
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 

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    

SM2 “Sabiedrībai nozīmīga 

dzīves vide” 

Attīstītas sabiedrībai 

nozīmīgas vietas/ 

objekti 

0    

SM3 “Uz vietējiem 

resursiem un 

konkurētspējīgām 

priekšrocībām balstīta 

ekonomika” 

LEADER projektus 

realizējušie uzņēmumi 

ar apgrozījumu līdz 

70 000 EUR 

2014.gadā (Lursoft 

dati) 

350    

 

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

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Rezultātu rādītājs no 

SVVAS 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 2018.gadā 

no SVVAS 

Sasniegtā 

vērtība 

novērtējuma 

gadā (visi 

projekti) 

Vērtējums/ komentāri par rādītāja 

izpildes virzību 

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” 

2017. 



R1.1. "Nelielas, kvalitatīvas 

un mūsdienīgas 

kultūras 

infrastruktūras, 

pakalpojumu un 

produktu attīstīšana" 

Pilnveidots 5 

amatierkolektīvu 

nodrošinājums 

 

5 5 Šis rādītājs izpildīsies vēl vairāk, 

jo ir projekti, kuriem nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Uzlaboti 6 kultūras 

iestāžu sniegtie 

pakalpojumi 

6 4 Šis rādītājs izpildīsies vairāk, jo ir 

projekts, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

Iegādāts kultūras 

aktivitātēm 

nepieciešamais 

aprīkojums 5 projektu 

ietvaros 

5 3 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

Uzlaboti 1 nozīmīga 

kultūras pasākuma 

organizēšanai 

nepieciešamie resursi 

1 1 Rādītājs izpildīts. 

R1.2. "Tautas sporta un 

nozīmīgu sporta 

tradīciju attīstīšana" 

Uzlabota sporta 

infrastruktūra 7 projektu 

ietvaros 

7 5 Šis rādītājs izpildīsies vairāk, jo ir 

projekts, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

Izveidotas 3 sporta 

aktivitāšu organizēšanas 

vietas 

3 1 Šis rādītājs izpildīsies vairāk, jo ir 

projekts, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

Iegādāts sporta 

aktivitātēm 

nepieciešamais 

10 6 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 



aprīkojums 10 projektu 

ietvaros 

R1.3. "Citas nelielas 

sabiedrībai nozīmīgas 

aktivitāšu 

infrastruktūras un 

pakalpojumu 

attīstīšana" 

Izveidotas 5 aktīvā brīvā 

laika organizēšanas vietas 

 

5 2 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

Attīstīti nepieciešamie 

resursi nodarbību/ 

apmācību nodrošināšanai 

7 projektu ietvaros 

7 6 Šis rādītājs izpildīsies vēl vairāk, 

jo ir projekti, kuriem nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Izveidotas 4 saietu vietas 4 3 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekts, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Realizēti 5 apmācību 

projekti NVO jomā 

iesaistīto iedzīvotāju 

kapacitātes celšanai 

5 0 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi, īpaši akcentējot šo 

iespēju un mudinot NVO šādiem 

projektiem. 

R2.1. "Sabiedrībai nozīmīgu 

teritoriju veidošana un 

sakārtošana" 

Uzlabota apdzīvotu vietu 

publiskā infrastruktūra 3 

projektu ietvaros 

 

3 2 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Izveidotas 2 aktīvās 

atpūtas vietas  

2 1 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Sakārtotas 2 rekreācijas 

teritorijas 

2 2 Šis rādītājs izpildīsies vēl vairāk, 

jo ir projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Sakārtotas 2 publiski 

pieejamas peldēšanas 

vietas 

2 0 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 



Iegādāti ūdens teritoriju 

regulārai kopšanai 

nepieciešamie resursi 1 

projekta ietvaros 

1 0 Par šo bija interese, bet tā bija 

vairāk saistīta ar Alūksnes pilsētas 

teritoriju un, ņemot vērā šī 

perioda normatīvo aktu prasības, 

nebija iespējams pašvaldības 

aģentūrai. Projektu kārta varbūt 

tiks sludināta 2019.gadā. Varbūt 

tad tik sasniegts. 

R2.2. "Publiski pieejama un 

sabiedrībai nozīmīga 

kultūras mantojuma 

saglabāšana" 

Uzlaboti 2 nozīmīgi 

kultūras mantojuma 

objekti 

2 0 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

R3.1. "Uz vietējiem 

resursiem balstītas 

ražošanas attīstīšana" 

Attīstīta uz vietējiem 

resursiem balstīta 

ražošana 3 uzņēmumos 

3 1 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Radīta 1 jauna darbavieta 1 0 Šis rādītājs izpildīsies, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. 

Attīstīta vietējo 

amatniecības produktu 

ražošana 2 projektu 

ietvaros 

2 0 Projektu kārta varbūt tiks 

sludināta 2019.gadā. Varbūt tad 

tik sasniegts. 

R3.2. "Papildinošu un 

nozīmīgu tūrisma 

pakalpojumu un 

produktu veidošana un 

esošo kvalitātes 

uzlabošana" 

Izveidoti 3 jauni tūrisma 

pakalpojumi/produkti 

3 4 Rādītājs izpildīts. 

Uzlabota 5 esošo tūrisma 

pakalpojumu/produktu 

kvalitāte vai esošais 

piedāvājums 

5 0 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. Akcentēta tiks 

esošo tūrisma pakalpojumu 

attīstība. Arī krotērijos. Tiek 

veikti grozījumi. 

Radītas 3 jaunas 

darbavietas 

3 2 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 



rādītāja izpildi. 

R3.3. "Vietējo 

lauksaimniecības 

produktu pārstrādes 

attīstīšana" 

Attīstīta vietējo 

lauksaimniecības 

produktu pārstrāde 3 

uzņēmumos 

3 0 Šis rādītājs izpildīsies vairāk, jo ir 

projekti, kuram nav sākta 

uzraudzība līdz 2017.gada 

beigām. Projektu iesniegšana 

turinās nepārtrauktā veidā, kā 

rezultātā rādītāja izpilde tiks 

sasniegta. 

R3.4. "Iedzīvotājiem/ 

nozarēm nepieciešamu 

pakalpojumu 

veidošana un 

attīstīšana" 

Izveidoti 2 jauni 

pakalpojumi 

 

2 1 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

Attīstīti 2 esošie 

pakalpojumi 

2 1 Paredzēta projektu kārta 

2018.gadā, kas var veicināt 

rādītāja izpildi. 

R3.5. "Vietējo produktu 

realizācijas 

uzlabošana un 

mūsdienīgas vides 

veidošana" 

Izveidotas vai uzlabotas 2 

vietējo produktu 

realizācijas vietas  

2 1 Divi projekti tika sniegti, taču tie 

bija nekvalitatīvi. Par jaunām 

kārtām tiks lemts šī gada beigās. 

70 000 EUR apgrozījums noslēgtā 

gadā ir nedraudzīgs, jo esošie 

mazumtirdziecības uzņēmumi, 

kuri darbojas šajā virzienā un 

varēja attīstīt to, bija ar lielākiem 

apgrozījumiem. Tāpat 

ierobežojošs nosacījums ir tas, 

kad nedrīkst iesniegt jaunas 

saimnieciskās darbības uzsācējs. 

Arī šādi interesenti bija.  

Veicināta mūsdienīgas 

tirgus vides veidošana 1 

projekta ietvaros 

1 0 Idejas rosījās, bet līdz īstenošanai 

nenonāca. Interese varētu būt 

kādam esošajam ražotājam, tomēr 

70 000 EUR apgrozījums noslēgtā 

gadā ir nedraudzīgs, jo uzņēmumi, 

kuriem tas varētu interesēt būs 

lielāki. 



 

 

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-

A019.2201-

000006 

"Jo vairāk redzi, jo 

gudrāks topi" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Informācijas 

un komunikāciju tehnoloģijas”. Projeka ietvaros tika 

iegādātas IKT iekārtas, kas ļaus iestudēt jauna tipa 

izrādes vai uzlabot klasisko scenogrāfiju ar 

projekciju palīdzību.  

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Projekta rezultātā ir pilnībā 

nokomplektēta kamerzāles skatuve Alūksnes kultūras 

centrā un biedrība piedāvās iespēju interesentiem 

apgūt pareizu skatuves ietērpu un mūsdienīgas 

skatuves tehnikas pielietošanu. 

 

2.  16-07-AL26-

A019.2201-

000002 

"Saule brida rudzu 

lauku" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Informācijas 

un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta ietvaros tika 

iegādāta IKT iekārta, kas ļaus Alsviķu tautas nama 

pasākumiem un amatierkolektīviem, savu kultūras 

produktu attīsttot, veidot jaunas nebijušas 

scenogrāfijas. 

 

3.  16-07-AL26-

A019.2201-

000003 

"Pededzes kultūras 

norises jaunā 

kvalitātē" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekts attīsta novada nozīmes 

kultūras pasākumu “Masļeņica”, kas piesaista 

ievērojamu skaitu apmkelētāju, tajā skaitā tūristus. 

Šo pasākumu var saukt par kultūras produktu, kas 

veido novada kultūras tūrisma piedāvājumu. Projektā 

attīstot “Pasaku taku”, kas ir populārs skolu un 

pirmsskolu ekskursiju galamērķis, izveidots Pasaku 

 



namiņš. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Informācijas 

un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta ietvaros tika 

iegādātas IKT iekārtas Pededzes kultūras pasākumu 

apskaņošanai un dokumentēšanai, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu kultūras tūrisma produktu piedāvājumu. 

4.  16-07-AL26-

A019.2202-

000004 

"Inventāra un 

aprīkojuma iegāde 

tautas sporta 

tradīciju attīstībai 

Ilzenē" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekts attīsta novada nozīmes 

sorta pasākumus: riteņbraukšanas sacensības “Līkloči 

papardēs”, apvidus šķēršļu skrējiens “Stipro 

skrējiens”, kas piesaista ievērojamu skaitu 

apmkelētāju, tajā skaitā tūristus. Šie pasākumi veido 

nozīmīgu novada sporta tūrisma piedāvājumu. 

 

5.  16-07-AL26-

A019.2202-

000006 

"Malienā sporto 

ikviens" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”.  Projekts attīsta Malienas skolas 

Sporta laukuma infrastruktūra, kuru izmantos novada 

sporta sacensību organizēšanai un Malienas pagasta 

svētku tradīcijas nodrošināšanai, kuru ietvaros notiek 

azartiskas sporta spēles. 

 

6.  16-07-AL26-

A019.2202-

000008 

Mēs - Alūksnes 

ezera bērni 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Ir paredzēts nākotnē Aluksnes 

pilsētai kļūt par starptautisku sacensību 

ūdensmotosportā “Formula future” organizēšanas 

vietu un biedrībai par šo sacensību organizatoriem. 

Pirmo reizi šīs sacensības Alūksnes ezerā jau notika 

2016.gadā. 

Ir paredzēts nākotnē 

Aluksnes pilsētai kļūt 

par starptautisku 

sacensību 

ūdensmotosportā 

“Formula future” 

organizēšanas vietu. 

7.  16-07-AL26-

A019.2202-

000003 

"Disku golfs 

Mežiniekos" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros izveidota pirmā 

Disku golfa trase VRG teritorijā, kas ir atbilstoša 

Profesionālās Diskgolfa Asociācijas standartiem. Tā 

ierīkota reģionāla mēroga sporta objektā Ziemas 

sporta centrā “Mežinieki”, kas ir brīvi un bez 

samaksas pieejams visos gadalaikos, lai dažādotu 

brīvā laika pavadīšanas iespējas šajā teritorijā. 

 



8.  16-07-AL26-

A019.2202-

000009 

"Jaunu orientēšanās 

sporta veidu 

popularizēšana un 

ieviešana novadā" 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros biedrība 

attīstīja resursus, lai, papildus esošajiem orientēšanās 

vediem, piedāvātu jaunus – velo orientēšanos un taku 

orientēšanos (pieejama arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem). Tāpat biedrība organizē lielas valsts 

un starptautiska mēroga orientēšanās sacensības, kas 

katreiz pulcē vairākus simtus dalībnieku, līdz ar to 

veidojot sporta tūrisma piedavājumu teritorijā. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Informācijas 

un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta ietvaros 

iegādāta jauna laika fiksēšanas bezkontakta 

elektrosniskā sistēma – elektronisko kontrolpunktu 

staciju komplekti un laika fiksēšanas bezkontakta 

elektroniskie čipi, kas ir jaunākās radītās un 

izmantotās tehnoloģijas sacensību organizēšanā 

pasaulē.  

 

9.  16-07-AL26-

A019.2202-

000001 

“Hokeja laukuma 

bortu un 

apgaismojuma 

izveide Trapenē” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros pilnveidotais 

hokeja laukums ļaus organizēt Apes novada 

čempionātu hokejā un hokeja treniņnometnes, kas 

piesaista dalībniekus gan  no blakus novadiem, gan 

Igaunijas, līdz ar to veido sporta tūrisma 

piedāvājumu teritorijā.  

 

10.  16-07-AL26-

A019.2204-

000006 

“Mālupes muižas 

teritorijas 

labiekārtošana” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Mālupes muiža un tās teritorija, 

kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, papildina 

Alūksnes novada tūrisma piedāvājumu un ir iekļauta 

kultūrvēsturiskā mantojuma apskates piedāvājumā. 

Projekta ietvaros veikti jauni un mūsdienīgi 

teritorijas uzlabojumi, sadarbībā ar ainavu arhitektu.  

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Mālupes muižas teritorija, kas ir 

mūsu teritorijas kultūras mantojums, ir kļuvusi 

 



piemērotāka dažādu kultūras notikumu 

organizēšanai, piemēram, Mālupes muižas svētki.  

11.  16-07-AL26-

A019.2204-

000010 

“Stāsti par 

Jaunlaicenes parku 

un tā dvēselīti” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Jaunlaicenes muižas parka 

teritorija ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis un 

tas nozīmīgi papildina vietējo tūrisma resursu un ir 

iekļauts kultūrvēsturiskā mantojuma apskates 

piedāvājumā. Projekta ietvaros ir izveidotas atpūtas 

vietas un informācijas stendi, kas būtiski uzlabo 

parka infrastruktūru un sniedz plašu informāciju par 

esošo un vēsturisko parka teritoriju, ikvienam parka 

apmeklētājam. 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Jaunlaicenes muižas parka 

labiekārtošanas rezultātā uzstādīti 11 informatīvi āra 

stendi uz kuriem izvietota informācija par muižas 

parku un tajā esošajiem/bijušajiem objektiem. Šī ir 

tūristu iecienīta un novada nozīmes pasākumu 

rīkošanas vieta, piemēram, Malēniešu svētki, līdz ar 

to, vēsturisko faktu publiskošana un pieejamības 

nodrošināšana ikvienam, jebkurā brīdī, ir būtisks 

uzlabojums. 

 

12.  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. 

 

13.  16-07-AL26-

A019.2104-

“Kultūras dzīves un 

sabiedrisko 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un 

radošās industrijas”. Projekta ietvaros attīstīts jauns 

 



000001 aktivitāšu attīstība 

un dažādošana 

Alūksnes novadā, 

atbilstoši dabas un 

kultūras sniegtajām 

priekšrocībām” 

radošās industrijas pakalpojums VRG teritorijā – 

pārvietojamas (mobilas) skatuves īre, gan iekšas, gan 

āra, gan lielāka, gan mazāka mēroga pasākumu 

rīkošanai.  

14.  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. 

 

15.  16-07-AL26-

A019.2102-

000003 

“Tūrisma attīstība 

Alūksnes novadā 

atbilstoši dabas un 

kultūras sniegtajām 

priekšrocībām” 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros izveidots jauns, 

nebijis tūrisma pakalpojums Alūksnes ezerā – kuģītis 

“MARIENBURG”, kurš 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.. 

16.  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. 

 

17.  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.   

 

18.  16-07-AL26-

A019.2102-

000004 

"Piedzīvo ūdens 

stāstus Alūksnes 

novadā" Mobilas 

Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un 

ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros izveidots jauns, 

mobils, nebijis tūrisma pakalpojums – kanoe laivu un 

 



laivu nomas 

"Ezermalas laivas" 

izveide un jaunu 

tūrisma produktu 

izstrāde” 

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. 

 

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 - - - - 

 Pārtikas - - - - 

 t.sk.Mājražošana - - - - 

Tūrisisms 2 2 1 3 

Amatniecība 0 0 0 1 

Cita pakalpojuma 

nozare 

0 0 0 1 

Cita ražošanas 

nozare 

0 0 0 1 

Cita nozare 

atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

1 1 0 1 

Skaits kopā 3 3 1 7 

*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 

 

Akcentu uz šādām investīcijām neesam paredzējuši Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam, jo līdz šim 

nebija infromācijas par šādiem nacionāliem vai eiropas līmeņa uzstādījumiem.  

Līdz šim vienā iesniegtā projektā ir bijis plānots, veidojot publisko apgaismojumu, izmantojot ar saules enerģiju uzlādējamas ierīces.  

 

 

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 4 

Sociālā aprūpe 0 

Interešu un apmācību klubi 6 

Vides aizsardzība 0 

Teritorija labiekārtošana 2 

Reliģija, baznīcas 2 

  

Skaits kopā 22 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

 



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

 

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 

   

*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, forumi 16 337 115 106 93 

Darba grupas 1 8 0 5 2 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 3 83 22 45 15 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 1 16 4 3 9 

Dalība mācībās -  

Dalība LLF organizētos pasākumos 8 

Dalība VLT organizētos pasākumos 6 

Cits (starptautiskas konferences, TNC 

pasākums, semināri, nacionāli forumi, LINC, 

VARAM konference, tikšanās, u.c.) 

12 

 

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 

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 telpas atrodas Alūksnes novada Sabiedrības centra (ANSC) ēkā, kuru bezatlīdzības lietošanā Alūksnes novada pašvaldība ir nodevusi 

biedrībai “Alūksnes NVO atbalsta centrs”. Šajā ekā ir paredzēts darboties novada NVO. Līdz ar to mēs varam lietot šīs telpas nemaksājot īres 

maksu, sedzot tikai telpu apsaimniekošanas izdevumus proporcionāli izmantoto telpu platībai, jo ēkas uzturēšanas izmaksas ir jāsedz 

Alūksnes NVO atbalsta centram. Tāpat VRG organizējot savus nelielos pasākumus (līdz ~25 dalībniekiem) par kuriem netiek gūta samaksa, 

var izmantot ANSC tepas un iekārtas (projektoru) bez maksas. Nozīmīgs ir Alūksnes novada pašvaldības projekta ietvaros iegādātais 

krāsainais kopētājs, kas atrodas ANSC, ar kuru varam sagatavot neliela apjoma izdales vai informatīvos materiālus, par nelielu samaksu.  

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

VRG labprāt sadarbojas gan ar pašvaldībām, gan ar novadu lielākajām NVO, piemēram, biedrība “Alūksnes NVO atbalsta centrs”, 

nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”, u.c., kopīgu teritorijas aktivizēšanas pasākumu veidošanā. Tā piemēram, ar pašvaldībām tā 

ir uzņēmējdarbības un pilsoniskās līdzdalības veicināšanas jomas semināri, konferences, dažādu plānošanas dokumentu izstrāde, u.c. 

Sadarbībā ar NVO tie ir iedzīvotāju forumi un konferences. Sadarbojamies arī ar LLKC Alūksnes biroju, kopīgu informatīvo pasākumu 

veidošanā. Labprāt vairāk sadarbotos ar Vidzemes plānošanas reģionu (VPR). Šobrīd aktīvi sekojam VPR aktualitātēm un līdz ko atrodam 

noderīgu informāciju mūsu teritorijas uzņēmējiem vai NVO, vai citiem, tā dalāmies ar to. Turam roku uz pulsa. 

Arvien vairāk veidojas sajūta, kad VRG kļūst atpazīstamāks un nozīmīgāks kā informācijas un finanšu atbalsta resurss. Šo var panākt tikai 

dabīgā ceļā, pozitīvas pieredzes veidā.  

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

  

  

  

 



 

 

 

III. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība (apstiprinātie projektu pieteikumi) 

 

Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā plānotās aktivitātes 

    

 

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

 

Problēmas, izaicinājumi projekta  īstenošanas laikā. 

 

 

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2017.gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

Labrāt grbētu vienkāršāku Stratēģijas grozījumu izdarīšanas mehānismu, ne tikai MK noteikumu Nr.125 49.punktā minētajam. Piemēram, 

veinkāršo procedūru var piemērot, citu Rīcības plāna sadaļu, kritēriju vai nelielu, projektu vērtēšanas kvalitāti uzlabojošu labojumu 

veikšanai.  

Joprojām pašvaldību projekti netiek “Izvētīti” pašās pašvaldībās un tiek sniegti visi projekti, nereti veidojot savstarpējo konkurenci. 

Pašvaldība sniedzot līdzfinansējumu NVO projektiem, neveic šo projektu izvērtēšanu saistībā ar teritorijas vajadzībām. Tiek atbalstīti visi 

projekti. Vēlāk rodas diskusijas un iebildumi no pašvaldības pārstāvjiem. 

Projektu realizācija rada problēmas pašvaldību daļēji sagtavotajiem būvniecības projektiem. Termiņi ļoti ieilgst, parasti sasniedzot 

maksimālos. 

NVO nebija gatavi būvniecības projektu īstenošanai un normatīvo aktu prasībām.  



Uzņēmumu projekti ar pietiekami lielu rezervēto publisko finansējumu tiek atsaukti. Tādā veidā 2 projekti tika pārtraukti un atgriezās 

gandrīz 105000,00 EUR liels publiskais finansējums.  

Normatīvo aktu izmaiņas, kas nopietni ietekmē VRG darbu un ir ļoti sarežģītas VRG darbiniekiem, līdz ar to ir jāpiesaista speciālisti. Ļoti 

daudzas stundas mēs pavadām pie normatīvo aktu prasību analīzes un savietošanas ar VRG darbību, līdz ar to, šo laiku nevaram veltīt citiem 

ar Stratēģijas īstenošanu saistītiem procesiem. 

Nevarējām atblastīt vairākus uzņēmējus, kuri darbojas mazumtirdzniecības jomā un varētu attīstīt vietējo produktu tirdzniecības vietas 

rīcības R3.5. ietvaros. Apgrozījuma griezti 70 000,00 EUR ir par mazu. Vienam uzņēmumam, piemēram, bija 90 000,00 EUR. Nedaudz 

virs.  

 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

Vairāk vienkāršot Stratēģiju grozīšanu. 

Pašvaldībām palielināt prasības projektu sagatavošanā. 

Veidojot normatīvo aktu izmaiņas, kuras skar VRG, rūpīgāk iedziļināties Biedrību un nodibinājumu likuma nosacījumos, kas ir mūsu 

darbības pamatlikums.  

Gribētos, lai normatīvie akti ļautu organizēt pieredzes apmaiņas potenciālajiem projektu iesniedzējiem ārpus Latvijas, vairāk nekā 5 

dalībniekiem. Vismaz 15 dalībnieki, tas jau būtu labi. 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Īstenotie Uzņēmējdarbības projekti. Tie ir fantastiski un vietējā teritorijā pamanīti. LEADER ir vienīgais finanšu resurss tādu pilsētu, kā 

Alūksne, teritorijās esošo mikro uzņēmumu attīstībai. Gribētos arī atblastīt mazos. Jo ERAF finansējums ir pārāk liels solis mūsu mikro un 

mazajiem uzņēmumiem.  

Pieredzes apmaiņas pasākumi. Tos ļoti augstu vērtē ikviens to dalībnieks. Mūsu piedāvātie pasākumi ir bijuši dažādi un kvalitatīvi. Dāžādām 

auditorijām.  

Pateicoties Horizontālām prioritātēm, mums patiešām ir izdevies vairāk akcentēt vietējos resursus un tos izmantot projektu rezultātu 

veidošanā. Tas ir fantastiski. Mums ir izdevies papildināt arī pašvaldības investīcijas, piemēram, tūrisma vai ražošanas infrastruktūrā.  



Nepārtrauktā kārta uzņēmējdarbības rīcībās. Mēs ļoti bieži saņemam atzinīgu novērtējumu no uzņēmējiem par šo iespēju. Dusmojas tikai 

pakalpojumu sniedzēji, jo šīs rīcības finansējums beidzās ātri. Sevi attaisnojušas ir arī daudzās (5) rīcības ekonomikas veicināšanai. Tādējādi 

esam sagaidījuši dažādu jomu projektus. Citādi, lielu daļu finansējuma būtu apguvuši pakalpojumu jomas uzņēmēji, jo šī ir ļoti plaši 

pārstāvēta joma arī mūsu teritorijā. 

 

 


