Attiecināmie pasākumi F043.02 Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana 

Atvasinātie rādītāji 
Radīto darba vietu skaits zivsaimniecības nozarē 

Radīto darba vietu skaits ārpus zivsaimniecības nozares 

Apraksts 

Rādītājs raksturo radīto nodarbinātību zivsaimniecībai nozīmīgās 

teritorijās dalījumā zivsaimniecība un citas nozares. Parādīs vai šajās 

teritorijās nodarbinātībā zivsaimniecība dominē un varēs aprēķināt 

izmaiņas. 

Mērvienība Skaits (PLE) 

Datu avots LAD IS 

 

Rādītāja nosaukums Ieguldīto investīciju īpatsvars dalījumā pa aktivitātēm 

Attiecināmie pasākumi F043.02 Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana 

Atvasinātie rādītāji - 

Apraksts 
Rādītājs raksturo, kādā mērā atbalsts sekmējis ieguldījumus katrā no 

pasākuma aktivitātēm (A;B;C;D). 

Mērvienība % 

Datu avots LAD IS 

 

Rādītāja nosaukums Neto apgrozījuma izmaiņas  

Attiecināmie pasākumi F043.02 Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana 

Atvasinātie rādītāji 
Absolūtajā izteiksmē 

No ieguldīto investīciju apjoma % 

Apraksts 

Raksturo ieguldījumu atdevi.  

Neto apgrozījuma vērtības izmaiņas projektu rezultātā tiek aprēķinātas 

par atbalsta saņēmējiem, salīdzinot gadu pirms projekta un pēdējo 

pieejamo gadu pēc projekta īstenošanas.  

Neto apgrozījuma izmaiņas % no ieguldīto investīciju apjoma aprēķina, 

izdalot augstāk aprēķinātās absolūtās izmaiņas ar atbalsta saņēmēja 

attiecināmajām izmaksām.  

Mērvienība % 

Datu avots LAD IS 

 

Ietekmes /konteksta rādītāji 

 

Rādītāja nosaukums Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās  

Atvasinātie rādītāji 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās 

Iedzīvotāju skaita izmaiņu attiecība zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās pret izmaiņām valstī kopumā 

Apraksts 
Rādītājs raksturo absolūtās un relatīvās iedzīvotāju skaita izmaiņas 

zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās salīdzinājumā ar valsti kopumā. 

Mērvienība Skaits, % 

Datu avots CSP 
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Rādītāja nosaukums Nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās  

Atvasinātie rādītāji 

Zivsaimniecībā nodarbināto skaita un īpatsvara izmaiņas zivsaimniecībai 

nozīmīgajās teritorijās  

Kopējā nodarbināto skaita izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās 

Apraksts 
Rādītājs parāda zivsaimniecības nozares nozīmi nodarbinātībā un 

kopējās nodarbinātības izmaiņas zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.  

Mērvienība Skaits, % 

Datu avots CSP 
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4. Pielikums. SVVA stratēģiju ar ZRP2014-2020 saistītie mērķi, rīcības un rādītāji  

VRG 

stratēģija 

Stratēģiskie mērķi Sadarbības mērķi Rīcības Rādītāji 

Jūrkante M1 Atbalstīt mikro, mazo un vidējo 

uzņēmējdarbību, kā arī to dažādošanu un 

tūrisma attīstību teritorijā;  

M2 Sekmēt vietējās produkcijas noietu tirgū; 

M3 Vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu 

un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana; 

M4 Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības 

attīstību; 

M5Sekmēt vides resursu vairošanu vai 

izmantošanu, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšanu teritorijā 

M6 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

a) Vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana 

Vidzemes piekrastē; 

b) Bērnu un jauniešu uzņēmības attīstība un 

veicināšana; 

c) Zvejniecības kā dzīvesveida un vēsturiska 

amata popularizēšana. 

 

a) Ciemu kopienu attīstība un sabiedrības 

iesaiste savas dzīves telpas veidošanā; 

b) Vienots tūrisma piedāvājums Baltijas jūras 

reģionā; 

c) Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu un 

zivsaimniecības produktu vienota 

popularizēšana 

“Ekonomikas izaugsmes veicināšana 

zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas 

nozarēs – to darbības dažādošana” 

“Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata 

pārmaiņu mazināšanai teritorijā” 

“Zivsaimniecības teritoriju un kultūras 

mantojuma infrastruktūras attīstībai” 

Atbalstīti vismaz 4 uzņēmumi 

radītas vismaz 4 darba vietas, 

Labiekārtoti vismaz 8 objekti 

 

Stratēģijas rīcības nodalīts ELFLA un EJZF, pieskaņotas ZRP2014-2020 pasākumiem.  

Arī rādītāji ir nodalīti katram fondam atsevišķi, Mērķu līmenī tas nav nodalīts. 

Sernikon M1 Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 

izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma 

nozarē  

M2 Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 

veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību  

M3 Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās 

infrastruktūras attīstību  

M4 Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši 

atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai  

M5 Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas 

resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī 

saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu  

M6 Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju 

attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un 

iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras 

pilnveidošanu  

a) Vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana 

Vidzemes piekrastē  

b) Bērnu un jauniešu uzņēmības attīstība un 

veicināšana  

c) Zvejniecības kā dzīvesveida un vēsturiska 

amata popularizēšana  

 

 

a) Ciemu kopienu attīstība un sabiedrības 

iesaiste savas dzīves telpas veidošanā  

b) Vienots tūrisma piedāvājums Baltijas jūras 

reģionā  

c) Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu un 

zivsaimniecības produktu kopumā vienota 

popularizēšana  

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas 

veicināšana visos zvejas un akvakultūras 

produktu piegādes posmos  

Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un 

citās jūras ekonomikas nozarēs  

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas 

veicināšana visos zvejas un akvakultūras 

produktu piegādes posmos  

Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un 

citās jūras ekonomikas nozarēs  

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī 

klimata pārmaiņu mazināšana  

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšana  

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī 

klimata pārmaiņu mazināšana  

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšana  

Atbalstīti uzņēmumi 11 

Radītas darba vietas  

10 

Ciemi vai apkaimes ar uzlabotu 

infrastruktūru - 4  
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Stratēģijas rīcības nodalīts ELFLA un EJZF, pieskaņotas ZRP2014-2020 pasākumiem.  

Arī rādītāji ir nodalīti katram fondam atsevišķi, mērķu līmenī ir izteikts dalījums starp fondiem. 

Laukiem un 

jūrai 

M1 Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, 

uz esošajiem resursiem balstītas 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība; 

M2 Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas 

dzīves vides attīstība; 

M3 Dabas resursu un kultūrvēsturiskā 

mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un 

izmantošana 

Tūrisms, kas balstīts uz dabas un kultūras 

mantojumu. Mājražošana un amatniecība. Cita 

veida pakalpojumu un ražošanas 

uzņēmējdarbību, lai sekmētu uzņēmējdarbības 

attīstību, konkurētspēju un noieta veicināšanu. 

Stimulēt sabiedrības aktivizēšanos vietējās 

teritorijas attīstībā un savas dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. Iespējamie sadarbības virzieni ir 

kultūras, sporta un vides aizsardzības un 

izglītības aktivitātes, ar kurām tiktu sekmēta 

dažādu interešu un vecuma grupu, īpaši 

bērnu/jauniešu un pensionāru aktīva un 

lietderīga brīvā laika pavadīšana, vienlaikus 

nodrošinot šo aktivitāšu pienesumu sabiedrības 

sociālo problēmu risināšanā un vides 

aizsardzībā un izglītībā. 

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana 

piekrastes teritorijās 

Atbalsts vides resursu vairošanai vai 

izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī 

klimata pārmaiņu mazināšanai 

Atbalsts zvejas vai jūras kultūras 

mantojuma saglabāšanai un izmantošanas 

veicināšanai 

Jaunradītas darba vietas - 5; 

Jaunradīti un/vai uzlaboti produkti vai 

pakalpojumi- 4 

Atbalstīti uzņēmumi - 6 proj.; 

Vides sakārtošana - infrastruktūra 5 

proj.; 

Kultūras mantojuma saglabāšana- 4 

proj. 

 

Mērķi ir integrēti. Fondu atšķirības parādās rīcību līmenī.  Arī rādītāji ir nodalīti, saistot tos ar rīcībām un fondiem. 

Talsu rajona 

partnerība 

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 

vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu 

partnerības teritorijā. 

M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību 

un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos 

un iedzīvotāju apvienību darbību. 

M3 Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību 

partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu 

objektu, infrastruktūras atjaunošana un 

labiekārtošana, jaunas infrastruktūras 

izveidošana. 

M4 Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un 

inovāciju ieviešanu.. 

M5 Veicināt piekrastes dabas un vides resursu 

saglabāšanu un izmantošanu. 

M6 Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju 

publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un 

jūras kultūras mantojuma pieejamību. 

SM 1 Vienotu tūrisma pakalpojumu radīšana 

Kurzemē; 

SM 2 Bērnu un jauniešu uzņēmības attīstīšana; 

SM 3 Zvejniecības kā dzīvesveida un vēsturiska 

amata popularizēšana. 

SM 4 Ciemu kopienu attīstība un sabiedrības 

iesaiste savas dzīves telpas veidošanā;  

SM 5 Vienota tūrisma pakalpojuma izveidošana 

Baltijas reģionā;  

SM 6 Ģeogrāfiski aizsargājamo produktu, 

zivsaimniecības produktu, seno arodu un 

prasmju vienota popularizēšana. 

„Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, 

darbību dažādošana un sezonalitātes 

ietekmes mazināšana” 

„Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides 

resursu saglabāšana un atjaunošana, 

klimata pārmaiņu mazināšana” 

„Piekrastes teritoriju publiskās 

infrastruktūras pilnveidošana un kultūras 

mantojuma pieejamība un izmantošana” 

 

Atbalstīti vismaz 8 uzņēmumi. 

Izveidotas vismaz 6 jaunas darba vietas. 

Atbalstīti vismaz 5 vides projekti. 

Atbalstīti vismaz 5 kultūras mantojuma 

projekti. 
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Mērķu līmenī ir integrēta pieeja, fondi tiek nodalīti rīcību līmenī, arī rādītāji tiek noteikti rīcībām atbilstošiem fondiem 

Ziemeļkurzemes 

biznesa 

asociācija 

M1 Veicināt sīko, mazo un vidējo 

uzņēmējdarbību laukos 

M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un 

publiskās infrastruktūras attīstību un 

sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo 

kopienu izaugsmei 

M4 Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un 

paaugstināt to konkurētspēju 

M5 Veicināt piekrastes dabas vērtību un vides 

resursu saglabāšanu un izmantošanu 

M6 Attīstīt un pilnveidot piekrastes teritoriju 

publisko infrastruktūru un kultūras mantojuma 

pieejamību 

SM1 Gūt pieredzi sezonalitātes mazināšanai 

uzņēmējdarbībā, jaunu produktu radīšanā un 

jaunu tehnoloģiju ieviešanā 

SM2 Sekmēt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā 

lauku un piekrastes teritorijās 

SM3 Popularizēt vietējo mājražotāju un 

zivsaimniecības produktus, veicināt šo 

produktu noietu 

SM4 Popularizēt lauku un zivsaimniecības 

kultūras mantojumu 

SM5 Gūt pieredzi zivsaimniecības nozares 

saglabāšanā un attīstībā 

SM6 Veicināt muzeju, nacionālo parku, 

novadpētniecības ekspozīciju turētāju 

sadarbības aktivitātes un attīstību 

Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, 

darbības uzsākšana, dažādošana un 

sezonalitātes mazināšana 

Piekrastes dabas vērtību un vides resursu 

saglabāšana, tūrisma pakalpojumu 

piedāvājuma paplašināšana 

Piekrastes teritoriju publiskās 

infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un 

jūras kultūras mantojuma pieejamība 

 

 

Atbalstīti vismaz 5 uzņēmumi, 

izveidotas vismaz 2 darba vietas 

Atbalstīti vismaz 5 vides projekti 

Sakārtoti vai izveidoti vismaz 5 kultūras 

objekti 

Mērķi, rīcības un rādītāji ir pieskaņoti fondiem  

Liepājas rajona 

partnerība 

M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas 

uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.  

M2 Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un 

darba vides attīstību.  

M3 Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 

Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 

rajona partnerības teritorijā.  

Sekmēt sadarbību starp Baltijas jūras piekrastes 

zvejniekiem kopīgu noieta tirgus meklēšanā un 

piedāvājuma nodrošināšanā potenciālajiem 

pircējiem.  

Vienota tūrisma pakalpojuma piedāvājuma 

veidošana tūrisma jomā.  

 Vietējo kopienu sadarbība.  

 

Sadarbības veicināšana ar Baltijas jūras 

piekrastes valstīm vietējā produkta tirgus 

attīstībai, inovatīvu risinājumu ieviešanai un 

zināšanu pārņemšanai.  

Vietējo uzņēmēju, mājražotāju sadarbības 

veicināšana jaunu zināšanu iegūšanai, prasmju 

un zināšanu pārmantojamības veicināšanai no 

paaudzes paaudzei.  

Vietējo kopienu sadarbības veicināšana.  

“Atbalsts zivsaimniecības nozares 

attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai 

piekrastē”. 

“ Atbalsts vides resursu un zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Īstenoti vismaz 8 projekti, no kuriem 

vismaz 3 ir inovatīvi VRG teritorijā.  

Radītas vismaz 5 darba vietas.  

Īstenoti vismaz 6 projekti. 

 

Mērķi ir pakārtoti finansējumam – EJZF ir viens mērķis.  

Datu avots: SVVA stratēģijas 
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5. Pielikums. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas ZNT laikā no 2014. līdz 

2018. gadam, kā arī bezdarbnieku skaits un to īpatsvars iedzīvotāju skaitā 

Teritorijas nosaukums 
Iedz.skaits 

2014. g. 

Iedz.skaits 
2018. g. 

Izmaiņas 
% 

Izmaiņas 
(skaits) 

Bezdarbnieku 
skaits 

2017. g.b. 

Bezdarbnieku 
skaita izmaiņas 

(2014-2017) 

Bezdarbn. 
īpatsvars 

iedz.skaitā 
2017. g.b. 

Jūrmala 49750 49073 -1,4% -677 1122 -214 2,3% 

Carnikavas novads 6788 8626 27,1% 1838 151 23 1,8% 

..Engures pagasts 2439 2324 -4,7% -115 49 3 2,1% 

..Lapmežciema pagasts 2252 2153 -4,4% -99 42 -10 2,0% 

..Skultes pagasts 2001 1995 -0,3% -6 36 -32 1,8% 

..Ainažu pilsēta 779 689 -11,6% -90 21 2 3,0% 

..Salacgrīvas pilsēta 2864 2654 -7,3% -210 61 -11 2,3% 

..Ainažu pagasts 507 462 -8,9% -45 6 -11 1,3% 

..Salacgrīvas pagasts 2052 1936 -5,7% -116 48 -21 2,5% 

..Liepupes pagasts 1825 1682 -7,8% -143 66 -36 3,9% 

..Saulkrastu pilsēta 2993 2859 -4,5% -134 49 -37 1,7% 

..Saulkrastu pagasts 2780 2892 4,0% 112 61 12 2,1% 

Liepāja 71926 69180 -3,8% -2746 2582 -1590 3,7% 

Ventspils 36677 34855 -5,0% -1822 929 -635 2,7% 

..Kolkas pagasts 905 818 -9,6% -87 15 -11 1,8% 

..Medzes pagasts 1354 1297 -4,2% -57 41 -1 3,2% 

Mērsraga novads 1615 1478 -8,5% -137 46 6 3,1% 

..Nīcas pagasts 2619 2402 -8,3% -217 60 -17 2,5% 

..Pāvilostas pilsēta 968 894 -7,6% -74 20 0 2,2% 

..Sakas pagasts 516 462 -10,5% -54 19 -11 4,1% 

..Vērgales pagasts 1258 1219 -3,1% -39 60 17 4,9% 

Rojas novads 3851 3527 -8,4% -324 102 -22 2,9% 

..Rucavas pagasts 1069 972 -9,1% -97 33 -26 3,4% 

..Jūrkalnes pagasts 334 362 8,4% 28 9 3 2,5% 

..Tārgales pagasts 1744 1648 -5,5% -96 42 -37 2,5% 

..Užavas pagasts 561 514 -8,4% -47 18 -4 3,5% 

..Vārves pagasts 1634 1560 -4,5% -74 61 -14 3,9% 

Kopā 204061 198533 -2,7% -5528 5749 -2674 2,9% 

Bez Rep.pilsētām 45708 45425 -0,6% -283 1116 -235 2,5% 

Rep.pilsētas 158353 153108 -3,3% -5245 4633 -2439 3,0% 
Datu avots: NVA, CSP dati, autoru aprēķini 
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6. Pielikums. ELFLA un EJZF pasākumu sinerģija 

ELFLA EJZF 

jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 

produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to 

realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšanai; 

pievienotās vērtības veidošana un 

inovāciju veicināšana visos zvejas un 

akvakultūras produktu piegādes 

posmos; 

lauksaimniecības produktu pārstrādei, to 

realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšanai; 

vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides 

radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu 

realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības 

tēla veidošanai; 

darbinieku produktivitātes kāpināšanai; 

darbību dažādošana zivsaimniecības 

nozarē un citās jūras ekonomikas 

nozarēs 

LAP mērķi 5.mērķis vides resursu vairošana vai 

izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšana; 

vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras 

objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību; 

zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšana. 

sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu 

klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas 

veidu) dažādošanai 

- 

Datu avots: Autoru kokstrukcija balstoties uz  LAP un ZRP  

 

7. Pielikums. Projektu pieteikumu skaits un finansējums pasākumā F043.02  

Projekta pieteicējs 
Ieviešanā esošo 

projektu skaits  

Apstiprinātais 

publiskais 

finansējums  

(tūkst. EUR) 

Projekta vidējais 

publiskais 

finansējums 

(tūkst. EUR) 

Pašvaldības pakļautības institūcija 3 511 170 

Pašvaldība 32 3721 116 

Zemnieku saimniecība 1 80 80 

Biedrība 3 135 45 

Reliģiska organizācija 4 179 45 

Nodibinājums 2 66 33 

Fiziska persona 6 194 32 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 22 696 32 

Zvejnieku saimniecība 2 44 22 

Individuālais komersants 2 41 20 

Kopā/vidēji 77 5667 74 
Datu avots: Autoru apkopojums no LAD IS  
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8. Pielikums. SVVA stratēģiju kvalitatīvā vērtējuma rezultāti  

Jautājums “Cik lielā mērā sagatavošanās atbalsts ir nodrošinājis SVVA stratēģiju 

izstrādi” bija vērsts uz SVVA stratēģiju izstrādes posmu. VRG pozitīvi novērtē stratēģiju 

izstrādes atbalstu – metodiski, tehniski un kvalitatīvi. Iedzīvotāju iesaistes aktivitāte tiek 

vērtēta samērā augstu. Tas gan ne vienmēr sakrīt ar intervijās un atbilžu skaidrojumā pausto 

par to, ka iesaiste varētu būt lielāka. VRG atzīmē, ka attiecībā uz zivsaimniecības rīcībām 

trūka metodiskais atbalsts, VLT šajā posmā bija mazaktīvs. VRG uzskata, ka sākotnēji 

normatīvie akti paredzēja ļoti mazas iespējas attīstīt uzņēmējdarbību piekrastē. Tai skaitā ļoti 

ierobežotas iespējas piekrastes zvejniekiem. Grūti bija saprotams "zilās ekonomikas" 

skaidrojums.  

VRG pauž atšķirīgu viedokli par stratēģijas izstrādes prasību saistību ar vietējām 

vajadzībām. Kopumā tiek atzīmēts, ka Noteikumu un vadlīniju prasības traucēja izveidot 

stratēģiju atbilstoši vietējām vajadzībām, jo VRG ievietoja stratēģijās tikai tās aktivitātes, kas 

bija paredzētas SVVA pasākumu atbalstā, ko paredzēja noteikumi.  

 

Jautājums “Cik lielā mērā ir uzlabojusies situācija uzņēmējdarbībā VRG teritorijā” 

vērsts uz ieguldījumiem uzņēmējdarbības veicināšanā. VRG ir atbildējušas gan uz ZRP 

specifiski vērstiem jautājumiem, gan nenodalot LAP un ZRP pasākumu ietekmi. Kopumā 

ZRP pasākumi ir novērtēti zemāk nekā LAP pasākumi attiecīgajos jautājumos. Uz ZRP 

neattiecas lauksaimniecības produktu pārstrāde un darbinieku produktivitātes kāpināšana. 

Specifiski jautājumi ZRP ir “Sekmēta zivsaimniecības un akvakultūru produktu pārstrāde, 

pievienotās vērtības radīšana” un “Sekmēta zivsaimniecības un akvakultūru produktu 

pārstrāde, pievienotās vērtības radīšana”, kas ir vērtēti salīdzinoši zemu (2,3 un 3,2 balles 

vidēji). Skaidrojumā norādīts, ka ir problēmas ar projektu ieviešanu, MK noteikumu izpildi, 

kas kavē iesniegt projektus. Pretendentiem nav interese iesniegt projektu LEADER 

programmā, jo izdevīgāk ir iesniegt pa tiešo LAD uz zivju produktu pārstrādi, jo arī tur ir 50% 

intensitāte, īsāks projekta vērtēšanas laiks, jau iepriekšēja pieredze šajā programmā, lielāka 

projekta maksimālā summa. Problēmu zivju pārstrādātājiem arī rada fakts, ka ir bažas par 

sasniedzamajiem rādītājiem - apgrozījuma vai apjoma pieaugumu, jo kvotas krītas, tirgus ir 

ļoti piesātināts un trūkst pārliecības par nākotni. Mazajiem zivsaimniekiem ir problēmas ar 

projektu priekšfinansēšanu, bet lielākie uzņēmumi izvēlas startēt 54.04 pasākumā, minēto 

iemeslu dēļ. EJZF finansējumu iespējams saņemt tikai piekrastes teritorijā, līdz ar to, papildus 

ierobežojumiem no atbalstāmo nozaru un saņēmēju loka, kas skaidro mazo projektu skaitu. Ir 

problēmas apgūt pieejamo finansējumu EJZF uzņēmējdarbības rīcībā. Risinājums - sludināt 

nepārtraukto pieteikumu kārtu. VRG uzskata, ka jaunradītas darba vietas rādītājs ir drošāk 

sasniedzams kā piekrastes zvejas apjoma palielināšana. 

Jautājumā “Sekmēta jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un 

pakalpojumu attīstīšana” VRG ir sniegušas salīdzinoši augstāku novērtējumu. Atbildes uz 

jautājumu “Sekmēta vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija 

(tirdzniecības vietas)” VRG vērtējušas ar zemu ietekmi (2,3 vidēji). Tikai Talsu rajona 

partnerības VRG to ir vērtējusi kā augstu.   

 

Jautājums “Cik lielā mērā ir sekmēta lauku infrastruktūras attīstība” ir vērsts uz 

sabiedriskās  pakalpojumu infrastruktūras attīstību un nav specifiski nodalīts starp LAP un 

ZRP. 2 VRG ir atbildējušas tikai uz vienu no jautājuma punktiem (tas ir, ļoti nepilnīgi). 

Atbildot uz jautājumu VRG dabas un vides aktivitātes uzskata par vienu un to pašu, kas gan 

nav attiecībā uz 43.02. 

VRG pozitīvi novērtē infrastruktūras atbalstu. Visvairāk ir novērtēta kultūras un vides 

un tūrisma  infrastruktūras attīstība, mazāk – sporta objektu infrastruktūra.  VRG atzīmē 

infrastruktūras nozīmi un nepieciešamību, attīstības veicināšanā kopumā un īpaši kultūras, 

dabas un vides, tūrisma pasākumu atbalstu. Pastāv ievērojamas atšķirības starp ZRP un LAP 

finansējumu attiecīgajos jautājuma punktos. Piemēram, sporta infrastruktūrai LAP vērtējums 

ir 5, ZRP – 1. VRG uzskata, ka atšķirības skaidrojamas ar MK noteikumiem, kas ierobežo 
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finansējuma saņemšanu ar sportu saistītām aktivitātēm, kaut tas būtu ļoti nepieciešams. Ir 

nepieciešamība pēc pašvaldību projektiem, vietējās iniciatīvas aktivizēšanai un 

nodrošināšanai, īpaši ceļu, riteņbraucēju celiņu sakārtošanai, kas SVVA aktivitātēs nav 

iespējams. 

 

Jautājums “Cik lielā mērā sekmētas sabiedriskās aktivitātes” tieši neattiecas uz ZRP 

finansējumu un tiek ieviesta LAP aktivitātē 19.22.B, tai pašā laikā, tas skar ZNT. Mērķis ir 

vērtēt sabiedrības iesaistes aktivitāti VRG teritorijās. Kopumā ir vērojama diezgan līdzvērtīga 

iesaiste dažādās aktivitātēs, izņemot sociālos pakalpojumus. 

VRG ir vērtējušas ļoti atšķirīgi dažādas jautājuma aktivitātes. Visaugstāk ir novērtēta 

iesaiste sporta pasākumos (vidēji 3,75 balles, bez Sernikon 4,3 balles), iesaiste brīvā laika 

pasākumos (Vidēji 3,6 balles, attiecīgi bez Sernikon 4,25 balles), iesaiste kultūras pasākumos, 

iesaiste interešu grupās, iesaiste apmācībās, tūrisma un vides saglabāšanas pasākumos. Pretēji 

tam, ļoti maz ir iesaiste sociālās aprūpes pasākumos (1,5 balles vidēji). Pastāv ievērojamas 

atšķirības dažādām VRG vērtējumos (no 1 līdz 5) no augstas intereses un finansējuma 

trūkuma līdz projektu trūkumam. VRG nesniedz skaidrojumu šādai situācijai. 

 

Jautājums “Cik lielā mērā VRG sadarbības un starpteritoriālie projekti veicinājuši 

SVVA stratēģijās izvirzīto mērķu sasniegšanu” attiecas gan uz ZRP, gan LAP aktivitātēm. 

Mērķis ir vērtēt sadarbības projektu ietekmi. VRG ir atšķirīgs vērtējums, ko nosaka projekti, 

kas tiek īstenoti.  Balstīšanās uz projektu ieviešanu ne vienmēr var dot atbildi uz jautājumu.  

VRG uzskata, ka strapteritoriālos projektus ir vieglāk sagatavot un īstenot, kas 

apmierina esošās vietējās vajadzības. Būtu nepieciešams, lai vairāk atļautu iegādāties 

pamatlīdzekļus un arī būvniecību, tas tomēr sekmē mērķa sasniegšanu un noturēšanu 

ilgtermiņā. Būtu vismaz 40% no summas paredzēts pamatlīdzekļiem, kas turpina strādāt 

mērķim arī pēc projekta pabeigšanas. Pieredzes apmaiņas ietekme jūtama pēc vairākiem 

gadiem, tādēļ to ir grūtr novērtēt. Šī ir iespēja mācīties, redzēt, iedvesmoties, satikt citus 

līdzīgi domājošus cilvēkus, iegūt sadarbības partnerus, utt. Šī ir lieliska iespēja VRG pašām 

iesaistīties stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanā, uzskata VRG.  

 

Jautājums “Cik lielā mērā VRG darbības nodrošināšana un iedzīvināšana  ir devusi 

ieguldījumu LEADER pieejas īstenošanā” attiecas gan uz ZRP, gan LAP aktivitātēm. Mērķis 

vērtēt SVVA stratēģiju ieviešanas īstenošanas atbalstu. To ievieš LAP 19.4. apakšpasākums. 

Kopumā VRG savu sagatavotību vērtē kā labu ar vidēji 4,2 ballēm bez VRG Sernikon, kur 

vērtējums ir ļoti negatīvs. Līdzīgi ir arī atbildes uz iedzīvināšanas pasākumiem, uz kuriem 

divas VRG nav atbildējušas.  

 

Jautājums “Cik lielā mērā lauku iedzīvotāji ir guvuši labumu, izmantojuši iespējas, 

ko piedāvā LEADER atbalstītie projekti” vērsts uz mērķi noskaidrot kā VRG vērtē 

iedzīvotāju ieguvumus un iespējas, ko piedāvā SVVA stratēģiju īstenošana. Uz ZRP kopā ar 

LAP attiecas pirmie 4 punkti – atrasts darbs, izmantoti pakalpojumi, lietota sakārtotā 

infrastruktūra, iegādāta vai pārdota vietējā produkcija, ko atbalsta attiecīgās aktivitātes. 

Visaugstākais vērtējums ir sakārtotas infrastruktūras lietojumam, (3,8, un 4,4 bez Sernikon), 

viszemākais – iespējas iegādāties vai pārdot produkciju. Sabiedrisko aktivitāšu apmeklēšana, 

iespēja iemācīties kaut ko jaunu, prioritāro mērķgrupu iedzīvotāji izmantojuši tiem piedāvātās 

iespējas attiecas uz LAP finansējumu, kas dod ieguldījumu ZNT iedzīvotāju iespējās un 

labumos, ko izmanto iedzīvotāji. Šajos punktos visaugstāk vērtēta iespēja piedalīties 

pasākumos, viszemāk iespēja iemācīties kaut ko jaunu. Pirmajā gadījumā, 3 VRG nav 

atbildējušas uz šo punktu. 

 

Jautājums “Cik lielā mērā LEADER projekti ir palīdzējuši saglabāt VRG teritorijā 

iedzīvotājus /apdzīvotību/” attiecas gan uz LAP, gan ZRP izņemot jautājuma punktu par 

sociālo vidi, kas vērsts uz LAP aktivitāti. VRG ir sniegušas līdzvērtīgas atbildes uz visiem 5 

jautājuma punktiem, novērtējot pozitīvi apdzīvojuma saglabāšanas darba vietu nodrošināšanu 
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mazajiem ražotājiem, algoto darba vietu, pakalpojumu, sociālās un fiziskās vides nozīmību 

(vērtējums vidēji ir no 3,5 līdz 3,8 balles, attiecīgi bez VRG Sernikon 3,8-4,25), maksimālais 

vērtējums – algotas darba vietas.  

 

Jautājums “Cik lielā mērā LEADER aktivitātes sekmējušas sociāli maznodrošināto 

iekļaušanu kopienas aktivitātēs, nabadzības mazināšanu laukos” attiecas gan uz ZRP gan 

LAP aktivitātēm. Mērķis ir noskaidrot vai un cik SVVA stratēģiju īstenošanā tiek ņemta vērā 

sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupa. VRG jautājuma punktus vērtējušas ar zemu 

ietekmi, jo VRG skaidro, ka SVVA stratēģijas nav specifiski orientētas uz šīm mērķgrupām. 

Augstāks vērtējums ir sociālā riska un izolētajām grupām (attiecīgi 2 un 1,8 balles vidēji), 

viszemākais – darba vietas un izglītošanās iespējas maznodrošinātajiem.  Augstākais 

vērtējums ir VRG Jūrkante 4 balles. VRG vērtē iespējas ietekmēt vai veicināt to izmantojot 

stratēģiju kā minimālas. Tas tiek darīts ar vērtēšanas kritērijiem, iekļaujot papildu punktus, ja 

projekta mērķa grupa ir bērni, pensionāri vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, trūcīgas personas. 

VRG uzskata, ka sociālās uzņēmējdarbības projektiem daudz labāks ir pasākums "Atbalsts 

sociālai uzņēmējdarbībai", ko pārvalda Altum un LM, ar atbalsta intensitāti 80%. 

 

Jautājums “Cik lielā mērā LEADER veicinājusi inovācijas” attiecas uz visām ZRP 

un LAP aktivitātēm. Mērķis noskaidrot SVVA stratēģiju ietekmi uz horizontālo jomu – 

Inovācijas, kas ir arī LEADER/SVVA pieejas viens no 7 pamatprincipiem. Kopumā 

inovācijas ir zemu vai viduvēji novērtētas (vidējie vērtējumi ir no 2 līdz 3 balles). Augstāks 

vērtējums ir jauniem produktiem un organizācijas formām, vismazāk – jauniem 

pakalpojumiem.  

VRG par inovatīvu projekta ideju vērtēšanā piešķir papildu punktus. Vērtē inovācijas 

mērogu – vai tas ir inovatīvs paša uzņēmuma līmenī, pagasta, novada, VRG līmenī. Šie punkti 

vērtēšanā var būt ļoti svarīgi, ir šaubas, ka tas nosaka, vai pretendents maina sākotnējo 

projekta ideju vai veidu, kādā plānots projektu ieviest. Vai nu projekta ideja ir jau sākotnēji 

bijusi inovatīva vai nē, te vairāk ir inovācija, kā galā radīts jauns produkts vai pakalpojums, 

ELFLA finansētajos projektos nav tik daudz tehnoloģiskās inovācijas, kā tas ir EJZF. Sakarā 

ar to, ka inovatīviem projektiem atbalsta intensitāte tiek piemērota par 20% lielāka, kā 

parastiem, cilvēki ir ļoti radoši, un projektu idejas vai to risinājumi patiesi ir ļoti oriģinālas un 

neparastas. 20% ļoti stimulē izdomu, produkti vai pakalpojumi gala rezultātā būs atšķirīgi no 

ierastajiem, kas ir svarīgi pašiem pretendentiem. Var būt projekti, kuriem ir ļoti interesanti 

risinājumi un būs jaunums LV līmenī. Pie esošās MK noteikumu redakcijas mārketinga 

aktivitātes diez vai tiks īstenotas EJZF projektu ietvaros. EJZF ietvaros neveicina jaunu formu 

veidošanu, arī neveicina kopprojektus, jo MK noteikumi nav tik labvēlīgi kopprojektiem kā 

ELFLA projektiem. 
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9. Pielikums. SVVA stratēģiju SVID analīzē minētās vājās puses pēc 

atslēgas vārdu biežuma 

Atslēgas vārds\VRG Jūrkante 

Talsu 

rajona 

partnerība 

Liepājas 

rajona 

partnerība 

Partnerība 

Laukiem 

un Jūrai 

PPP 

Sernikon 

Ziemeļkurzemes 

biznesa 

asociācija 

darba vietas 3     1 1   

darbaspēks 3     5     

dabas resursu izmantošana 4           

cilvēkresursi 2           

ceļi 1           

brīvais laiks 5           

atkritumu saimniecība 1           

atkarība no zivsaimniecības 1           

alkoholisms 1           

pakalpojumi   4       3 

sabiedriskā aktivitāte   2         

sadarbība   1         

segregācija   1         

sezonalitāte   4         

sociālā vide   3         

tirdzniecības vietas   3     1   

tūrisms   3         

uzņēmējdarbība   4         

zināšanas, izlītība   5       1 

zivsaimniecības  adaptācija   1         

demogrāfija     8 2     

drošība     1       

dzelzceļi     1       

finansējums     2       

informācija     2       

infrastruktūra     1   1 15 

inovācijas           1 

jauniešu izaugsme, līderība           2 

klimats           1 

konkurence           1 

Krievijas tirgus           1 

kvotas           1 

labiekārtojums           5 

mājražošana           1 

mārketings           1 

nodokļi           1 
Datu avots: autoru konstrukcija balstoties uz SVVA stratēģijām 
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10. Pielikums. Bezdarbnieku kopskaita attiecība pret darbspējas vecuma 

iedzīvotājiem zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās  

Teritorija 2014.g. 

(%) 

2018.g. 

(%) 

Izmaiņas 

(%) 

Ainaži 3,3 4,0 0,7 

Ainažu pagasts 5,0 1,9 -3,0 

Carnikavas novads 2,9 2,5 -0,4 

Engures pagasts 2,7 3,0 0,3 

Jūrkalnes pagasts 2,6 4,1 1,6 

Jūrmala 3,6 3,1 -0,5 

Kolkas pagasts 3,8 2,5 -1,3 

Lapmežciema pagasts 3,4 2,9 -0,5 

Liepāja 8,2 5,4 -2,8 

Liepupes pagasts 7,5 5,4 -2,1 

Medzes pagasts 4,2 4,6 0,4 

Mērsraga novads 3,5 4,4 0,9 

Nīcas pagasts 4,2 3,6 -0,6 

Pāvilosta 3,0 3,2 0,2 

Rojas novads 4,4 4,1 -0,3 

Rucavas pagasts 8,0 5,0 -3,0 

Sakas pagasts 8,1 5,6 -2,5 

Salacgrīva 3,6 3,4 -0,2 

Salacgrīvas pagasts 4,5 3,4 -1,1 

Saulkrasti 4,3 2,5 -1,8 

Saulkrastu pagasts 2,7 3,1 0,4 

Skultes pagasts 5,2 2,6 -2,6 

Tārgales pagasts 6,2 3,5 -2,7 

Užavas pagasts 5,9 5,1 -0,8 

Vārves pagasts 6,1 5,5 -0,6 

Ventspils 6,0 3,8 -2,1 

Vērgales pagasts 4,7 6,9 2,2 

Vidēji ZNT 5,8 4,1 -1,7 
Datu avots: autoru aprēķini balstoties uz NVA, PMLP datiem 


