
Novērtējums par SVVA stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, 

publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un 

rezultātu sasniegšanu 
 

 

1. SVVA stratēģijas rīcību rezultātu izpildes novērtējums. 

“Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā 

– Stratēģija) īstenošanai sākotnēji tika noteiktas 10 Rīcības, vēlāk, 2018.gadā pēc veiktajiem 

grozījumiem, divas Rīcības tika apvienotas un šobrīd Stratēģijas īstenošana ir noteiktas 9 

Rīcības. 

  

Vidējā rādītāju izpildes vērtība procentos ir ļoti laba – 320,66%. Tomēr tā ir saistīta un būtiski 

palielināta ar rīcības R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana” augsto 

izpildi, kur plānoto 2 jaunu darbavietu vietā uzņēmumi paredzējuši radīt 70 darba vietas. 

Vērtējot rādītāju izpildi atsevišķi pa rīcībām, situācija ir ļoti atšķirīga.  

 

Rīcība R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 70,79%.  

 Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā; 2018.gada nogalē (projekti atrodas 

LAD vērtēšanā).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 9 projektiem; vērtēšanā LAD – 3 

projekti; noraidīti – 8 projekti, kas ir 40% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais 

vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 10415,89 EUR, kas ir 77% no 

rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Kā 

rezultātā varēja atbalstīt mazāku skaitu projektu un tas negatīvi ietekmēja rezultātu 

sasniegšanu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu (pēc kura rezultātiem vadoties tika daļēji 

prognozēta aktivitāte šajā rīcībā) rīcības ietvaros aprīkojuma iegādes projektu īpatsvars 

ir samazinājies un tieši šajā rādītājā ir mazākā izpilde, turpretī līdzvērtīga radītāja 

izpilde ir infrastruktūras projektiem, kas ir ar lielākām investīcijām, līdz ar to kopumā 

šīs rīcības izpilde nav sasniegta. Rīcības rādītāju izpildē nav ietverti 2018.gadā 

iesniegtie projekti. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 3 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai 

vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad rīcības rādītāju izpilde būs 

85,56%.  

 Iespēja ir izsludināt vēl vienu kārtu šajā rīcībā un rādītāji tiktu izpildīti pilnībā.  

 

Rīcība R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstīšana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 83,27%.  

 Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā; 2018.gada nogalē (projekti atrodas 

LAD vērtēšanā).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 16 projektiem; vērtēšanā LAD – 

8 projekti; noraidīti – 13 projekti, kas ir 35% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais 

vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 8948,36 EUR, kas ir 66% no 

rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Kā 

rezultātā varēja atbalstīt lielāku skaitu projektu un tas pozitīvi ietekmēja rezultātu 

sasniegšanu. No rīcībai noteiktajiem 8 rādītājiem  2 rādītāji ir izpildīti par 100% un 2 

rādītāji ir ar lielāku izpildi nekā plānots 142,86% un 140%. Līdz ar to puse no 

rādītājiem ir izpildīti. 2 rādītājiem izpilde ir virs 50%, 1 rādītājam zem 50%. Vienam 

rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs “Realizēti 2 apmācību projekti NVO jomā 

iesaistīto iedzīvotāju kapacitātes celšanai”. Šis savā ziņā ir bijis šīs Stratēģijas 

eksperiments, kurš nav attaisnojies. Līdz ar to var secināt, ka šādi risinājumi Alūksnes 



lauku partnerības teritorijā reģistrētajām NVO nav aktuāli vai VRG nav spējusi šo 

piedāvājumu saistoši piedāvāt. Šeit iemesls varētu būt arī tāds, ka LEADER projekti 

sabiedrībai asociējas ar “cietām” investīcijām, līdz ar to apmācībām finansējums tiek 

piesaistīts, izmantojot citus finanšu avotus. Rīcības rādītāju izpildē šobrīd nav ietverti 

2018.gadā iesniegtie projekti. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 8 projektus, kuri iesniegti 

LAD tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad rīcības rādītāju 

izpilde būs 102,44%, neskatoties uz to, ka viens rādītājs netiek izpildīts. 

 

Rīcība R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 146,67%.  

 Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā.  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 7 projektiem; noraidīti – 11 

projekti, kas ir 61% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir ļoti laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, 

vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir  16676,83 EUR, kas ir 

62% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. 

Vides projekti parasti saistās ar lielākām izmaksām. Taču šoreiz rīcības ietvaros 

apstiprinātie projekti nav ar maksimālajām summām, kā rezultātā varēja atbalstīt 

lielāku skaitu projektu un tas ļoti pozitīvi ietekmēja rezultātu sasniegšanu. No rīcībai 

noteiktajiem 5 rādītājiem  1 rādītājs ir izpildīts par 100% un 3 rādītāji ir ar lielāku izpildi 

nekā plānots 150%, 233,33% un 250%. Vienam rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs 

“Iegādāti ūdens teritoriju regulārai kopšanai nepieciešamie resursi 1 projekta ietvaros”. 

Plānojot Stratēģiju šāda interese no potenciālajiem iesniedzējiem bija, taču MK 

noteikumu nosacījumi, kas ierobežoja Alūksnes pilsētas pašvaldību iestāžu iespējas 

iesniegt projektu iesniegumus, radīja situāciju, kad netika iesniegts neviens projekts, 

kurš nodrošinātu šī rādītāja izpildi. Neskatoties uz šo, rīcības rādītāju vidējā izpilde ir 

daudz lielāka nekā plānots. 

 

Rīcība R2.2. “Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 100%.  

 Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā.  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 2 projektiem; noraidīti – 4 

projekti, kas ir 67% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir ļoti laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, 

vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir  30771,11 EUR, kas ir 

98% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. 

Šīs rīcības ietvaros apstiprinātie projekti ir gandrīz ar maksimālajām summām. Rīcībai 

tika noteikts 1 rādītājs un tas ir izpildīts par 100%. 

 

Rīcība R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 2377,78%.  

 Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā (nepārtraukta).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 4 projektiem; noraidīti – 2 

projekti, kas ir 33% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir fantastiska. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, 

vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir  22167,50 EUR, kas ir 

63% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. 

Rīcības ietvaros apstiprinātie projekti nav ar maksimālajām summām, kā rezultātā 

varēja atbalstīt lielāku skaitu projektu un tas pozitīvi ietekmēja rezultātu sasniegšanu. 

No rīcībai noteiktajiem 3 rādītājiem 2 rādītāji ir ar lielāku izpildi nekā plānots 133,33%, 

un 7000%. 7000% apguve ir rādītājam “Radīta 1 jauna darbavieta”, jo projektu ietvaros 

paredzēts radīt 70 jaunas darba vietas. Šeit jāpiezīmē, ka viens no iesniedzējiem 

pārņēma citas juridiskas personas darbību, un šajā procesā jaunā juridiskā persona it kā 

uzsāka saimniecisko darbību, taču jau tobrīd tika pārņemtas 40 esošas darba vietas. 



Līdz ar to 15 jauno darbavietu skaits palielinājās par 40 un uzņēmums it kā rada 55 

jaunas darbavietas. Neskatoties uz šo rīcības rādītājs tāpat būtu stipri pārsniegts, jo 

projektu rezultātā plānots radīt 30 jaunas darbavietas. Vienam rādītājam izpilde ir 0. 

Tas ir rādītājs “Attīstīta vietējo amatniecības produktu ražošana 2 projektu ietvaros”. 

Plānojot Stratēģiju šāda interese bija. Taču teritorijā esošie amatnieki tālāk par interesi 

netika un projektu iesniegumu neiesniedza. Viens amata meistars īstenoja projektu, 

taču citā rīcībā. Neskatoties uz šo, rīcības rādītāju vidējā izpilde ļoti pārsniedz plānoto. 

 

Rīcība R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo 

kvalitātes uzlabošana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 66,67%.  

 Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā (nepārtraukta); 2018.gada nogalē 

(projekts atrodas LAD vērtēšanā).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 4 projektiem; vērtēšanā LAD – 1 

projekts; noraidīti/pārtrauktas saistības – 2 projekti, kas ir 29% no iesniegtajiem 

projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais 

vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 34348,89 EUR, kas ir aptuveni 

49% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. 

Projektu summas ļoti atšķīrās savā starpā - no maksimālām līdz ļoti nelielām, kā 

rezultātā vidējais rādītājs ir mazāks par pusi. Jāpiezīmē, ka viens investīciju ziņā liels 

projekts tika atsaukts un tas nedaudz ietekmēja rezultātu sasniegšanu. Šo finansējumu 

izsludinājām 2018.gadā, bet radītāju izpildi tas neietekmē, jo vērtēšanas process nav 

pabeigts. No rīcībai noteiktajiem 3 rādītājiem 1 rādītājs ir ar lielāku izpildi nekā plānots 

133,33%. 1 rādītājam izpilde ir 66,67%. 1 rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs 

“Uzlabota 5 esošo tūrisma pakalpojumu/produktu kvalitāte vai esošais piedāvājums”. 

Nepārtrauktās kārtas ietvaros tika iesniegti projekti, kuru ietvaros tika veidoti tikai 

jauni tūrisma pakalpojumi. Izsludinot rīcību 2018.gadā, kritēriji tika nedaudz mainīti, 

akcentu liekot uz esošajiem pakalpojumiem/produktiem. Rīcības rādītāju izpildē šobrīd 

nav ietverts 2018.gadā iesniegtais un VRG apstiprinātais projekts, kurš iesniegts LAD 

tālākai vērtēšanai. Ja šis projekts tiks apstiprināts un īstenots, tad rīcības rādītāju izpilde 

nedaudz uzlabosies un būs 73,33%, izpilde 0 vairs nebūs nevienā rādītājā. Tomēr 

kopējā izpilde joprojām nebūs pietiekama. Noraidītais projekts nevarēja tikt 

apstiprināts VRG, jo kritērijos neieguva minimālo punktu skaitu. Līdz ar to labāku 

izpildi ar šiem projektiem sasniegt nebūs iespējams. 

 Iespēja ir izsludināt vēl vienu kārtu šajā rīcībā, lai maksimāli uzlabotu rādītāju izpildi, 

joprojām saglabājot akcentu uz esošo tūrisma pakalpojumu/produktu uzlabošanu. 

Ņemot vērā tūrisma jomas veiksmīgo attīstību Alūksnes lauku partnerības teritorijā, 

iespējas ir labas. Tomēr izpildīt divus neizpildītos rādītājus būs grūti, jo šā brīža 

tendence ir jaunu tūrisma uzņēmumu un jaunu pakalpojumu veidošana, kā arī jaunu 

darbavietu radīšana notiek nedaudz, jo tūrismam ir sezonāls raksturs un ir grūtāk 

nodrošināt pilnu darba vietu. Esošie uzņēmēji neizrāda lielu interesi vai apgrozījuma 

ziņā ir par “lielu”. 

 

Rīcība R3.3. “Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 100%.  

 Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā (nepārtraukta).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 3 projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir ļoti laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, 

vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir  25969,75 EUR, kas ir 

74% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. 

Tas, ka šajā rīcībā iesniegtie projekti nebija ar maksimālajām summām, deva iespēju 

atbalstīt vairāk projektus. Rīcībai tika noteikts 1 rādītājs un tas ir izpildīts par 100%. 

 



Rīcība R3.4. “Iedzīvotājiem/nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 50%.  

 Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā (nepārtraukta); 2018.gada nogalē 

(projekti atrodas LAD vērtēšanā).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 2 projektiem; vērtēšanā LAD – 5 

projekti; noraidīti/atsaukti – 5 projekti, kas ir 42% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir vidēja. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais 

vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 23976,56 EUR, kas ir 69% no 

rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Tas deva 

iespēju atbalstīt vairāk projektus, tomēr rādītāju izpilde nav izdevusies. Šajā rīcībā 

tomēr tika sniegti projekti, ar pietiekami lielām investīcijām un mazie pakalpojumu 

sniedzēji lielu interesi neizrādīja. No rīcībai noteiktajiem 2 rādītājiem abi rādītāji ir 

izpildīti par 50%. Rīcības rādītāju izpildē šobrīd nav ietverti 2018.gadā iesniegtie 

projekti. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 5 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai 

vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad abu rīcības rādītāju vidējā 

izpilde būs 175% un tas krietni pārsniegs plānoto.  

 

Rīcība R3.5. “Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana” 

 Rīcības rādītāju izpilde ir 25%.  

 Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā (nepārtraukta).  

 Šīs rīcības ietvaros apstiprināts/uzsākta uzraudzība – 1 projektam; noraidīti/atsaukti – 

2 projekti, kas ir 67% no iesniegtajiem projektiem.  

 Rīcības rādītāju izpilde ir zema. Rīcības ietvaros apstiprinātajam projektam reģistrētais 

publiskais finansējums ir 25137,54EUR, kas ir 72% no rīcībā noteiktās maksimālās 

publiskā finansējuma summas vienam projektam. Rīcības ietvaros bija iespējams un 

tika atbalstīts vēl viens projekts, kurš tika atsaukts. Tas būtu ļāvis sasniegt labāku 

rādītāju izpildi, bet neļautu sasniegt to pilnā apjomā. No rīcībai noteiktajiem 2 

rādītājiem 1 rādītājs ir izpildīts par 50%. 1 rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs 

“Veicināta mūsdienīgas tirgus vides veidošana 1 projekta ietvaros”. Idejas par jaunām 

tirgus iespējām, izmantojot, piemēram, tehnoloģijas, teritorijā ik pa laikam parādās, 

tomēr nav neviena uzņēmēja, kurš šajā ieraudzītu iespēju biznesam. Savukārt vietējo 

produktu realizācijas vietu veidošanos kavēja apgrozījuma ierobežojums 

pretendentiem, jo vairāki mazumtirgotāji izrādīja interesi par šo rīcību, vēloties 

pilnveidot un uzlabot esošās tirdzniecības vietas un piedāvātu pircējiem vietējos 

produktus vairāk vai radītu pievilcīgāku vidi šo produktu tirgošanas vietā. Vairāki 

tirgotāji šo izdarīja par saviem resursiem, iespēju robežās. Šobrīd aktuālas ir nelielas 

vietējo produktu tirdzniecības vietas esošajās tūrisma teritorijās un par šo ir bijusi 

interese vairākiem saimnieciskās darbības uzsācējiem. Diemžēl normatīvo aktu 

ierobežojums, šīs idejas arī neļāva īstenot ar projekta palīdzību. Kopumā rīcība radīja 

interesi, tomēr dažādu apstākļu dēļ, tās rādītāju izpilde paliks esošajā līmenī un 

iespējams netiks sasniegta. 

 

 

2. Publiskā finansējuma izlietojums 

 

Stratēģiskais mērķis 

Pieejamais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Apstiprināto/ 

uzraudzībā esošo 

projektu rezervētais 

publiskais 

finansējums, EUR 

Apstiprināto/ 

uzraudzībā esošo 

projektu 

rezervētais 

publiskais 

finansējums, % 

SM1 - Uz vietējām vērtībām 

balstīta kultūra, sports un cits 

brīvais laiks 342779.45 213522.83 62 



SM2 - Sabiedrībai nozīmīga 

dzīves vide 178280.04 178280.04 100 

SM3 - Uz vietējiem resursiem un 

konkurētspējīgām priekšrocībām 

balstīta ekonomika 550126.29 371028.95 67 

Kopā 1071185.78 762831.82 71 

 

Publiskais finansējums uz 31.12.2018. ir apgūts 71% apmērā. No šī finansējuma 49% ir apgūti 

SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” 

sasniegšanai, kas ir ļoti tuvu normatīvos aktos noteiktajiem 50%. Sabiedriskā labuma 

projektiem attiecīgi ir apgūts 51% publiskā finansējuma.  

 

2018.gada nogalē tika izsludināta projektu kārta ar četrām rīcībām – divām stratēģiskā mērķa 

SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” un divām stratēģiskā 

mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” 

sasniegšanai ar atlikušo publisko finansējumu 308162,74 EUR. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 

un iesniegusi LAD tālākai vērtēšanai 17 projektus ar kopējo rezervēto publisko finansējumu 

286496,77 EUR. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad stratēģiskā mērķa SM1 “Uz 

vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” sasniegšanai būs izlietots 

339751,37 EUR (sasniedzot 99% apguvi) publiskais finansējums, savukārt stratēģiskā mērķa 

SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” 

sasniegšanai - 531297,18 EUR (sasniedzot 97% apguvi). Kopā izlietotais finansējums būs 98%. 

Tajā skaitā 51% SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta 

ekonomika” sasniegšanai. 

 

 

3. Publiskā finansējuma izlietojuma ietekme uz mērķu un rezultātu sasniegšanu 

 

Stratēģiskais mērķis Novērtējuma rādītājs Novērtēšanas periods Izpilde 

SM1 - Uz vietējām 

vērtībām balstīta 

kultūra, sports un cits 

brīvais laiks 

Attīstīti sabiedrībai 

nozīmīgu aktivitāšu 

nodrošināšanas resursi 

2015.gads – 0   

2018.gads – 25  25 

2020.gads – 35    

SM2 - Sabiedrībai 

nozīmīga dzīves vide 

Attīstītas sabiedrībai 

nozīmīgas vietas/ 

objekti 

2015.gads – 0    

2018.gads – 11  9 

2020.gads – 15    

SM3 - Uz vietējiem 

resursiem un 

konkurētspējīgām 

priekšrocībām balstīta 

ekonomika 

LEADER projektus 

realizējušie uzņēmumi 

ar apgrozījumu līdz 70 

000 EUR 2014.gadā 

(Lursoft dati) 

2015.gads – 350 esošie 

potenciālie uzņēmumi ar 

apgrozījumu līdz 70 000 EUR 

2014.gadā   

2018.gads – 5% no 

potenciālajiem uzņēmumiem 
1.14% 

2020.gads – 7% no 

potenciālajiem uzņēmumiem   

 

Stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” 

novērtējuma rādītājs ir izpildīts pilnībā attīstot 25 sabiedrībai nozīmīgus aktivitāšu 

nodrošināšanas resursus. Tie ir kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas resursi gan pilsētu, 

gan lauku teritorijās. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 11 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai 

vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad novērtējuma rādītājs, kuru paredzēts 

sasniegt līdz 2020.gadam tiks pilnībā sasniegts ar izpildi 36.  

 

Stratēģiskā mērķa SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” novērtējuma rādītāja izpilde ir 9 

attīstītas sabiedrībai nozīmīgas vietas/ objekti, plānoto 11 vietā. Neskatoties uz lielisko rīcību 



rādītāju izpildi šajā mērķī, šis nav izpildīts. Iespēja ir izsludināt vēl vienu kārtu kādā no rīcībām, 

lai sasniegtu plānoto izpildi 2020.gadā. 

 

Stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta 

ekonomika” izpilde ir 1,14% no potenciālajiem uzņēmumiem. Tie ir 4 Alūksnes lauku 

partnerības teritorijā reģistrēti uzņēmumi. Bet šis rādītājs neatspoguļo visu situāciju, jo papildus 

šim atbalstu guvuši ir 2 SIA, kuri reģistrēti citās teritorijās, 2 SIA, kuri jau šobrīd ir sasnieguši 

apgrozījumu virs 70 000 EUR, viena ZS, kura nav iekļauta šajā atlasē, 3 fiziskās personas, kuras 

veic saimniecisko darbību un viens IK. Ja šos atbalsta saņēmējus drīkstētu pieskaitīt pie 

izpildes, tad izpilde būtu 3,71%. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 6 projektus, kuri iesniegti LAD 

tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad izpilde palielinātos par 1 

potenciālo uzņēmēju un 1 SIA, kura reģistrēta citā teritorijā, vienu ZS, kura nav iekļauta atlasē 

un 2 fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicējas. Kopējā izpilde ir 5,14%. 

 

 

Valdes priekšsēdētāja     Santa Harjo-Ozoliņa 

01.02.2019. 


