
Vietējās rīcības grupas  

 

Pašnovērtējums par gadu 

 

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana 

 

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

Mērķa 

Nr. 

 

Stratēģiskais mērķis 

 

Novērtējuma 

rādītājs 

 

Bāzes vērtība 

(2014.) 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 

(2020.)  

Sasniegtā 

vērtība 

novērtējuma 

gadā 

Vērtējums/ 

komentāri par 

rādītāja izpildes 

virzību 

M1 Atbalsta sniegšana 

vietējās ekonomikas 

attīstībai 

Tirgus sektora 

ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 

VRG darbības 

teritorijā uz 1000 

iedzīvotājiem 

66 vismaz 66 80,67*  

Sasniegts 

Nedaudz 

samazinājies, 

salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

M1 Atbalsta sniegšana 

vietējās ekonomikas 

attīstībai 

Bezdarba līmenis 

pret darbspējīgā 

vecumā esošajiem 

6,74% ne vairāk kā 

6,74% 

5,47%** Sasniegts 

Samazinājies, 

salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

M2 Kvalitatīvas dzīves 

vides veidošana 

Rīcības grupas 

teritorijā reģistrēto 

nevalstisko 

organizāciju skaits 

111 ne mazāk kā 

111 

139***      Sasniegts 

„Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” 

2021. 



M2 Kvalitatīvas dzīves 

vides veidošana 

Rīcības grupas 

teritorijā darbojošos 

pašdarbības 

kolektīvu un pulciņu 

skaits 

87 ne mazāk kā 

93 

90      Gandrīz sasniegts; 

Covid 19 pandēmijas 

dēļ kolektīviem un 

pulciņiem nebija 

iespējams pilnvērtīgi 

darboties. 

M2 Kvalitatīvas dzīves 

vides veidošana 

Sabiedriski aktīvu 

cilvēku skaits 

(dalībnieku skaits 

pašdarbības 

kolektīvos, pulciņos, 

sporta klubos u.c. 

iniciatīvās) 

1173 1255 1625      Sasniegts, 2021. 

gadā ārkārtas 

apstākļu dēļ 

sabiedriskie 

pasākumu rīkošanas 

iespējas bija 

ierobežotas. 

* Jaunākie CSP datubāzē pieejamie dati ir par 2020.gadu 

** NVA dati uz 31.12.2021. 

*** Pašvaldību sniegtā informācija par konkrētām teritorijām 

 

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

Rīcības 

Nr. 
Rīcība Rezultātu rādītājs no 

SVVAS 

Plānotā sasniedzamā 

vērtība no SVVAS 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma gadā 

(visi projekti) 

Vērtējums/ komentāri 

par rādītāja izpildes 

virzību 

1.1. Jaunu 

produktu un 

pakalpojumu 

radīšana,  esošo 

attīstīšana un  

realizācija 

Atbalstīti topošie vai esošie 

uzņēmumi  
45 47 Notiek 1 apstiprinātā 

projekta īstenošana. 

Gada beigās tika 

organizēta 7. konkursa 

kārta, kuras vērtēšana 

vēl turpinās. 



tirgū Izveidotas jaunas 

darbavietas 
25 29 Notiek 1 apstiprinātā 

projekta īstenošana. 

Gada beigās tika 

organizēta 7. konkursa 

kārta, kuras vērtēšana 

vēl turpinās. Precīzāks 

darbavietu skaits būs 

zināms, kad tiks 

iesniegtas 3.gada 

darbības atskaites. 
Mācībās prasmes ieguvuši 

vai pilnveidojuši  darbinieki 
3 0 Pagaidām nav iesniegti 

šādi projekti 
Izveidotas vai labiekārtotas 

tirdzniecības vietas 
3 3 Īstenots viens projekts, 

bet ierīkoti 3 

tirdzniecības namiņi 

2.1. Vides 

sakārtošana 

Sakārtoti vai izveidoti 

publiskās infrastruktūras 

objekti 

14 15 Plānotais rezulttāts 

sasniegts. Gada beigās 

tika organizēta 7. 

konkursa kārta, kuras 

vērtēšana vēl turpinās. 

2.2. Saturīga 

brīvā laika 

pavadīšana 

Atbalstītas sabiedriskās 

aktivitātes un iedzīvotāju  

interešu grupu iniciatīvas 

 

25 33 Atbalstīts vairāk 

aktivitāšu, nekā bija 

plānots. 

2.3. Kultūras un 

tradīciju 

kopšana 

Atbalstīti kultūrvēsturiskā 

mantojuma un tradīciju 

saglabāšanas un kultūras 

pieejamības projekti 

20 19 Īstenots par vienu 

projektu mazāk, nekā 

bija plānots. Vairāk 

konkursa kārtas nav 

plānotas. 

 

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-AL12-A019.2101-

000007 

Sidra darītavas sulu 

spiešanas līnijas izveide 

Uzsākts ražot produktu (ābolu 

sidru), kas līdz šim nav ražots 

VRG teritorijā. 

 

2. 19-09-AL12-A019.2104-

000019 

Lāzertaga laukuma izveide Piedāvā jaunu izklaides 

pakalpojumu, kāds nav bijis VRG 

teritorijā – lāzertaga spēli. 

 

3. 19-09-AL12-A019.2104-

000012 

Ražošanas iekārtu iegāde un 

pārdošanas uzsākšana 

 Saliekamo kajaku ar 

cieto grīdu ražošana – 

inovatīvs produkts 

valsts mērogā 

4. 19-09-AL12-A019.2104-

000004 

Dzīves kvalitātes uzlabošana 

mājas apstākļos pacientiem 

ar pēdu problēmām 

Jauns pakalpojums VRG 

teritorijā – pēdu aprūpe mājās. 

 

5. 20-09-AL12-A019.2104-

000002 

Fotostudija „Cukurvate” Izveidota fotostudija; VRG 

teritorijā līdz šim nav bijis šāds 

pakalpojums. 

 

6. 20-09-AL12-A019.2104-

000015 

Uzņēmuma modernizācija 

ekoloģiskā - videi draudzīgā 

virzienā 

Ieviests videi draudzīgs dārzeņu 

iepakošanas veids; šāds 

pakalpojums iepriekš nav 

piedāvāts VRG teritorijā. 

 

7. 20-09-AL12-A019.2104-

000007 

Meža dzīvnieku, zivju un 

citu barotavu izgatavošana 

ar "FUR^MAN" zīmolu 

Vienīgais šāda veida produktu 

ražotājs VRG teritorijā. 

 

Visiem pārējiem atskaites periodā īstenotajiem projektiem inovācijas ir tikai uzņēmuma/organizācijas vai sava novada līmenī. 

 

 

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

uzsākta uzraudzība) 

 



 

Projekta īstenošanas 

nozare * 

 

Projektā plānoto 

jaunradīto darba vietu 

skaits novērtējuma 

gadā 

Projekta uzraudzības 

laikā radīto jauno darba 

vietu skaits novērtējuma 

gadā 

Radīto uzņēmumu* 

skaits novērtējuma 

gadā 

Attīstīto uzņēmumu 

skaits novērtējuma 

gadā 

Mežsaimniecība 1 1 1 9 

 Pārtikas 6 6 0 6 

 t.sk.Mājražošana 0 0 0 1 

Tūrisms 11 9 2 5 

Amatniecība 3 3 0 3 

Cita pakalpojuma 

nozare 

24 10 4 18 

Cita ražošanas nozare 0 0 0 1 

Cita nozare atbilstoši 

SVVA stratēģijai 

0 0 0 0 

Skaits kopā 45 29 7 43 

 

*Ja viens projekts tiek īstenots vairākās nozarēs, norāda visas nozares. 

 

 

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

uzsākta uzraudzība)- info pēc tāmes – šādu projektu nav 

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 



 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

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

 

Aktivitāte 

Projektu skaits 

novērtējuma 

gadā 

Projektā plānoto 

jaunradīto darba vietu 

skaits novērtējuma gadā 

Projekta uzraudzības laikā 

radīto jauno darba vietu 

skaits novērtējuma gadā 

Inovatīvo 

projektu skaits 

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 

   

Sports 12 

Kultūra 19 

Sociālā aprūpe 0 

Interešu un apmācību klubi 10 

Vides aizsardzība 0 

Teritorija labiekārtošana 15 

Reliģija, baznīcas 3 

Cita - Rotaļu laukumi, mācības 12 

Skaits kopā 72 



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

 

 

II. Vietējās rīcības grupas darbība 

 

8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi 

1)ELFLA 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 

t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 

t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri 18 326 124 101 87 

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā 3 52 23 20 9 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 9 22 12 2 7 

Dalība mācībās 11  

Dalība LLF organizētos pasākumos 16 

Dalība VLT organizētos pasākumos 8 

Cits (norādiet kāds): Dažādi semināri, 

diskusijas, darba grupas 

13 

 

 

2) EJZF - neattiecas 

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 

nav  

 

 

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

Biedrība „Latvijas Lauku forums” 

 

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

Jā 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Pašvaldību samaksātās biedru maksas 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

Mazo projektu konkurss – atbalsts 

pasākumiem biedrības teritorijā (vienam 

pasākumam katrā administratīvajā teritorijā, 

150 EUR x 14).  

VRG finansējums 

 

 

 

III. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība (apstiprinātie projektu pieteikumi) 

 

Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā plānotās aktivitātes 

„Sēņu ceļš” Biedrība „SATEKA” – vadošais 

partneris 

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes 

novadu partnerība „Kaimiņi” 

Biedrība “Ropažu Garkalnes 

Meža nekoksnes resursu 

izmantošana 

1) Praktiskās darbnīcas; 

2)  Pieredzes apmaiņa; 

3) Tūrisma maršrutu izstrāde 



partnerība” 

VRG no Somijas, Lietuvas un 

Itālijas 

 

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

 

Problēmas, izaicinājumi projekta  īstenošanas laikā. 

Projekts noslēdzies. Visas plānotās kativitātes tika īstenotas.  

 

Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā plānotās aktivitātes 

„Teritorijas zīmols lauku 

attīstībai” 

Biedrība „Abulas lauku 

partnerība” – vadošais partneris 

VRG no Somijas un Zviedrijas 

Teritorijas zīmola stratēģijas 

izstrāde un zīmola izmantošana 

dažādām māketinga aktivitātēm 

1) Zīmola stratēģijas izstrāde 

Smiltenes un Beverīnas novadiem;  

2) Pieredzes apmaiņas braucieni;  

3) Mācības abu Latvijas partnerību 

teritoriju uzņēmējiem un citiem 

interesentiem: sociālo tīklu 

mārketings, iepakojuma un 

noformējuma efektīga lietošana, 

zīmola lietošana, foto izmantošana;  

4) Videomateriālu izstrāde; 

5) Teritorijas “vēstnieku” kustības 

aizsākšana 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta  īstenošanas laikā. 

Projekts noslēdzies. Visas plānotās kativitātes tika īstenotas. 

 

 



IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2021. gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

1. Problēmas ar projektu realizāciju – atsevišķu projektu īstenošana ieilgst, it īpaši, ja tie saistīti ar būvniecību. Neliela ietekme bija arī 

pandēmijas apstākļiem: iesniedzēji nav pārliecināti, ka sasniegs plānotos rezultātus.  

2. Pirmais gadījums, kad projektam tiek pārtrauktas saistības, jo iesniedzējs iegādāto tehniku nav izmantojis pakalpojumu sniegšanai ārpus 

savas saimniecības, kā bija plānots. Iesniedzējs nav pilnībā apzinājis savas iespējas projektu īstenot, kā arī mainījušies apstākļi saimniecībā. 

3. 2021.gadā pandēmijas dēļ nenotika klātienes pasākumi. Visas konsultācijas notika tikai pa telefonu vai e-pastu. Biedrība nerīkoja 

tiešsaistes pasākumus.  

4. 2021.gadā nenotika projektu kontroles pasākumi, jo pandēmijas dēļ projektus nebija vēlams apmeklēt klātienē.   

5. Projektu publicitātes materiālos ne vienmēr parādās norāde, ka projektam ir saistība ar VRG vai SVVA stratēģiju, jo tā ir projektu 

īstenotāju izvēle, publicēt to vai nē. 

6. Interese par iespējām iesniegt sabiedriskā labuma projektus, bet finansējuma iespējas ir ierobežotas. 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

1. Pēc iespējas detalizētāk pretendentiem ir jāizskaidro MK noteikumu prasības, ar reāliem piemēriem jāraksturo būtiskākās kļūdas, 

problēmas, noraidījumu un projektu atsaukuma iemesli. 

2. Informatīvajos pasākumos un individuālajās konsultācijās jāuzsver VRG un SVVA stratēģijas loma.  

3. Projektu kontrole klātienē atsāksies 2022. gadā.. Projektu kontroles veikšanai tiks izmantota mobilā aplikācija. 

4. Plānots uzsākt aktīvāku darbību sociālajos kontos (Facebook). 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

1. Kopā ar sadarbības partneriem piedalījāmies divu starpvalstu un viena starpteritoriāla projekta īstenošanā. Iepriekšējā plānošanas periodā 

VRG šādos projektos nebija piedalījusies. 

2. Liela uzņēmēju interese par iespējām iesniegt projektus.Uzņēmēji aktīvi konsultējas par projektu iesniegšanas nosacījumiem. 

3. Lielākā daļa projektu tiek veiksmīgi īstenoti. 

 

 Informāciju sagatavoja administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre. 


