
“BRASLA” ikgadējais stratēģijas novērtējums 2021.g.19.jūnijs 

Vietējās rīcības grupas  Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 

Ikgadējais 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, kuriem sākta uzraudzība) 

Mērķa 

Nr. 

 

Stratēģiskais 

mērķis 

 

Novērtējuma rādītājs 

 

Bāzes vērtība 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma gadā 

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 - 38 proj. 

2.Rīcība – 11 proj. 

3.Rīcība – 5 proj. 

Kopā – 54 proj. 

 

2) Nelauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu skaita 

pieaugums VRG teritorijā 

2014.gads: 1301 

2018.gads: 1356 

 

2020. gads :1407 

No kopā īstenotiem 

projektiem 47 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 – 16proj. 

5.Rīcībā -35 proj. 

Kopā – 51 proj. 

2018. gads: 25053 

2020.gads: 24354 

2021.gads: 25406 

 

2) Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa apjoms gadā uz 

vienu iedzīvotāju 

 

2014.gadā: 486,05 

EUR /1 iedz. 

2018.gadā: 495,05 

EUR /1 iedz. 

 

2020. gadā: 512 

EUR/1 iedz. 

 

3) NVO skaits VRG 

teritorijā 

2014.gadā: 137 

2018.gadā: 139 
2020. gadā: 140 
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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, kuriem sākta uzraudzība) 

Rīcības 

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; 

37 uzņēmumi (no tiem 14 

jaunizveidoti uzņēmumi) 

19 darba vietas 

No sākotnēji plānotā, atbalstīti 3,7 

reizes vairāk uzņēmumi, radot divas 

reizes vairāk darba vietas. 

2. 

Lauksaimniecības produktu 

pārstrāde (tostarp mājas 

apstākļos), produkcijas 

dizains un pārdošanas 

veicināšana 

1) Atbalstīti uzņēmumi; 

 

2) Radītas darba vietas; 

9 uzņēmumi (no tiem 2 

jaunizveidoti uzņēmumi) 

1.7 darba vietas 

Atbalstīti uzņēmi par plānotienm 100%, 

darba vietu radīšanas rādītājs nav 

sasniegts. 

3. 

Vietējās produkcijas 

tirdzniecības vietu radīšana, 

labiekārtošana, jaunu 

pārdošanas veidu ieviešana 

1) Radīta jauna vai 

labiekārtota esoša 

tirdzniecības vieta; 

2) Radīts jauns 

tirdzniecības veids; 

3 proj. (labiekārtota 1 esoša 

tirdzniecības vieta). 

2 proj.(iegādātas 

tirdzniecības teltis un 

aprīkojums) 

Labiekārtota 1 tirdzniecības vieta, 2 

vietās papildināts tirdzniecības veids. 

4. 

Vides labiekārtošana 

pakalpojumu pieejamības 

un kvalitātei uzlabošanai 

1) Labiekārtoti objekti 

2) Atbalstītas interešu 

grupas 

13 proj. 

3 proj. 

Labiekārtoti pakalpojumu pieejamības 

objekti par 100% 

5. 

Vietējo sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana un 

kapacitātes stiprināšana 

1) Labiekārtoti objekti; 

2) Atbalstītas interešu 

grupas; 

23 proj. 

12 proj. 

 

Īstenoti 35 proj., kuros ir gan 

labiekārtoti objekti gan vienlaikus 

atbalstītas interešu grupas.  

Rīcības plāna izstrādes procesā iekļautie 

rādītāji sekmīgi sasniegti. 
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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  

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 
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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  

17.  16-09-AL20-A019.2101-000008 
Kvalitatīvu naktsmītņu izveide sporta un aktīvās 

atpūtas cienītājiem 
x  

18.  19-09-AL20-A019.2101-000004 Attīstība darbībā. x  

19.  19-09-AL20-A019.2101-000011 
Uzņēmuma izveide remontpakalpojumu 

sniegšanai. 
x  

20.  20-09-AL20-A019.2101-000008 Balansa dēļu ražošanas optimizācija x  

21.  20-09-AL20-A019.2101-000001 Andra Zepa galdniecības uzņēmuma attīstība x  

22.  19-09-AL20-A019.2202-000005 Minies pa sliedēm!  x 

23.  19-09-AL20-A019.2202-000002 
Jaunas smaiļošanas komandu laivas iegāde 

Limbažu novada bērniem un jauniešiem. 
x  
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4. SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem uzsākta 

uzraudzība) 

 

 

Projekta 

īstenošanas 

nozare  

 

Radīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā 

Attīstīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā 

Mežsaimniecība 1 1 

 Pārtikas 1 5 

 t.sk.Mājražošana  9 

Tūrisms 2 6 

Amatniecība   

Cita pakalpojuma 

nozare 

(ēdināšana, 

galdniecība, u.c.) 

3 9 

Cita ražošanas 

nozare 
 4 

Cita nozare 

atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

(veterinārija, 

izglītība, sports, 

kultūra, 

arhitektūra, 

māksla) 

2 11 

Skaits kopā 9 45 
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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 9 

Kultūra 5 

Sociālā aprūpe  2 

Interešu un apmācību klubi 4 

Vides aizsardzība 0 

Teritorija labiekārtošana 21 

Reliģija, baznīcas 4 

Mācības 1 

Cita (kapsētu digitalizācija) 

Ugunsdzēsēju pakalpojumi 

 

3 

2 

Skaits kopā 51 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 
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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 
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1) Vietējās rīcības grupas darbība 

 

8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi 

1) ELFLA 

 

 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri 28 974 477 403 63 

Darba grupas 18 224 81 98 44 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 4 86 28 49 14 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 6 29 7 16 6 

Dalība mācībās 31  

Dalība LLF organizētos pasākumos 18 

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 
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2) EJZF 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri      

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā      

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs      

 

 

9. Novērtēšana  

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) Fonds 

  

 

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

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 

IzmantojamVidzemes lauku partnerības “Brasla” līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

 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 

• Informatīvs seminārs 

«Produktu iepakošana»; 

•  Nometne jauniešiem 

"DARI GUDRI,DARI ZAĻI, 

DARI PATS"; 

 



“BRASLA” ikgadējais stratēģijas novērtējums 2021.g.19.jūnijs 

izmantošanas jaunām 

iespējām, tādējādi sekmējot 

gan topošos, gan esošos 

vietējos mazos ražotājus, rast 

ierosmi jaunu produktu 

radīšanā. 

• Seminārs ”Produkts un 

iepakojums-pamats 

veiksmīgam mājražošanas 

uzņēmumam”, 

• Izbraukuma seminārs 

uz LLU Tehnoloģiju un 

zināšanu pārneses centru; 

• Informatīvs seminārs 

mājražotājiem “No vēsturiskā 

mantojuma līdz inovācijām 

nākotnes laukos”; 

• 2 bērnu vasaras 

nometnes “Maizes ceļš”, 

“Latviskās vērtības ikdienas 

dzīvē” 

«Reģiona finanses 

reģiona 

uzņēmējdarbībai» 

VRG «Rīgas rajona 

Lauku attīstības 

biedrība», 

«Kandavas 

Partnerība», 

«Pierīgas 

Partnerība», «Lauku 

partnerība 

Ziemeļgauja»,  «No 

Salacas līdz Rūjai». 

Projekta mērķis: radīt 

metodiku, kas ļauts piesaistīt 

finanšu instrumentus 

ekonomikas attīstībai VRG 

darbību teritorijā kā fizisku tā 

juridisku personu mikro - 

kreditēšanai. 

•  • Veikts pētījums 

par Latvijas lauku 

reģionos esošo un 

potenciālo uzņēmēju 

vajadzībām, līdzšinējo 

pieredzi un nākotnes 

iecerēm finanšu 

aizņēmumiem 

uzņēmējdarbības 

attīstībai; 

• Izveidota 

publiska mājas lapa 

www.segums.lv. Lapa 

ietver visu aktuālo 

informāciju par 

alternatīviem jeb ne-

banku aizdevumiem 

reģiona uzņēmējiem; 

http://www.segums.lv/
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• Noorganizēta 

nacionāla līmeņa 

Konference- diskusija 

«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. 

• Zaļā velo ceļa izpētes 

pasākums Kocēnu novadā; 

• Zaļā velo ceļa izpētes 

pasākums Jaunpiebalgas 

novadā; 

• Zaļā velo ceļa izpētes 

pasākums Gulbenes novadā; 

 

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; 

• Tūrisma konference 

“Dabas taku izpēte un 

pilnveidošana Vidzemes lauku 

partnerības "Brasla" 

teritorijā”; 

• Kopā ar ģeologu, LVM 

Meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītāju; Pārgaujas 

novada vides aizsardzības 

inspektoru, turpinās Riebiņu 

ezera vērtības apzināšana. 

 

«Dzīves kvalitātes 

paaugstināšana lauku 

reģionos, kopjot 

tradicionālās vērtības 

VRG «No Salacas 

līdz Rūjai» un 

Vācijas vietējā 

rīcības grupa 

Projekta mērķis ir īstenot 

pasākumu kopumu, kas 

sekmēs VRG un tā sadarbības 

partneru darbības teritoriju 

• Latvijas uzņēmēju, 

biedrību "No Salacas līdz 

Rūjai" un Vidzemes lauku 

partnerības "Brasla" teritoriju 
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VRG «No Salacas līdz 

Rūjai» un tās sadarbības 

partneru Latvijā un 

Vācijā darbības 

teritorijās» 

"Flechtinger 

Hohenzug". 

 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

un uzņēmējdarbības jomu 

paplašināšanos, kas ilgtermiņā 

paaugstinās dzīves kvalitāti 

lauku reģionos un saglabās 

mūsu pamatvērtības. 

pārstāvju pieredzes apmaiņas 

pasākums Kurzemē; 

• Pieredzes apmaiņas 

brauciens pie projekta 

sadarbības partnera vietējās 

rīcības grupas "Flechtinger 

Hohenzug" uz Vāciju, Saksijas 

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”; 

• Seminārs "Lauksaimniecības 

blakusproduktu izmantošana 

būvmateriālu ražošanā. Salmu 

paneļu būves montāža" 

 

 

* Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās. 
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Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

Traucējošas, projekta ieviešanu kavējošas situācija ieviešanas posmā, saskaņojums  no būvvaldes par velo novietnes statīva novietošanu (kurš 

reāli dzīvē ir pārvietojasm), jo projektā nodefinēts, kā atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšana (atbilstoši MK not.). 

Pēc projekta aktivitātes ieviešanas no LAD puses tiek pieprasītas fotogrāfijas, kurās redzami visi aktivitātes dalībnieki (lietas kas nav 

atrunātas saistošajos noteikumos).   

 

 

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2021.gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

2020.gadā izsludinātas 2.projektu konkursa kārtas uzņēmējdarbības atbalstam un viena sabiedriskā labuma projektiem. No apstiprinātiem 

trīs pretendenti ir atteikušies realizēt projektu ņemot vērā esošos situāciju valstī- mājražotājiem tirgi nedarbojās, saimiecība, kas vēlējās 

attīstīt izglītojošu tūrismu saprata, ka nevar izpildīt plānoto apmeklējumu, noteikto ierobežojumu dēļ. Joprojām viens uzņēmums, kas vēlējās 

attīstīt izbraukuma kefeijnīcu pakalpojumus uzglabā iegādāto aprīkojumu iepakojumos, jau otro gadu.  

8.kārtā iesniegti 25 projekti 4 noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, 4 proj. nesaņēma minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, 

savukārt 10. kārtā iesniegti 35 projekti 13 noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, 6 proj. saņēma neatbilstošu atzinumu, maz kvalitatīvi 

sagatavots pieteiums un nepieciešamie pavaddokumenti. 

Sabiedriskā labuma nozīmes projektu konkursā no apstiprinātajiem projektiem viens pašvaldības iecerēts projekts ir atsaukts, par pamatu 

minot citas organizācijas realizētā projekta darbošanās vietu pārklāšanos. 9.kārtā iesniegti 20 projektu pieteikumi 8 noraidīti finansējuma 

trūkuma dēļ, 2 projekti nesaņēma minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai. 

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

norādīts pārlieku lielais attiecināmo izdevumus pamatojošs 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. 
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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;  

Plānojam birojā (administrācijā) nodarbināt 2 līdz 3 algotus darbiniekus uz 0,75 slodzi. 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» organizēts izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums „LEADER projektu ieguldījums mazās 

uzņēmējdarbības un sabiedrības aktivizēšanā biedrības “Darīsim paši!” teritorijā.  

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

Uzsākta filmēšana un 2021.gadā Latvijas virszemes apraides kanālos translēts 8 raidījuma cikls “Braslas stāsti”, kurā stāstīts par 

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā mītošiem cilvēkiem, kuri ar neatlaidīgu, godprātīgu darbu un LEADER projektiem ir 

realizējuši savas ieceres http://www.brasla.lv/video/braslas-stasti-2020  

Izvirzīti projektu realizētāji LEADER Dižprojekta 2020 nominācijai, tā pat arī Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2021” konkursam 

izvirzīti SIA Būsi Vesels īstenotie LEADER projekti. 

Augstu novērtēts sabiedriskā labuma projektu 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). 

 

 

 Sagatavoja: Z.Krūmiņa 

           L.Kārkliņa 

 

http://www.brasla.lv/video/braslas-stasti-2020

