Vietējās rīcības grupas

Alūksnes lauku partnerība

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums.

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana
1.

SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)
Mērķa
Plānotā
Sasniegtā
Vērtējums/
Nr.
Stratēģiskais mērķis
Novērtējuma
Bāzes vērtība
sasniedzamā
vērtība
komentāri par
rādītājs
vērtība
novērtējuma
rādītāja izpildes
gadā
virzību
2020.gadā turpinās
SM1
“Uz vietējām vērtībām Attīstīti sabiedrībai
0
35
34
SM1 sasniegšanai
balstīta kultūra, sports nozīmīgu aktivitāšu
rīcībā R1.2. iesniegto
un cits brīvais laiks”
nodrošināšanas
projektu īstenošana, kā
resursi
rezultātā tiks sasniegta
plānotā vērtība

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

15

9

7% no
1.14%
potenciālajiem
uzņēmējiem

2020.gadā trupinās
SM2 sasniegšanai
rīcībā R2.1. iensiegto
projektu īstenošana, kā
rezultātā tiks sasniegta
plānotā vērtība
Šo rādītāju
aktualizēsim noslēdzot
periodu, jo tas tiek
vērtēts balstoties uz
LURSOFT datiem.

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

R1.2.

"Tautas sporta un
nozīmīgu sporta
tradīciju attīstīšana"

Uzlabota sporta
infrastruktūra 7 projektu
ietvaros
Izveidotas 3 sporta
aktivitāšu organizēšanas
vietas
Iegādāts sporta
aktivitātēm
nepieciešamais
aprīkojums 10 projektu
ietvaros
Izveidotas vai uzlabotas 5
aktīvā brīvā laika
organizēšanas vietas
Attīstīti nepieciešamie
resursi nodarbību/
apmācību nodrošināšanai
7 projektu ietvaros
Izveidotas vai uzlabotas 4
saietu vietas
Realizēti 2 apmācību
projekti NVO jomā
iesaistīto iedzīvotāju
kapacitātes celšanai
Pilnveidots 5

7

7

Rādītājs izpildīts.

3

2

10

11

Šis rādītājs izpildīsies, jo tiek
īstenoti 2 projekti, kur veicinās šī
rādītāja izpildi.
Rādītājs izpildīts.

5

5

Rādītājs izpildīts.

7

12

Rādītājs izpildīts.

4

5

Rādītājs izpildīts.

2

0

5

8

Rādītājs paliks neizpildīts, jo
NVO neradās interese par šādu
projektu īstenošanu. Kopējo SM1
izpildi šis neietekmēs negatīvi.
Rādītājs izpildīts.

R1.3.

"Citas nelielas
sabiedrībai nozīmīgas
aktivitāšu (t.sk.
kultūras)
infrastruktūras un
pakalpojumu
attīstīšana"

R2.1.

"Sabiedrībai nozīmīgu
teritoriju veidošana un
sakārtošana"

amatierkolektīvu
nodrošinājums
Uzlaboti 6 kultūras
iestāžu sniegtie
pakalpojumi
Iegādāts kultūras
aktivitātēm
nepieciešamais
aprīkojums 5 projektu
ietvaros
Uzlaboti 1 nozīmīga
kultūras pasākuma
organizēšanai
nepieciešamie resursi
Uzlabota apdzīvotu vietu
publiskā infrastruktūra 3
projektu ietvaros
Izveidotas 2 aktīvās
atpūtas vietas
Sakārtotas 2 rekreācijas
teritorijas
Sakārtotas 2 publiski
pieejamas peldēšanas
vietas
Iegādāti ūdens teritoriju
regulārai kopšanai
nepieciešamie resursi 1
projekta ietvaros

6

8

Rādītājs izpildīts.

5

5

Rādītājs izpildīts.

1

1

Rādītājs izpildīts.

3

7

Rādītājs izpildīts.

2

3

Rādītājs izpildīts.

2

5

Rādītājs izpildīts.

2

2

Rādītājs izpildīts.

1

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.

R3.1.

R3.2.

R3.3.

R3.4.

"Publiski pieejama un
sabiedrībai nozīmīga
kultūras mantojuma
saglabāšana"
"Uz vietējiem
resursiem balstītas
ražošanas attīstīšana"

"Papildinošu un
nozīmīgu tūrisma
pakalpojumu un
produktu veidošana un
esošo kvalitātes
uzlabošana"

"Vietējo
lauksaimniecības
produktu pārstrādes
attīstīšana"
"Iedzīvotājiem/

Uzlaboti 2 nozīmīgi
kultūras mantojuma
objekti

2

2

Rādītājs izpildīts.

Attīstīta uz vietējiem
resursiem balstīta
ražošana 3 uzņēmumos
Radīta 1 jauna darbavieta
Attīstīta vietējo
amatniecības produktu
ražošana 2 projektu
ietvaros

3

4

Rādītājs izpildīts.

1
2

85
0

Izveidoti 3 jauni tūrisma
pakalpojumi/produkti
Uzlabota 5 esošo tūrisma
pakalpojumu/produktu
kvalitāte vai esošais
piedāvājums

3

4

Rādītājs izpildīts.
Rādītājs paliks neizpildīts.
Vietējiem amatniekiem sākotnējā
interese neīstenojās ar iesniegtu
projektu. Kopējo SM3 izpildi šis
neietekmēs negatīvi.
Rādītājs izpildīts.

5

0

Radītas 3 jaunas
darbavietas

3

2

Attīstīta vietējo
lauksaimniecības
produktu pārstrāde 3
uzņēmumos
Izveidoti 2 jauni

3

1

2

3

Ar kritērijiem tiek veicināts šādu
projektu atbalsts. Šobrīd
īstenošanā ir viens projekts.
Rādītājs visticamāk netiks
sasniegts, lai gan 2020.gadā ir
plānota vēl viena kārta, kuras
laikā šo rīcību plānots izsludināt.
Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja
neizpilde neietekmēs negatīvi.
Rādītājs tiks sasniegts, jo šobrīd
īstenošanā ir 2 projekti, kuru
rezultātā paredzēts izveidot jaunu
darba vietu.
Rādītājs tiks sasniegts, jo šobrīd
īstenošanā ir 2 projekti.
Rādītājs izpildīts.

R3.5.

nozarēm nepieciešamu
pakalpojumu
veidošana un
attīstīšana"
"Vietējo produktu
realizācijas
uzlabošana un
mūsdienīgas vides
veidošana"

pakalpojumi
Attīstīti 2 esošie
pakalpojumi

2

3

Rādītājs izpildīts.

Izveidotas vai uzlabotas 2 2
vietējo produktu
realizācijas vietas

1

Veicināta mūsdienīgas
tirgus vides veidošana 1
projekta ietvaros

0

Rādītājs paliks neizpildīts. 70 000
EUR apgrozījums noslēgtā gadā ir
nedraudzīgs, jo esošie
mazumtirdziecības uzņēmumi,
kuri darbojas šajā virzienā un reāli
attīstīja šādas tirdziecības vietas,
bija ar lielākiem apgrozījumiem.
Tāpat ierobežojošs nosacījums ir
tas, kad nedrīkst iesniegt jaunas
saimnieciskās darbības uzsācējs.
Arī šādi interesenti ir bijuši.
Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja
neizpilde neietekmēs negatīvi.
Rādītājs paliks neizpildīts. Idejas
rosījās, bet līdz īstenošanai
nenonāca. Kopējo SM3 izpildi šī
rādītāja neizpilde neietekmēs
negatīvi.

1

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.

Inovācijas veids
Projekta numurs

1.

16-07-AL26A019.2102-

Projekta
nosaukums

Vietējā līmenī VRG

“Jauna
tūrisma Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un
pakalpojuma
ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros izveidots jauns

Nacionālā mērogā

000001

2.

16-07-AL26A019.2104000001

3.

16-07-AL26A019.2105000001

4.

16-07-AL26-

ieviešana
uzņēmuma
"SDA"”

tūrisma pakalpojums – motorlaivas izbrauciens
SIA (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.
“Kultūras dzīves un Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un
sabiedrisko
radošās industrijas”. Projekta ietvaros attīstīts jauns
aktivitāšu attīstība radošās industrijas pakalpojums VRG teritorijā –
un
dažādošana pārvietojamas (mobilas) skatuves īre, gan iekšas, gan
Alūksnes novadā, āra, gan lielāka, gan mazāka mēroga pasākumu
atbilstoši dabas un rīkošanai.
kultūras sniegtajām
priekšrocībām”
“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.
“Tūrisma attīstība Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un

5.

A019.2102000003

Alūksnes novadā
atbilstoši dabas un
kultūras sniegtajām
priekšrocībām”

16-07-AL26A019.2102000002

“Nakšņosim
Benevillā”

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..
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

6.

16-07-AL26A019.2104000005

“Siltums silda!”

7.

16-07-AL26A019.2102000004

"Piedzīvo
ūdens
stāstus
Alūksnes
novadā" Mobilas
laivu
nomas
"Ezermalas laivas"
izveide un jaunu
tūrisma produktu
izstrāde”

8.

18-07-AL26A019.2104000004

“Bauda ausīm un
dvēselei”

uzņēmējiem.
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.
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.
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.

4.

SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem
uzsākta uzraudzība)

Projekta
īstenošanas
nozare
Mežsaimniecība
Pārtikas
t.sk.Mājražošana
Tūrisisms
Amatniecība
Cita pakalpojuma
nozare
Cita
ražošanas
nozare
Cita
nozare
atbilstoši SVVA
stratēģijai
Skaits kopā

Radīto uzņēmumu skaits
novērtējuma gadā

Attīstīto uzņēmumu skaits
novērtējuma gadā

1
-

1
3
1
4

2

3

-

1

3

13

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.
Nr.p.k.

Projekta numurs

Projekta nosaukums

Investīcija

6. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)
Nozare*
Projektu skaits
novērtējuma gadā
Sports
9
Kultūra
7
Sociālā aprūpe
Interešu un apmācību klubi
6
Vides aizsardzība
Teritorija labiekārtošana
6
Reliģija, baznīcas
2
Mācības
2
Cita (norāda, kāda)
32
Skaits kopā
* izvēlas vienu atbilstošāko
7. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)*
Projektu skaits
Inovatīvo projektu
Aktivitāte
novērtējuma
skaits
gadā
Pievienotās vērtības
veidošana un
inovācijas veicināšana
visos zvejas un
akvakultūras produktu
piegādes posmos
Ekonomiskās

izaugsmes
veicināšana, darba
vietu radīšanas
veicināšana, ka arī
zivsaimniecības
nozarē un citās jūras
ekonomikas nozarēsdarbību dažādošana
Vides resursu
vairošana vai
izmantošana, kā arī
klimata pārmaiņu
mazināšana
Zvejas vai jūras
kultūras mantojuma
izmantošanas
veicināšana
*ja viens projekts īstenots vairākās aktivitātēs, projektu norāda abās aktivitātēs

II. Vietējās rīcības grupas darbība
8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi
1)ELFLA
Pasākuma veids
Semināri, forumi
Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs
Dalība mācībās

Pasākumu skaits
45
3
7
2
0

Dalībnieku
skaits

t.sk.
uzņēmēji

t.sk.NVO

859
12
192
26

303
0
62
9

251
5
67
3

t.sk.pašvaldību
pārstāvji
228
2
38
9

Dalība LLF organizētos pasākumos
Dalība VLT organizētos pasākumos
Cits (starptautiskas konferences, TNC
pasākums, semināri, nacionāli forumi, LINC,
VARAM konference, tikšanās, u.c.)

15
13
19

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, 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 NVO tās ir konferences. Sadarbojamies arī
ar LLKC Alūksnes biroju, kopīgu informatīvo pasākumu veidošanā un “Laukiem būt” pasākuma īstenošanā. 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

Projekta
nosaukums

“Bānīša zemes
labumi – 33 km
garumā un
platumā!”

Sadarbības
partneri

Biedrība
“SATEKA”

III. Starpteritoriālā sadarbība
Projekta īss apraksts
Projektā īstenotās aktivitātes

Projekta mērķis –
veicināt Gulbenes un
Alūksnes novadu
ekonomisko izaugsmi,
pilnveidojot un

Uzsākta kopīgu un atraktīvu velotūrisma un
pārgājienu maršrutu izveide.
Uzsākta tūrisma pakalpojumu sniedzēju
aktivizēšana un sadarbības starp projekta teritorijā

Projektā sasniegtais
rezultāts (ja projekts ir
īstenots un statuss –
sākta uzraudzība)

popularizējot Bānīša
teritoriju un aktivizējot
pakalpojumu
sniedzējus, tādējādi
sekmējot vietējā tūrisma
attīstību.

esošajiem uzņēmējiem attīstīšana.
Tiek plānotas apmācības un pieredzes pasākumi
vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju
zināšanu un prasmju paaugstināšanai.
Uzsākta vienotu norāžu uz Bānīša stacijām un
pieturas vietām, kā arī dažādiem dabas un
kultūrvēsturiskajiem objektiem un info stendu
izgatavošana.
Izveidota atpūtas vietas populārākajā pieturvietā –
Stāmerienā, un uzsākta Papardē plānotās nojumes
izveide.

Projekta
nosaukums

Sadarbības
partneri

“Together we
are one (more)”

Aktiivinen
PohjoisSatakunta ry
(Somija)

Starpvalstu sadarbība
Projekta īss apraksts
Projektā īstenotās aktivitātes

Projekta aktivitātes
vērstas uz sporta
skolotājiem/ treneriem
noderīga mācību
virziena izveidi, lai
uzlabotu bērnu un
jauniešu sportiskās
aktivitātes un
palielinātu esošo sporta
resursu pilnvērtīgāku

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

Projektā sasniegtais
rezultāts (ja projekts
ir īstenots un statuss –
sākta uzraudzība)

izmantošanu.

jaunieši no Latvijas un Somijas).
Izveidota platforma facebook.com, kas apvieno
projektā iesaistītos un nodrošina ar projektu saistīto
aktivitāšu popularizēšanu.

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

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā.
Ņemot vērā, ka projektu sagatavošanā tika ieguldīts liels laiks, sadarbība ar partneriem nerada problēmas. Esam labi iepazinuši viens otru un
varam paļauties. 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.
Starpvalstu projektam drošības pēc esam noteikuši pārtraukumu, pārceļot 2020.gadā plānotās un neīstenotās aktivitātes par gadu. Tas ietekmēs
jauniešu auditoriju, jo šajā laikā būs jaunieši, kuri būs pabeiguši mācības, un, visticamāk, nevarēs iesasitīties aktivitātē – Sporta nometne
“Latvija 2021”.

IV SVVA stratēģijas īstenošana 2019.gadā
SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju,
finansējuma apguve).
Tādu lielu problēmu nav. Ir process, kura laikā iezīmējas nianses, kuras tiek uzlabotas. 2018.gadā tika ieguldīs liels darbs, lai sagatavotos
jaunajai kārtībai. Laika gaitā ir izveidojusies spēcīga komanda, kura ir spējīga īstenot Stratēģiju atbiltoši noramtīvo aktu prasībām.
2019.gadā tika sagatavots starpposma novērtējums un iegūts papildus finansējums. Tika sagatavoti Stratēģijas grozījumi, t.sk. veikti
precizējumi rīcību kritērijiem, un citi nepieciešamie dokumenti, kas tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā saskaņošanai.

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā:
2019.gada sākumā tika veikti Stratēģijas grozījumi saistībā ar rīcību kritēriju pārskatīšanu un precizēšanu, atsaucoties uz ALP Projektu
vērtēšanas komisijas locekļu ieteikumiem, projektu iesniegumu sagatavošanas un projektu atlases kvalitātes uzlabošanai, kā arī Starpposma
novērtējumu un pieteikumu papildus finansējumam un virssaistību finansējumam.
Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu
Ļoti nozīmīgi ir pieredzes apmaiņa starp VRG. Esam aktīvi piedāvājuši pieredzes apmaiņas pasākumus citām VRG. Programmas katreiz tiek
pielāgotas individuāli katra vajadzībām. Tiek mainīti apmeklējamie projekti un papildināti ar jaunajiem. Domāju, ka Aūksnes lauku parnterības
teritorija ir ļoti īpaša ar savu specifisko darbību un attīstību. Jau šobrīd ir interesanti rezultāti tūrisma jomā. Var ļoti labi just kā pašvaldības
līdzšinējie ieguldījumi un virzība rezultējas ar jaunām uzņēmēju aktivitātēm un piedāvājumiem. Ļoti veiksmīgi ir izdevies pastrādāt ražošanas
attīstības jomā. Tas ir devis nozīmīgus rezultātus saistībā ar jaunu darba vietu radīšanu, kur esam līderi Latvijas mērogā.
2019.gadā vēlreiz izsludinājām nepārtrauktās pieteikšanās kārtu ekonomikas attīstībai. Tas ir liels darbs visai VRG komandai, jo vienas kārtas
ietvaros ir vairāk par vienu izvērtēšanas mēnesi. Tajā pašā laikā ir vieglāk nodorošināt kvalitatīvu vērtēšanas procesu, jo klātienes tikšanos ar
dažiem projektu iesniedzējiem ir vieglāk noorganizēt nekā ar 17. Tieši klātienes tikšanās ir ļoti svarīgas ekonomikas attīstības projektu
izvērtēšanā. Tās ļauj labāk novērtēt pretendenta degsmi par projekta ideju, kā arī sajust riskus vai priešrocības.

Papildus šim vēlamies akcentēt, ka biedrība “Alūksnes lauku partnerība” 2019.gadā iesaistījās kustībā “Dažādībā ir spēks” un veica biedrības
pašnovērtējumu kā darba devējs. Lai gan Kopējais akumulētais vērtējums no sistēmas nebija augsts, kas nepārsteidz, jo mēs pildījām tādu pašu
vērtējumu kā lieli Latvijas mēroga uzņēmumi, iepriecināja Kopējais akumulētais ekspērtu vērtējums. Šis biedrībai bija interesants eksperiments. Šī
rezultātā esam ieguvuši kustības atzinību un novērtējumu, ka biedrība “Alūksnes lauku partnerība” ir spēcīgs darba devējs, kurš rūpējas par saviem
darbiniekiem. Kustības atzinums tiek ievienots papildus šim novērtējumam.

