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Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums 2016.-2020.gads 

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana 

 

1. SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem 2016.-2019.g., kuriem sākta 

uzraudzība) 

Mērķa 

Nr. 

 

Stratēģ

iskais 

mērķis 

 

Novērtējuma rādītājs 

 

Bāzes vērtība 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma gadā 

(projektu skaits) 

2020.gads 

Vērtējums/ komentāri par 

rādītāja izpildes virzību 

M1 

Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas 

1) Ekonomiski aktīvo 

vienību skaits VRG 

novados uz 1000 

iedzīvotājiem 

2013.gads: 78,6 

2018.gads: 80,5 

 

2020. gads: 82 

1.Rīcība – 28 proj. 

2.Rīcība – 7 proj. 

3.Rīcība – 4 proj. 

Kopā – 39 proj. 

 
 

2) Nelauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu skaita 

pieaugums VRG teritorijā 

2014.gads: 1301 

2018.gads: 1356 

 

2020. gads 1407 

No kopā īstenotiem 

projektiem,  33 ir 

nelauksaimnieciska 

rakstura projekti. 

M2 

Vietas potenciāla 

attīstības 

iniciatīvas 

1) Iedzīvotāju skaits VRG 

teritorijā 
2014.gads: 26933 

2018. gads: 27000; 
2020.gads: 27120  

4.Rīcībā – 11proj. 

5.Rīcībā -30 proj. 

Kopā - 41 proj. 

Dati no PMLP 2018. gads: 

25053; 2020.gads: 24354, 

gatavojot stratēģiju perspektīvā 

tika plānots iedzīvotāju skaita 

pieaugums lauku teritorijā, 

esošie dati rāda pretējo. 

2) Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa apjoms gadā uz 

vienu iedzīvotāju 

2014.gadā: 486,05 

EUR /1 iedz. 

2018.gadā: 495,05 

2020. gadā: 512 

EUR/1 iedz. 

 

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
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EUR /1 iedz. 

3) NVO skaits VRG 

teritorijā 

 

2014.gadā: 137 

2018.gadā: 139 
2020. gadā: 140 

 

4) ārvalstu tūristu 

nakšņojumu īpatsvars (uz 

kopējās tendences 

pieaugšanas fona) no 

kopējā nakšņojumu skaita 

teritorijā. 

2014.gadā: 33,8% 

2018.gadā: 35% 

 

 

 

2020. gadā: 38% 

 

 

 

2. Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem 2016.-2019.g., kuriem sākta uzraudzība) 

Rīcīb

as Nr. 

Rīcība Rezultātu rādītājs no 

SVVAS 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma gadā 

(visi projekti) 

Vērtējums/ komentāri par rādītāja izpildes virzību 

1. 

Jaunu produktu un 

pakalpojumu radīšana, esošo 

attīstīšana un pārdošanas 

veicināšana 

1) Atbalstīti uzņēmumi; 

 

2) Radītas darba vietas; 

27  uzņēmumi (no 

tiem 10 jaunizveidoti 

uzņēmumi) 

10 darba vietas 

Datu apkopošanas brīdī LAD uzraudzībā (projekts 

ieviests) 39 projekti, (apstiprināti kopā 62) ar mērķi 

uzņēmējdarbības atbalstam. 

Rīcībā - atbalstīti 27 uzņēmumi (vairākas saimniecības 

īstenojušas projektus atkārtoti). Balstoties pēc Lursoft 

datu bāzes, informācija par sasniegto rādītāju vērtību 

10 jaunizveidoti, reģistrēti uzņēmumi  no 2016. / 

2017.gada (stratēģijas ieviešanas uzsākšanas laiks). 

Informacija par radītām darba vietām no projekta 

pieteikumā norādītās informācijas. 

2. 

Lauksaimniecības produktu 

pārstrāde (tostarp mājas 

apstākļos), produkcijas dizains 

un pārdošanas veicināšana 

1) Atbalstīti uzņēmumi; 

 

2) Radītas darba vietas; 

6 uzņēmumi (no 

tiem 2 jaunizveidoti 

uzņēmumi) 

1 darba vieta 

Rīcības plāna izstrādes procesā iekļautie rādītāji 

sekmīgi sasniegti. 

3. 
Vietējās produkcijas 

tirdzniecības vietu radīšana, 

1) Radīta jauna vai 

labiekārtota esoša 

2 proj.(labiekārtota 1 

esoša tirdzniecības 
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labiekārtošana, jaunu 

pārdošanas veidu ieviešana 

tirdzniecības vieta; 

2) Radīts jauns 

tirdzniecības veids; 

vieta). 

2 proj.(iegādātas 

tirdzniecības teltis 

un aprīkojums) 

4. 

Vides labiekārtošana 

pakalpojumu pieejamības un 

kvalitātei uzlabošanai 

1) Labiekārtoti objekti 

2) Atbalstītas interešu 

grupas 

8 proj. 

3 proj. 

Sabiedriskā labuma atbalsta pasākuma rīcībās LAD 

uzraudzībā 41 projekts. 

Rīcības plāna izstrādes procesā iekļautie rādītāji 

sekmīgi sasniegti.  

5. 

Vietējo sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana un kapacitātes 

stiprināšana 

1) Labiekārtoti objekti; 

2) Atbalstītas interešu 

grupas; 

21 proj. 

9 proj. 

 

Īstenoti 30 proj., kuros ir gan labiekārtoti objekti gan 

vienlaikus atbalstītas interešu grupas. 

 

 

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

vērtējums,(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)  

 

Nr.p.k. 
 

Projekta numurs 

 

Projekta nosaukums * 

Inovācijas veids 

Vietējā līmenī 

VRG 

Nacionālā 

mērogā 

1.  
16-09-AL20-A019.2101-000003 

 

DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas "Avotiņi" 

kā starpsektorāla un integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā 
 x 

2.  
16-09-AL20-A019.2101-000010 

 

SIA "SALDO I.M." materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

 
 x 

3.  
17-09-AL20-A019.2101-000014 

 

Iekārtu iegāde telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai 

Vidzemē 

 
x  

4.  
18-09-AL20-A019.2101-000008 

 

Metālapstrādes iekārtu iegāde SIA "RC Profils" ražošanas efektivitātes 

paaugstināšanai 

 
x  

5.  18-09-AL20-A019.2101-000002 Dzīvība un skaistums! x  
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6.  
18-09-AL20-A019.2101-000016 

 

Inovatīva mājas lapa un šūšanas pakalpojumu dažādošana 

 
x  

7.  
18-09-AL20-A019.2101-000021 

 

Arhitektūras un interjera dizaina attīstībai 

 
x  

8.  
19-09-AL20-A019.2101-000002 

 

SIA "Kokļu mežs" darbības attīstība - tradicionālās kokles spēles 

apmācības pakalpojuma pilnveidošana - piedāvājuma paplašināšana un 

sagatavošana eksportam.  

 

 x 

9.  19-09-AL20-A019.2101-000009 "Izpletņlēkšanas piedzīvojums Limbažos"  x 

10.  17-09-AL20-A019.2102-000005 
Modras gatavoto kazas sieru, saldējuma un konditorijas izstrādājumu 

piedāvājuma paplašināšana 
x  

11.  16-09-AL20-A019.2201-000006 Kapsētu digitalizācija x  

12.  16-09-AL20-A019.2202-000019 
Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojuma uzlabošana, 

aktivitāšu nodrošināšana 
x  

13.  16-09-AL20-A019.2202-000022 Telpu izveide fotografēšanas aktivitātēm Limbažos x  

14.  16-09-AL20-A019.2201-000009 Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas altāra rekonstrukcija x  

15.  
17-09-AL20-A019.2202-000012 

 

Tūrisma, izziņas, novadpētniecības veicināšana Kocēnu novada Zilākalna 

ciemā 
x  

16.  17-04-AL20-A019.2202-000015 Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei x  

* Vadoties no SVVA stratēģijas projektu izvērtēšanas trešā līmeņa kritērijiem (Specifiskie kritēriji) - visiem projektu pieteikumiem ir 

pozitīvs vērtējums.  Netiek piešķirti papildus punkti par izvērtēšanas procesā. 

 

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

uzsākta uzraudzība) 

 

 

Projekta 

īstenošanas 

nozare  

 

Radīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā 

Attīstīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā (jaunie 

no Lursoft) 

Mežsaimniecība 1  
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 Pārtikas 2  

 t.sk.Mājražošana 5          2 

Tūrisms 6  

Amatniecība   

Cita pakalpojuma 

nozare 
17 

10 

Cita ražošanas 

nozare 
5 

 

Cita nozare 

atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

4 

 

Skaits kopā 39 12 

 

 

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

uzsākta uzraudzība)- info pēc tāmes 

Nr.p.k. Projekta numurs Projekta nosaukums Investīcija 

    

    

    

    

 

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

Nozare* Projektu skaits 

novērtējuma gadā 

Sports 8 

Kultūra 5 

Sociālā aprūpe  2 

Interešu un apmācību klubi 3 

Vides aizsardzība 0 
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Teritorija labiekārtošana 17 

Reliģija, baznīcas 2 

Mācības 1 

Cita (kapsētu digitalizācija) 

Ugunsdzēsēju pakalpojumi 

 

2 

1 

Skaits kopā 41 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

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

 

Aktivitāte 

Projektu skaits 

novērtējuma gadā 

Inovatīvo projektu skaits 

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un 

akvakultūras produktu piegādes posmos 

  

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, ka arī 

zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs- darbību dažādošana 

  

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana   

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana  

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

 

 

1) Vietējās rīcības grupas darbība 

 

8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi 

1)ELFLA 
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Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri 26 864 449 365 50 

Darba grupas 17 218 81 96 41 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 3 66 23 31 12 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 6 29 7 16 6 

Dalība mācībās 22  

Dalība LLF organizētos pasākumos 14 

Dalība VLT organizētos pasākumos 8 

• Cits (ārvalstu VRG pārstāvju 

uzņemšana VRG “Brasla” teritorijā, 

(tikšanās ar vietējiem tūrisma 

uzņēmējiem, amatniekiem un 

mājražotājiem)) 

• Cits (Latvijas VRG tūrisma, 

potenciālo LEADER programmas 

projektu realizētāju, pašvaldību, 

mājražotāju pārstāvju uzņemšana VRG 

“Brasla”teritorijā, (tikšanās ar vietējiem 

tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem un 

mājražotājiem)) 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

2) EJZF 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri      

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā      
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Pieredzes apmaiņa ārvalstīs      

 

 

9. Novērtēšana  

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) Fonds 

Pētījumu plānots uzsākt 2020.gadā  

 

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

Biedrībā “Latvijas Lauku forums” 

Eiropas lauku attīstības tīklu (ENRD ) 

 

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

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Dažkārt izmantojam biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai, 

aktivizēšanai, kā arī cita līmeņa vietējiem pasākumiem sabiedrības līdziesaistei. 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma 2016.-2019. gadā. 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

2 PROJEKTI LĪDZFINANSĒTI JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS 

INICIATĪVAS IETVAROS (2017. un 2018.g.) 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 

ESF (Eiropas Sociālais fonds) 
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2) Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība  

Projekta 

nosaukums 

Sadarbības 

partneri 

Projekta īss apraksts Projektā īstenotās aktivitātes Projektā sasniegtais rezultāts 

(ja projekts ir īstenots un 

statuss – sākta uzraudzība) 

Starpteritoriālie sadarbības projekti 

,,Salaca, Latvijas 

pērle, no Burtnieka 

līdz jūrai” 

VRG “No Salacas 

līdz Rūjai”; 

VRG “Jūrkante” 

 

Projekta mērķis ir zināšanu un 

pieredzes apmaiņas pārnese no 

pieredzējušiem 

fotomāksliniekiem uz tiem, 

kuri šajā jomā ir iesācēji. 

 • Projekta noslēguma 

pasākums Alojas novadā, 

Laivotāju tūrisma brošūras 

(5000) un fotoalbuma (1000) 

prezentācija  

• Rīkots 11 lekciju 

apmācību cikls (t.sk. 2 plenēri) ar 

sabiedrībā atzītu lektoru 

piedalīšanos, kurā piedalījās  

• Rīkotas četras fotodarbu 

ceļojošās izstādes «Četri 

gadalaiki» ar projektu dalībnieku 

171 fotoattēliem 

 

«Mājražošanas 

jaunrade» 

VRG  “Jūrkante”,  

“Abulas lauku 

partnerība”,  

“Cēsu rajona lauku 

partnerība” 

 

Projekta mērķis ir gūt izpratni 

un kopā ar zinātniekiem radīt 

pamatojumu par Latvijas 

produktu nozīmīgumu mūsu 

uzturā, to pārstrādes un 

izmantošanas jaunām iespējām, 

tādējādi sekmējot gan topošos, 

gan esošos vietējos mazos 

ražotājus, rast ierosmi jaunu 

produktu radīšanā. 

• Informatīvs seminārs 

«Produktu iepakošana»; 

•  Nometne jauniešiem 

"DARI GUDRI,DARI ZAĻI, 

DARI PATS"; 

• Seminārs ”Produkts un 

iepakojums-pamats 

veiksmīgam mājražošanas 

uzņēmumam”, 

 

«Reģiona finanses VRG «Rīgas Projekta mērķis: radīt • Projekta sadarbības  
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reģiona 

uzņēmējdarbībai» 

rajona Lauku 

attīstības 

biedrība», 

«Kandavas 

Partnerība», 

«Pierīgas 

Partnerība», 

«Lauku partnerība 

Ziemeļgauja»,  

«No Salacas līdz 

Rūjai». 

metodiku, kas ļauts piesaistīt 

finanšu instrumentus 

ekonomikas attīstībai VRG 

darbību teritorijā kā fizisku tā 

juridisku personu mikro - 

kreditēšanai. 

partneru tikšanās Tīrainē; 

• Tikšanās par jaunas 

aizdevumu platformas 

veidošanu reģionā 

potenciāliem un esošiem 

finanšu apsaimniekotājiem; 

• Tikšanās par jauna 

finanšu instrumenta izveidi 

mūsu reģiona lauku 

uzņēmējiem. 

«Zaļais velo ceļš-

uzņēmēju 

aktivizēšanas 

iespēja» 

VRG «Jūrkante», 

«Abulas lauku 

partnerība», «Cēsu 

rajona lauku 

partnerība», «No 

Salacas līdz Rūjai» 

un «Sateka». 

 

Projekta mērķis ir Zaļo velo 

ceļu pilnveidošana, 

labiekārtošana. Infrastruktūras 

sakārtošana piesaistīs gan 

ārzemju, gan vietējos viesus, 

veicinot uzņēmējdarbības 

attīstību. 

• Projekta “Zaļais velo 

ceļš - uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja” darba grupas 

sanāksme; 

• Projekta "Zaļais velo 

ceļš-uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja" pirmā aktivitāte- 

izzinošā semināra laikā 

sakārtots  dzelzceļa posms no 

“Mežvaldēm” līdz Mežkadagas 

piestātnei, velo braukšanai. 

 

 

Starpvalstu sadarbības projekti 
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«Maršruti pāri 

robežām Latvijā un 

Somijā» 

Somijas vietējā 

rīcības grupa 

Kehittämisyhdistys 

SILMU ry  

 

Projekta mērķis ir veicināt 

zināšanu pārnesi un inovāciju 

lauku apvidu teritorijās, 

stiprinot saikni pār novadu 

teritorijām, rosinot pašvaldības 

un privāto personu (juridisko 

un fizisko) sadarbību, lai 

nodrošinātu informētu un 

ilgtspējīgu dabas vērtību 

mantojuma izmantošanu 

tūrismā 

• Starpvalstu sadarbības 

projekta darba grupas tikšanās; 

• Dabas taku izziņas 

pasākums, apsekotas:  

- Avotmuižas birzs Braslas 

upes krastos; 

- Riebiņu ezers; 

- Zilaiskalns; 

- Augstrozes Lielezers;             

- Purezera un Karogu karjera 

dabas takas; 

• Somijas VRG SILMU 

pieredzes apmaiņas pasākums 

VRG BRASLA teritorijā; 

• Latvijas VRG 

BRASLA pieredzes apmaiņas 

pasākums Somijas VRG 

SILMU teritorijā. 

 

«Dzīves kvalitātes 

paaugstināšana 

lauku reģionos, 

kopjot tradicionālās 

vērtības VRG «No 

Salacas līdz Rūjai» 

un tās sadarbības 

partneru Latvijā un 

Vācijā darbības 

VRG «No Salacas 

līdz Rūjai» un 

Vācijas vietējā 

rīcības grupa 

"Flechtinger 

Hohenzug". 

 

Projekta mērķis ir īstenot 

pasākumu kopumu, kas sekmēs 

VRG un tā sadarbības partneru 

darbības teritoriju ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu un 

uzņēmējdarbības jomu 

paplašināšanos, kas ilgtermiņā 

paaugstinās dzīves kvalitāti 

lauku reģionos un saglabās 

• Latvijas uzņēmēju, 

biedrību "No Salacas līdz 

Rūjai" un Vidzemes lauku 

partnerības "Brasla" teritoriju 

pārstāvju pieredzes apmaiņas 

pasākums Kurzemē; 

• Pieredzes apmaiņas 

brauciens pie projekta 

sadarbības partnera vietējās 

rīcības grupas "Flechtinger 

Hohenzug" uz Vāciju, Saksijas 
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teritorijās» mūsu pamatvērtības. Anhaltes pavalsts 

Magdeburgas reģionu, lai 

smeltos zināšanas par plūškoku 

audzēšanu, šķirņu izvēli un 

produktu pārstrādi ; 

•  Tikšanās ar projekta 

ekspertiem un uzņēmējiem 

«Kūdrāju un kūdras purvu 

revitalizācija un iespējamā 

izmantošana uzņēmējdarbībā; 

• “Piemērotāko 

kultūraugu izvēle 

transformētajās platībās. 

Plūškoku audzēšana un šķirņu 

izvēle atbilstoši klimatiskajiem 

apstākļiem. Melnā plūškoka 

ogu recepšu meistarklase”. 

 

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

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā (periods 2019.g). 

Ne visai veiksmīga situācija rodas projekta izstrādes posmā, kad pieteikumam tiek prasīts saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par 

atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšanu. Projekta realizācijas brīdī konkrētā vieta var mainīties. 

Nav korekti prasīt cenu salīdzinājumu lektora pakalpojumiem (cilvēkfaktors), ja notiek apmācību cikls gada garumā un katrā mēnesī tiek apgūta 

cita specifiska  tēma (fotogrāfijas izteiksmes līdzekļi, dabas foto, digitālā foto apstrāde, portrets utt.) 

Iesniedzot maksājuma pieprasījuma dokumentus VRG projekta vadītājam jāskaidro situācija starp pakalpojuma sniedzējiem, jomas 

profesionāļiem, piem., AS Tallink Latvia un SIA Impro ceļojumi (biļešu rezervācijas procesā), kurā VRG netiek iesaistīta; 
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Jāskaidro pasūtītā konkrēta maršruta, pakalpojuma sniedzēja rēķinā izrakstītais aprēķinātais nobrauktais km daudzums, (pielīdzināms, ka VRG 

pārstāvis kontrolē autobusa šoferi, pārzina, salīdzina, nobraukumu); 

 

 

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2019.gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

2019.gada 6.kārtas uzņēmējdarbības atbalsta programmas projektu konkursā pieprasījums bija par 21% lielāks (iesniegti 29 projektu 

pieteikumi), nekā pieejamais finansējums, taču izvērtēšanas procesā apstiprināti 14 projekti, kas ir 53% no publiskā finansējuma. 

Secinājums, 10 projekti netika pietiekami kvalitatīvi sagatavoti, lai vērtēšanas procesā saņemtu pozitīvu novērtējumu, LAD noraidījis 2 

proj., kā neatbilstošus administratīvajām prasībām. Pieci pretendenti paši ir atteikušies no projektu īstenošanas, kā iemeslu minot pašu 

finansējuma trūkumu, lai realizētu projektu sākotnēji par saviem līdzekļiem. 

Sabiedriskā labuma nozīmes projektu konkursā vienu projektu neapstiprināja LAD, trīs tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, un divi 

netika  pietiekami kvalitatīvi sagatavoti. Dažkārt projektu izvērtēšanas procesā novērots, ka grūtības NVO sektora pārstāvjiem, konkurēt ar 

pašvaldību sagatavotajiem projektu pieteikumiem. Rekomendācija nākošā plānošanas periodā atbalsta pretendentus dalīt atsevišķi. 

VRG darbības nodrošināšanas un teritorijas aktivizēšanas pasākumā, kā traucējošs faktors SVVA stratēģijas ieviešanā, bieži vien tiek 

norādīts pārlieku lielais attiecināmo izdevumu dokumentu skaits administrācijas darba nodrošināšanai.  

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

SVVA stratēģijas īstenošanas uzlabošanai, lai mazinātu labu ieceru neīstenošanu (projektu atsaukšana), nākotnes projektu konkursos varētu 

atbalstīt uzņēmējus ar priekšfinansējumu. 

VRG darbības nodrošināšanas un teritorijas aktivizēšanas pasākumā, samazināt administratīvo izdevumus apliecinošo dokumentu skaitu 

piem. “Pārskats par dalību pasākumā” 3.pielikums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 769; 

Nodrošināt administratīvā finansējuma līdzekļu pieejamību, lai birojā (administrācijā) algotu 2 līdz 3 darbiniekus; 
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Kafijas pauzes izmaksas palielināt atbilstoši mūsdienu cenu kāpumam attiecināmo 3,- EUR vietā, kā minimums 5,50 EUR; 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Sabiedriskā labuma projekti ir milzīgs ieguldījums publiskajā infrastruktūrā, iedzīvotāju aktivizēšanā, dzīves kvalitātes uzlabošanā pārklājot 

plašu interešu nozares (Sports, Kultūra, Sociālā aprūpe, Interešu un apmācību klubi, Vides aizsardzība, Teritorija labiekārtošana, Reliģija, 

baznīcas, Aktīvā atpūta, tūrisms,  kapsētu digitalizācija). 

Organizēta lekcija potenciāliem projektu iesniedzējiem ar lektori Antru Sloku-Jakovļevu par personības pilnveidošanu;  

Arhangeļskas delegācijas uzņemšana Straupes pagasta Zirgu pastā ; 

Sadarbībā ar partnerību Jūras zeme, Moldāvu delegācijas uzņemšana VRG Brasla teritorijā; 

 Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2019” vērtēšanas komisijas uzņemšana, lai apmeklētu Jāņa Ulmja īstenoto LEADER projektu; 

 Biedrību- "Alūksnes lauku partnerība", "Preiļu rajona partnerība", "Lauku partnerība Ziemeļgauja"    izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums 

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības teritorijā; 

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» organizēts izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums «LEADER projektu labā prakse un ieceres Saldus 

rajona attīstības biedrības teritorijā»; 

Europe Aid projekta "Tīklu veidošana efektivitātei un attīstībai" ietvaros, Vidzemes lauku partnerība «Brasla» uzņem Gruzijas pašvaldību 

delegāciju; 

Starpteritoriālā projekta ietvaros izdotas Laivotāju tūrisma brošūras (5000 gb.) un fotoalbumi (1000 gb.) 

Izdots galda kalendārs, kurā iekļauti Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā esošie aktīvākie uzņēmēji. 

 

 


