
Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums par 2021.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 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 

Sasniegtā 

vērtība 

novērtējuma 

gadā 

Vērtējums/ 

komentāri par 

rādītāja izpildes 

virzību 

SM1 “Uz vietējām vērtībām 

balstīta kultūra, sports 

un cits brīvais laiks” 

Attīstīti sabiedrībai 

nozīmīgu aktivitāšu 

nodrošināšanas 

resursi 

0 35 41 Ir sasniegts radītājs. 

SM2 “Sabiedrībai nozīmīga 

dzīves vide” 

Attīstītas sabiedrībai 

nozīmīgas vietas/ 

objekti 

0 15 15 Ir sasniegts radītājs. 

SM3 “Uz vietējiem 

resursiem un 

konkurētspējīgām 

priekšrocībām balstīta 

ekonomika” 

LEADER projektus 

realizējušie uzņēmumi 

pret ALP teritorijā 

reģistrētajiem un 

ekonomiski aktīvajiem 

uzņēmumiem ar 

apgrozījumu līdz 150 

000 EUR (Lursoft 

dati) 

350 5% no 

reģistrētajiem 

un ekonomiski 

aktīvajiem 

uzņēmumiem 

ar 

apgrozījumu 

līdz 150 000 

EUR 

1.43% Šo rādītāju pārskatīsim 

2023.gadā, novērtējot 

2022.gadu, balstoties 

uz LURSOFT datiem. 

 

 

 

 

                Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” 



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 

R1.2. "Tautas sporta un 

nozīmīgu sporta 

tradīciju 

attīstīšana" 

Uzlabota sporta infrastruktūra 7 

projektu ietvaros 

9 Rādītājs izpildīts. 

Izveidotas 3 sporta aktivitāšu 

organizēšanas vietas 

2 Rādītājs paliks neizpildīts 

Iegādāts sporta aktivitātēm 

nepieciešamais aprīkojums 10 

projektu ietvaros 

11 Rādītājs izpildīts. 

R1.3. "Citas nelielas 

sabiedrībai 

nozīmīgas 

aktivitāšu (t.sk. 

kultūras) 

infrastruktūras un 

pakalpojumu 

attīstīšana" 

Izveidotas vai uzlabotas 5 aktīvā 

brīvā laika organizēšanas vietas 

5 Rādītājs izpildīts. 

Attīstīti nepieciešamie resursi 

nodarbību/ apmācību nodrošināšanai 

7 projektu ietvaros 

9 Rādītājs izpildīts. 

Precizēts. 

Izveidotas vai uzlabotas 4 saietu 

vietas 

4 Rādītājs izpildīts. 

Precizēts. 

Realizēti 2 apmācību projekti NVO 

jomā iesaistīto iedzīvotāju 

kapacitātes celšanai 

0 Rādītājs paliks neizpildīts, jo NVO 

neradās interese par šādu projektu 

īstenošanu. Kopējo SM1 izpildi šis 

neietekmēs negatīvi. 

Pilnveidots 5 amatierkolektīvu 

nodrošinājums 

8 Rādītājs izpildīts. 

Uzlaboti 6 kultūras iestāžu sniegtie 

pakalpojumi 

7 Rādītājs izpildīts. 

Precizēts. 

Iegādāts kultūras aktivitātēm 

nepieciešamais aprīkojums 5 

projektu ietvaros 

5 Rādītājs izpildīts. 

Uzlaboti 1 nozīmīga kultūras 

pasākuma organizēšanai 

nepieciešamie resursi 

1 Rādītājs izpildīts. 



R2.1. "Sabiedrībai 

nozīmīgu teritoriju 

veidošana un 

sakārtošana" 

Uzlabota apdzīvotu vietu publiskā 

infrastruktūra 3 projektu ietvaros 

 

5 Rādītājs izpildīts. 

Precizēts. 

Izveidotas vai labiekārtotas 2 aktīvās 

atpūtas vietas  

4 Rādītājs izpildīts. 

Labiekārtotas 2 rekreācijas teritorijas 7 Rādītājs izpildīts. 

Sakārtotas 2 publiski pieejamas 

peldēšanas vietas 

4 Rādītājs izpildīts. 

Iegādāti ūdens teritoriju regulārai 

kopšanai nepieciešamie resursi 1 

projekta ietvaros 

0 Par šo sākotnēji bija interese, bet tā bija 

vairāk saistīta ar Alūksnes pilsētas 

teritoriju un, ņemot vērā šī perioda 

normatīvo aktu prasības, pašvaldības 

aģentūrai nebija iespējams īstenot šādu 

projektu. Rādītājs paliks neizpildīts. 

Kopējo SM2 izpildi šis neietekmēs 

negatīvi. 

R2.2. "Publiski pieejama 

un sabiedrībai 

nozīmīga kultūras 

mantojuma 

saglabāšana" 

Uzlaboti 2 nozīmīgi kultūras 

mantojuma objekti 

2 Rādītājs izpildīts. 

R3.1. "Uz vietējiem 

resursiem balstītas 

ražošanas 

attīstīšana" 

Attīstīta uz vietējiem resursiem 

balstīta ražošana 3 uzņēmumos 

6 Rādītājs izpildīts. 

Radīta 1 jauna darbavieta 89 Rādītājs izpildīts. 

Attīstīta vietējo amatniecības 

produktu ražošana 2 projektu 

ietvaros 

0 Rādītājs paliks neizpildīts. Vietējiem 

amatniekiem sākotnējā interese 

neīstenojās ar iesniegtu projektu. 

Kopējo SM3 izpildi šis neietekmēs 

negatīvi. 

R3.2. "Papildinošu un 

nozīmīgu tūrisma 

pakalpojumu un 

produktu veidošana 

Izveidoti 3 jauni tūrisma 

pakalpojumi/produkti 

8 Rādītājs izpildīts. 

Uzlabota 5 esošo tūrisma 

pakalpojumu/produktu kvalitāte vai 

1 Ar kritērijiem tiek veicināts šādu 

projektu atbalsts. Kopējo SM3 izpildi šī 



un esošo kvalitātes 

uzlabošana" 

esošais piedāvājums rādītāja neizpilde neietekmēs negatīvi. 

Radītas 3 jaunas darbavietas 3 Rādītājs izpildīts. 

R3.3. "Vietējo 

lauksaimniecības 

produktu pārstrādes 

attīstīšana" 

Attīstīta vietējo lauksaimniecības 

produktu pārstrāde 3 uzņēmumos 

3 Rādītājs izpildīts. 

R3.4. "Iedzīvotājiem/ 

nozarēm 

nepieciešamu 

pakalpojumu 

veidošana un 

attīstīšana, t.sk. 

vietējo produktu 

realizācijas vietu 

attīstība" 

Izveidoti 2 jauni pakalpojumi 9 Rādītājs izpildīts. 

Attīstīti 2 esošie pakalpojumi 5 Rādītājs izpildīts. 

Izveidotas vai uzlabotas 2 vietējo 

produktu realizācijas vietas  

1 Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja neizpilde 

neietekmēs negatīvi. 

Veicināta mūsdienīgas tirgus vides 

veidošana 1 projekta ietvaros 

0 Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja neizpilde 

neietekmēs negatīvi. 

 

 

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.  16-07-AL26-A019.2102-

000001 

“Jauna tūrisma 

pakalpojuma 

ieviešana 

uzņēmuma SIA 

"SDA"” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija 

un ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros 

izveidots jauns tūrisma pakalpojums – 

motorlaivas izbrauciens (ekskursija vai 

relaksācijas tūre, vai ūdens sporta pakalpojums), 

kuru pastāvīgi sniedz Alūksnes ezerā un Ievas 

ezerā Kornetos, Veclaicenes pagastā, noteiktās 

dienās, kad tiek rīkoti lieli pasākumi. Šī 

pakalpojuma attīstībā tiek izmantoti vērtīgi dabas 

 



resursi – Alūksnes un Ieva ezers, kā arī kultūras 

un vēstures mantojums, ekskursijas satura 

veidošanā. 

2.  16-07-AL26-A019.2104-

000001 

“Kultūras dzīves 

un sabiedrisko 

aktivitāšu attīstība 

un dažādošana 

Alūksnes novadā, 

atbilstoši dabas un 

kultūras 

sniegtajām 

priekšrocībām” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Projekta ietvaros attīstīts 

jauns radošās industrijas pakalpojums VRG 

teritorijā – pārvietojamas (mobilas) skatuves īre, 

gan iekšas, gan āra, gan lielāka, gan mazāka 

mēroga pasākumu rīkošanai.  

 

3.  16-07-AL26-A019.2105-

000001 

“Augļu namiņš” Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Veselīgas 

pārtikas un dzērienu ražošana”. Projekta ietvaros 

ir izveidota kafejnīca-veikals “Benevilla”, kurā 

tiks piedāvāti pašu gatavotas limonādes, 

saldējums un konditorejas izstrādājumi, kuru 

pagatavošanā tiks maksimāli izmantoti pašu 

audzētas ogas un augļi, kā arī produkti no 

vietējiem ražotājiem. Produktu izstrādē pēc 

iespējas mazāk tiks pievienotas neveslīgas 

sastāvdaļas. Sezonā kafejnīcā-veikalā būs iespēja 

iegādāties uzņēmumam piederošā dārzā audzētus 

augļus un ogas. Šāds piedāvājums ir jaunums 

VRG teritorijā. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Piedāvātajai kafejnīcas 

produkcijai tiks izmantoti īpaši nosaukumi ar 

stāstu par Alūksnes vēsturi vai Alūksnes 

ievērojamiem cilvēkiem. 

 

4.  16-07-AL26-A019.2102-

000003 

“Tūrisma attīstība 

Alūksnes novadā 

atbilstoši dabas un 

kultūras 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija 

un ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros 

izveidots jauns, nebijis tūrisma pakalpojums 

Alūksnes ezerā – kuģītis “MARIENBURG”, kurš 

 



sniegtajām 

priekšrocībām” 

sniedz gan regulārus, gan pasūtījumu braucienus/ 

ekskursijas. Šī pakalpojuma attīstībā tiek 

izmantoti vērtīgi dabas resursi – Alūksnes ezers, 

kā arī kultūras un vēstures mantojums, 

ekskursijas satura veidošanā. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Kuģīša ekskursiju 

nodrošināšanā tiek izmantots audiogids četrās 

valodās – latviešu, angļu, igauņu, krievu, kurš 

stāsta par Alūksnes ezera un tās apkārtnes 

kultūrvēsturiskajām vērtībām un apkārtnes 

objektiem. Kuģīša īpašnieki piedāvā arī 

tematiskus braucienus un pielāgojas klientu 

vajadzībām – vecmeitu, vecpuišu ballītes, bērnu 

ballītes, dzimšanas dienas, u.c.. 

5.  16-07-AL26-A019.2102-

000002 

“Nakšņosim 

Benevillā” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija 

un ilgtspējīgs tūrisms”. Izveidots jauns tūrisma 

pakalpojums - viesnīca "Benevilla" Alūksnē. 

Viesnīca izbūvēta ēkā, kas ir daļa no Alūksnes 

vēsturiskā centra senās apbūves. Viesnīcas 

interjers veidots ievērojot ēkas vēsturisko nozīmi. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Pakalpojumu veidojot, tiks 

izceltas vietējās kultūras vērtības un tiks 

popularizēts radošo industriju pārstāvju - 

amatnieku piedāvājums. Viesnīcas klientiem būs 

iespēja no brokastu/ vakariņu zāles pa logu redzēt 

Alūksnes nozīmīgāko tūrisma objektu Alūksnes 

Evaņģēliski luterisko baznīcu un uz vietas 

pārlapot senos Alūksnes laikrakstus "Malienas 

Ziņas" un iepazīties ar notikumiem Alūksnē 

pirmās neatkarīgās Latvijas laikos. Viesnīcā tiks 

piedāvāti vietējo amatnieku radītie suvenīri, 

attīstot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem. 

 



6.  16-07-AL26-A019.2104-

000005 

“Siltums silda!” Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Projekta ietvaros krāšņu 

podnieka amata zellis ieguva jaunu aprīkojumu, 

kas būtiski ietekmēs amatnieka darba kvalitāti. 

Šis ir iedzīvotājiem nepieciešams un svarīgs 

pakalpojums, kas meistaru trūkuma dēļ lēnām iet 

zudumā.   

 

7.  16-07-AL26-A019.2102-

000004 

"Piedzīvo ūdens 

stāstus Alūksnes 

novadā" Mobilas 

laivu nomas 

"Ezermalas laivas" 

izveide un jaunu 

tūrisma produktu 

izstrāde” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija 

un ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros 

izveidots jauns, mobils, nebijis tūrisma 

pakalpojums – kanoe laivu un SUP dēļu noma (ar 

aprīkojumu). Kanoe laivas var izmantot gan 

laivošanai ezeros, piemēram, Alūksnes, Indzera, 

Raipala ezerā, gan laivošanai novada upēs, kā 

piemērotākās ir Pededze un Vaidava. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Tiks piedāvāti gatavi 

piedzīvojumu braucieni ar maršrutu un scenāriju, 

kuru izveidē tiks izmantoti gan dabas, gan 

kultūras resursi, kā arī tiks attīstīta sadarbība ar 

vietējiem iedzīvotājiem. 

 

8.  18-07-AL26-A019.2104-

000004 

“Bauda ausīm un 

dvēselei” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti 

“Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” un 

tā ietvaros tiks iegādāts mobilās akustiskās 

sistēmas komplekts, kā rezultātā uzlabotais 

pasākumu apskaņošanas pakalpojums būs 

vienīgais, ne tikai biedrības “Alūksnes lauku 

partnerība” teritorijā, bet arī plašākā reģionā. 

 

9.  19-07-AL26-A019.2101-

000002 

“Alūksnes alus 

darītava” 

Projekts veicina Horizontālās prioritātes “Kultūra 

un radošās industrijas” sasniegšanu un tā ietvaros 

tiks izveidota jauna amatalus (craft beer) darītava, 

kas ir vienīgā šāda veida alus darītava Alūksnes 

lauku partnerības teritorijā. 

 

10.  20-07-AL26-A019.2104- “Ikvienam roka Projekts veicina Horizontālās prioritātes  



000001 jāpieliek, lai 

Alūksne skaista 

tiek” 

“Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”  

sasniegšanu un tā ietvaros tiks attīstīti mūsu 

teritorijas līmenī inovatīvi būvniecības nozarei 

nepieciešami pakalpojumi – krāsošanas un 

apmešanas pakalpojums ar specializētām 

iekārtām, kā arī papildus šim, nepieciešamības 

gadījumā, mērījumu veikšana ar termogrāfu. 

11.  20-07-AL26-A019.2102-

000005 

“Elektrisko atpūtas 

laivu nomas 

izveide Alūksnē” 

Projekts veicina Horizontālās prioritātes 

“Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms” sasniegšanu, 

un tā ietvaros tiks iegādātas elektriskās atpūtas 

laivas, kuras tiks iznomātas Alūksnes pilsētas 

teritorijā – Pilssalā, radot jaunu nišas produktu. 

Šāds piedāvājums ir unikāls un līdz šim nebijis 

Alūksnes lauku partnerības teritorijā. 

 

12.  20-07-AL26-A019.2104-

000005 

“Tehnisko 

risinājumu birojs 

“RVR 

SOLUTIONS”” 

Projekts veicina Horizontālās prioritātes 

“Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” 

sasniegšanu un tā ietvaros tiks radīts jauns un 

inovatīvs pakalpojums Alūksnes lauku 

partnerības teritorijā – reversā inženierija, kas ir 

produktu dizaina tehnoloģiju reproducēšanas 

process. 

 

13.  20-07-AL26-A019.2102-

000003 

“Ar tvaiku pa 

Alūksni” 

Projekts veicina Horizontālās prioritātes 

“Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms”, Horizontālās 

prioritātes “Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas” un Horizontālās prioritātes “Kultūra 

un radošās industrijas” sasniegšanu, un tā ietvaros 

tiks izveidots unikāls Tūristu vilcieniņš, kurš 

pārvadās pasažierus pa Alūksnes pilsētas 

teritoriju, kuru izbraucot, būs iespēja iepazīt 

Alūksnes pilsētas kultūrvēsturiskos un dabas 

objektus (Alūksnes bānīša staciju, Alūksnes 

Jauno pili, Pilssalu, Tempļa kalnu, Alūksnes pils 

muižas parku), un citus skaistos objektus . 

 

14.  2020/AL26/5/A019.21.03/2 “Kilograms Projekts veicina Horizontālās prioritātes  



veselības vienā 

karotē!” 

“Veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana” un 

Horizontālās prioritātes "Rekreācija un ilgtspējīgs 

tūrisms"  sasniegšanu, un tā ietvaros tiks uzsākta 

unikāla, līdz šim teritorijā nebijusi, 

lauksaimniecības produktu pārstrāde - aukstā 

kaltēšana jeb Liofilizācija. Liofilizācija ir 

process, kura laikā ogas, augļi, dārzeņi, sēnes vai 

citi produkti tiek žāvēti vakuumā lielā aukstumā, 

kā rezultātā produktā esošais ūdens, apejot šķidro 

fāzi, no ledus fāzes pāriet tvaika fāzē, savukārt 

tvaiks ar vakuumu tiek izvadīts ārā. Šī procesa 

rezultātā produkts nemaina savu garšu, formu, 

krāsu un struktūru, turklāt saglabā gandrīz visas 

produktā esošās uzturvielas 

 

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 - - 

 Pārtikas 1 - 

 t.sk.Mājražošana - 2 

Tūrisisms 3 6 

Amatniecība - 1 

Cita pakalpojuma 

nozare 

3 7 

Cita ražošanas 

nozare 

3 3 

Cita nozare - - 



atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

Skaits kopā 10 19 

 

 

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 10 

Kultūra 14 

Sociālā aprūpe 1 

Interešu un apmācību klubi 6 

Vides aizsardzība - 

Teritorija labiekārtošana 20 

Reliģija, baznīcas 2 

Mācības 2 

Cita (Kapsētu digitalizācija) 1 

Skaits kopā 56 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

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

Neattiecas. 

 

 

 



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 53 1007 316 251 230 

Darba grupas 3 12 0 5 2 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 11 235 82 75 42 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 2 26 9 3 9 

Līdzdalība nacionāla mēroga pasākumu 

organizēšanā 

2 542 - - - 

Dalība mācībās 0  

Dalība LLF organizētos pasākumos 22 

Dalība LLF organizētajās “pirmdienu” 

tiešsaistēs 

174 

Dalība VLT organizētos pasākumos 13 

Dalība nacionālo, reģionālo un pašvaldību 

plānošanas dokumentu izstrādes pasākumos 

18 

Cits (starptautiskas konferences, TNC 

pasākums, semināri, nacionāli forumi, LINC, 

VARAM konference, tikšanās, u.c.) 

46 

 

2) EJZF 

Neattiecas 

 

9. Novērtēšana  

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) Fonds 

  

 

 



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

Biedrība “Latvijas Lauku forums” 

ELARD (European LEADER Association for Rural Development) 

 

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

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

VRG var izmantot Alūksnes novada Sabiedrības centra (ANSC) tepas Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā un iekārtas, piemēram, 

projektoru, bez maksas. Nozīmīgs ir Alūksnes novada pašvaldības īstenotā projekta ietvaros iegādātais krāsainais kopētājs, kas atrodas 

ANSC, ar kuru varam sagatavot neliela apjoma izdales vai informatīvos materiālus, par pašizmaksu.  

Biedrības pamatbudžets, kuru veido biedru naudas iemaksas, ļoti bieži tiek izmantots dažādu neattiecināmu izmaksu segšanai, kā arī 

līdzfinansējuma nodrošināšanai starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektos. 

VRG labprāt sadarbojas gan ar pašvaldībām, gan ar novadu lielākajām NVO, piemēram, biedrību “Alūksnes NVO atbalsta centrs”, u.c., 

kopīgu teritorijas aktivizēšanas pasākumu veidošanā. Tā piemēram, ar pašvaldībām tie ir uzņēmējdarbības un pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanas jomas semināri, konferences, plānošanas dokumentu izstrāde, u.c. Sadarbībā ar citām NVO tiek organizētas novada līmeņa 

konferences. Sadarbojamies arī ar LLKC Alūksnes biroju, kopīgu informatīvo pasākumu veidošanā. Aktīvi sekojam VPR aktualitātēm 

un līdz ko atrodam noderīgu informāciju mūsu teritorijas uzņēmējiem vai NVO, vai citiem, tā dalāmies ar to. Jaunas iespējas paveras 

sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatora Alūksnes vienību, plānojot kopīgus pasākumus un veidojot jauno stratēģiju. Tādā veidā 

var samazināt tiešās izmaksas, sadalot tās starp partneriem. Atsevišķos gadījumos VRG gūst samaksu par veiktiem pakalpojumiem, 

piemēram, lektoru pakalpojumi, attīstības dokumentu izstrāde, u.c.. 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

  

 

 

 

 

 

 



III. Starpteritoriālā sadarbība  

Projekta 

nosaukums 

Sadarbības 

partneri 

Projekta īss 

apraksts 

Projektā īstenotās aktivitātes Projektā sasniegtais 

rezultāts (ja projekts ir 

īstenots un statuss – 

sākta uzraudzība) 

“Bānīša zemes 

labumi – 33 km 

garumā un 

platumā!” 

Biedrība 

“SATEKA” 

Projekta mērķis 

– veicināt 

Gulbenes un 

Alūksnes 

novadu 

ekonomisko 

izaugsmi, 

pilnveidojot un 

popularizējot 

Bānīša teritoriju 

un aktivizējot 

pakalpojumu 

sniedzējus, 

tādējādi 

sekmējot vietējā 

tūrisma attīstību. 

Izstrādāti 6 velo maršruti un veikta to marķēšana.  

Turpināta tūrisma pakalpojumu sniedzēju aktivizēšana un 

sadarbības starp projekta teritorijā esošajiem uzņēmējiem 

attīstīšana. 

Noorganizēti 4 tiešsaistes apmācību cikli vietējo uzņēmēju, 

amatnieku un mājražotāju zināšanu un prasmju 

paaugstināšanai. 

Turpināta vienotu norāžu uz Bānīša stacijām un pieturas 

vietām, kā arī dažādiem dabas un kultūrvēsturiskajiem 

objektiem un lielo info stendu izgatavošana. 

Izgatavoti 20 informatīvie stendi pie tūrisma objektiem 

Alūksnes lauku partnerības teritorijā un uzstādīti.  

Izveidota atpūtas vieta populārākajā pieturvietā – 

Stāmerienā.  

Noorganizētas 2 Bānīša talku dienas. 

Noorganizēti 2 pasākumi pasākumu cikla “Bānīša 

pārsteigumi!” ietvaros, kas notika Bānīša svētku laikā. 

Darbs pie video ceļveža “Bānīša zemes labumi – 33 km 

garumā un platumā” veidošanas – filmēšana ziemā, vasarā, 

pavasarī, rudenī un uzsākta montēšana.  

 

 



Starpvalstu sadarbība 

Projekta 

nosaukums 

Sadarbības 

partneri 

Projekta īss 

apraksts 

Projektā īstenotās aktivitātes Projektā sasniegtais 

rezultāts (ja projekts ir 

īstenots un statuss – 

sākta uzraudzība) 

“Together we are 

one (more)” 

Aktiivinen 

Pohjois-

Satakunta 

ry (Somija) 

Projekta 

aktivitātes 

vērstas uz sporta 

skolotājiem/ 

treneriem 

noderīga mācību 

virziena izveidi, 

lai uzlabotu 

bērnu un 

jauniešu 

sportiskās 

aktivitātes un 

palielinātu esošo 

sporta resursu 

pilnvērtīgāku 

izmantošanu. 

Ir veikta potenciālo projekta aktivitāšu dalībnieku 

identifikācija un iesaistīšana. Iveidota sadarbība ar 

Alūksnes bērnu un jauniešu sporta skolu, kas ir būtiski 

ativitāšu īstenošanai. 

Notikusi Studiju vizīte “Latvija 2019” (dalībnieki -sporta 

skolotāji/ treneri no Latvijas un Somijas).  

Notikusi sporta nometne “Latvija 2019” (dalībnieki 

jaunieši no Latvijas un Somijas). 

Notikusi sporta nometne “Somija 2020” (dalībnieki 

jaunieši no Latvijas un Somijas). 

Izveidota platforma facebook.com, kas apvieno projektā 

iesaistītos un nodrošina ar projektu saistīto aktivitāšu 

popularizēšanu.  

Uzsākts darbs pie mācību materiālu izstrādes. 

 

 

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

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

Vadošā partnera loma sadarbības projekta īstenošanā ir nozīmīgāka nekā partnerim. Pēc būtības šis projekts EPS sistēmā Parnteriem pat 

neparādās, kas nav pozitīvi. Abiem projektiem no biedrības ir nozīmēti atsevišķi proejktu vadītāji, līdz ar to slodze ir vienmērīgi sadalīta. 

Projektu vadītāju samaksa tiek segta no VRG administrēšanas reusrsiem, kas jūtami atsaucas uz budžetu. Šo samaksu plānot projektu ietvaros 



nav izdevīgi un atbilstoši nosacījumiem nav pietiekami. 

Projektu īstenošanā liela nozīme ir cilvēkiem, kuri ir tieši iesaistīti projekta vadībā un aktivitāšu īstenošanā. Šis ir bijis liels izaicinājums gan 

veidojot sadarbību, gan īstenojot aktivitātes. Šis nav radījis risku projekta norisei pēc būtības, tomēr, ir radījis emocionāli sarežģītu fonu 

projekta īstenošanā iesaistītajam personālam un organziācijas tēlam. Diemžēl kādā aktivitātē sadarbības partneris ir “izzudis”un nonācis 

vadošā partnera ēnā, jo galvenais darītājs visu informāciju sniedz tikai no vienas organizācijas pozīcijām, nepiesaucot un neiesaistot otru 

orgnaizāciju. Šajā gadījumā šī ir vadošā partnera nemācēšana veidot sadarbību un iesaistīt aktivitāšu īstenošanā savu partneri. Šādu prasmju 

trūkums rada zaudējumus sadarbības partnera organizācijai un tās tēlam. Aktivitāšu plānošanā neiesaistot sadarbības partneri, tiek 

sašaurināts gan iespējamo risinājumu loks, gan izzūd kopības sajūta, kas ir pamatu pamats sadarbības veidošanai. Ņemot vērā, ka šis ir riska 

faktors, kas skar tikai VRG pašu, tas neietekmē negatīvi projekta mērķa sasniegšanu un teritorijas ieguvumus, tomēr vēlmi sadarboties un 

plānot jaunus projektus, tas mazina. 

Arī 2021.gadā Projektu īstenošānā liela ietekme bija Covid-19 un valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, tāpat arī sadarbības partnera valstī 

bija līdzīga situācija. Tā rezultātā abos projektos tika veiktas jaunas korekcijas. Daļu aktivtāšu, kuras varēja, pārnesa uz digitālo vidi. Daļu 

aktivitāšu, kuras nav iespējams organizēt digitāli pārcēlām, veicot grozījumus. Sadarbība ar partneriem norit labi, līdz ar to tiek atrasti 

risinājumi un nepieciešamie dokumenti sakārtoti.  

Starpvalstu projektam vēlreiz veidojām pārtraukumu, pārceļot 2021.gadā plānotās un neīstenotās aktivitātes, kas var notikt tikai klātienē, uz 

2022.gadu. Tas ietekmēs iepriekš iesaistīto jauniešu auditoriju, jo būs jaunieši, kuri būs pabeiguši mācības, un, visticamāk, nevarēs iesasitīties 

aktivitātē – Sporta nometne “Latvija 2022”. 

Abu Projektu īstenošana turpinās un tiks pabeigta 2022.gadā. 

 

 

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2021.gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi radīja traucējumus VRG ikdienas darbībai un sadarbībai ar klientiem.  

 VRG ikdienas darbs notika ļoti daudz attālināti, kas radīja pārrāvumus savstarpējā komunikācijā un kaut kādā brīdī veidoja neziņu par 

organizācijas procesiem starp darbiniekiem. Samazinājās VRG organizētie pasākumi un aktivitātes līdz minimumam, jo virtuālā vide ir 

ar ierobežojumiem un izaicinājumiem. Lokālā līmenī cilvēki ir pieraduši tikties klātienē. Laukos cilvēkiem ir vieglāk runāties klātienē 



un daudzviet ir ierobežotas iespējas interneta pieslēgumam. Nemitīgas izmaiņas Covid-19 ierobežojumiem radīja papildus slodzi VRG 

darbiniekiem. 

 Sadarbība ar klietniem bija ierobežota un apgrūtināta. Cilvēkiem labāk patīk tikties klātienē. Attālināti komunicēt bija vieglāk ar gados 

jauniem iedzīvotājiem vai pilsētniekiem, kuri bija nonākuši laukos un darbs digitālā vidē nesagādāja grūtības.  

Grūtības ar būvniecības projektu īstenošanu aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, dēļ būtiska cenu pieauguma būvniecības 

materiāliem (reizēm pat par 70% kādā poizīcijā) un grūtībām prognozēt reālās izmaksas ar kurām jārēķinās projekta īstenošanas laikā. Kopā tas 

radīja situāciju, ka neizmantots palika publiskais finansējums 97713,27 EUR apmērā, kas ir aptuveni 10% no visa publiskā finansējuma, kurš 

bija apgūts/rezervēts 2021.gadā šajā aktivitātē. Tas radīja būtiskus riskus Stratēģijas veiksmīgai īstenošanai, jo Stratēģijas īstenošanas periods 

2021.-2020.gadam jau bija faktiski noslēdzies un, ja nebūtu apstiprināts pārejas periods 2021.-2022.gadam, šis finansējums tiktu zaudēts. 

 2021.gada februārī LAD tika iesniegts iesniegums par projekta Nr.20-07-AL26-A019.2102-000004, kura ietvaros bija plānota divu 

namiņu uzstādīšana naktsmītņu pakalpojuma attīstībai, saistību pātraukšanu, jo uzņēmējs veicot būvniecības dokumentu izstrādi, nonāca 

siutācijā, ka būtiski mainījās plānotais risinājums, kas palielināja kopējos projekta izdevumus pat vairāk kā par 40%, un uz Covid-19 

pandēmijas fona, kas sāka radīt problēmas tūrisma jomai, uzņēmējs baidījās uzņemties tik lielus riskus. Projektam bija apstiprinātas 

attiecināmās izmaksas 69930.40 EUR apmērā, t.sk. publiskais finansējums 48951.28 EUR. 

 2021.gada jūlijā LAD tika iesniegts iesniegums par projekta Nr.20-07-AL26-A019.2102-000007, kura ietvaros bija plānota mājas 

pārbūve un izveide par tūrisma mītni, saistību pātraukšanu, jo uzņēmums gatavojot būvniecības dokumentāciju nonāca situācijā, ka 

projekta paredzamie izdevumi jau bija pieauguši par 20-30% un potenciālie būvnieki nevarēja iedot aptuvenos gala aprēķinus, jo 

piegādātāji nevarēja iesniegt precīzus aprēķinus, kas nemainītos ilgākā laika posmā par mēnesi. Projektam bija apstiprinātas 

attiecināmās izmaksas 69660.00 EUR apmērā, t.sk. publiskais finansējums 48761.99 EUR. 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

Plānojot jaunās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas tika ieplānots jauns izslēdzošais nosacījums par atbalstu tikai augstas gatavības 

būvniecības projektiem, ļaujot saņemt publisko finansējumu tikai tiem ar būvniecību saistītiem projektiem, kuriem iesniegšanas brīdī ir augsta 

gatavība (būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegāde ir attiecināmas tikai 

augstas gatavības projektiem ar to saprotot, ka plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par 

projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā). Šāds 

nosacījums bija būtisks, lai mazinātu ar būvniecību saistītus riskus, samazinot projekta īstenošanas laiku par laiku, kas nepieciešams 

būvniecības dokumentu izstrādei, kur parasti tas bija maksimālais + 6 mēneši pēc LAD lēmuma par apstiprināšanu.  



 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

2021.gadā veiksmīgi sagatavojām Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam grozījumus, saistībā ar pārejas 

perioda finansējuma pieprasījumu un iesniedzām LAD. 2021.gada serptembrī grozījumi tika apstiprināti un pārejas perioda papldus finansējums 

tika piešķrits. 2021.gada nogalē tika izsludināta atklāta projektu iesniegumu konkursa 7.kārta. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas” ar divām rīcībām un ieplānota 8.kārta šajā pašā aktivitātē ar otrām divām rīcībām, kopā veidojot visu atlikušā publiskā finansējuma 

summu. 2021.gadu noslēdzām ar 85,25% Stratēģijas apguvi, kas pret 2020.gada nogali ir sarucis dēļ pārtrauktiem projektiem un papildus 

finansējuma piešķīruma.  

 

 


