Vietējās rīcības grupas

Biedrība “Balvu rajona partnerība”
Reģistrācijas Nr. 400080056726
Adrese: Tautas iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501,
Tālrunis: 29134410, 26325293
e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com
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
Nr.

M1

Bāzes vērtība

Plānotā
sasniedzamā
vērtība

2019.gads

Stratēģiskais mērķis

Novērtējuma
rādītājs

Veicināt ekonomisko
attīstību Ziemeļlatgalē

Uzņēmumu skaits
VRG darbības
teritorijā uz 1000
iedzīvotājiem

2014.gadā - 83

2020.gads - 87

129

Reģistrēto
mājražotāju skaits
pēc darbības veida
“45 ražošanas
uzņēmums mājas
apstākļos”

Bāze 2015.gads 17
2020.gads - 20

25

Vērtējums/
komentāri par
rādītāja izpildes
virzību
2019.gadā Balvu
VRG uz 1000
teritorijā
deklarētajiem
iedzīvotājiem bija
129 uzņēmumi
2019.gadā ir
reģistrēti 25
mājražotāji pēc
darbības veida “45
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos”

M2

2.

Veicināt iedzīvotājiem NVO skaits
pievilcīgas dzīves
vides radīšanu un
pilsoniskās
sabiedrības aktivitātes

Bāze 2014.gads -5 2020.gadā - 173
168

185

Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)
Rīcības
Rīcība
Rezultātu rādītājs no
Sasniegtā vērtība
Vērtējums/
Nr.
SVVAS
2019.gadā
komentāri par
rādītāja izpildes
virzību
1.1.
Mikro un mazo Izveidoti vismaz 5 jauni Izveidoti vismaz 5 jauni Teicami
uzņēmumu
pakalpojumi/produkti
pakalpojumi/produkti
veidošanās
un
attīstība,
tajā Attīstīti vismaz 10 esošie Attīstīti vismaz 10 esošie
skaitā
tūrisma pakalpojumi/ produkti
pakalpojumi/ produkti

2019.gadā
ir
dibinātas 3 jaunas
nevalstiskās
organizācijas. Vienai
no
šīm
jaundibinātajām
biedrībām Stratēģijas
administratīvā
vadītāja
Ieva
Leišavniece sniedza
konsultācijas
un
palīdzību
biedrību
dibināšanas
dokumentācijas
sagatavošanā
un
reģistrācijā, kā arī
sabiedriskā labuma
projekta
izstrādē
7.kārtā Balvu VRG

nozarē

Radītas vismaz 4 jaunas Radītas vismaz 4 jaunas
darba vietas
darba vietas

1.2.

Atbalsts
Īstenoti vismaz 2
mājražotāju
un mājražotāju un 1
amatnieku
amatnieka projekts
saimnieciskajai
darbībai

2.1.

Vietējās
teritorijas,
ieskaitot dabas un
kultūras
mantojuma
objektus,
sakārtošana
pakalpojumu
pieejamībai,
kvalitātei
un
sasniedzamībai
Baltinavas
vēsturiskā centra
laukuma
labiekārtošana

2.2.

Īstenoti vismaz 2
mājražotāju un 1
amatnieka projekts

Labiekārtoti vismaz 2 Labiekārtoti vismaz
kultūrvēstures pieminekļi
kultūrvēstures pieminekļi
Labiekārtoti vismaz
dabas objekti
Īstenots vismaz 2 tūrisma
infrastruktūras
sakārtošanas projekts

3 Labiekārtoti vismaz
dabas objekti

Teicami
2019.gadā
īstenots
amatnieka
projekts,
Raimonds
Leicāns
2 Teicami

3

Īstenots vismaz 2 tūrisma
infrastruktūras
sakārtošanas projekts

Labiekārtots
Baltinavas Labiekārtots
Baltinavas Teicami
vēsturiskais centrs
vēsturiskais centrs

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Dabas parka
“Balkanu kalni”
tūrisma un sporta
piedāvājumu
pilnveidošana
Brīvdabas estrādes
Rugājos
atjaunošana un tās
apkārtnes
labiekārtošana
Arhitektūras
pieminekļa „Bēržu
kapu kapliča”
atjaunošana
Sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošana
vietējiem
iedzīvotājiem
Nemateriālo
kultūras vērtību
saglabāšana un
popularizēšana

Pilnveidots dabas parks
“Balkānu kalni” tūrisma
un sporta piedāvājumu
pilnveidošanai

Pilnveidots dabas parks
“Balkānu kalni” tūrisma
un sporta piedāvājumu
pilnveidošanai

Teicami

Atjaunota Brīvdabas
estrāde Rugājos un
labiekārtota tās apkārtne

Atjaunota Brīvdabas
estrāde Rugājos un
labiekārtota tās apkārtne

Teicami

Atjaunots arhitektūras
piemineklis “Bēržu kapu
kapliča”

Atjaunots arhitektūras
piemineklis “Bēržu kapu
kapliča”

Teicami

Vismaz 10 sabiedrisko Vismaz 10 sabiedrisko Labi
aktivitāšu
dažādošanas aktivitāšu
dažādošanas
projekti
projekti
Vismaz 3 apmācību
projekti
Īstenoti vismaz 6
nemateriālās kultūras
vērtību saglabāšanas un
popularizēšanas projekti

Vismaz 1 apmācību
projekts
Īstenoti vismaz 6
nemateriālās kultūras
vērtību saglabāšanas un
popularizēšanas projekti

Teicami

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)
INOVĀCIJAS
Nr.p.k.
Projekta numurs
Projekta nosaukums
Vietējā līmenī VRG
Reģionālā mērogā
1.

16-07-AL19-A019.2101000001

2.

16-07-AL19-A019.2101000004
16-07-AL19-A019.2101000006
16-07-AL19-A019.2101000007

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

16-07-AL19-A019.2101000008
16-07-AL19-A019.2101000010
16-07-AL19-A019.2101000011
16-07-AL19-A019.2101000013
16-07-AL19-A019.2101000017
16-07-AL19-A019.2101000018

"Vakars uz ezera", tūrisms
un atpūta pa Balvu ezeru,
pirts uz peldoša pontona
Augļu un dārzeņu pārstrādes
uzņēmuma izveidošana
Mobilās
transformējamās
skatuves iegāde
Lielformāta tekstilaudumu
apdruka
un
radošā
mārketinga pakalpojums

X

Vietējo resursu izmantošana
kamīnmalkas ražošanai.
Kokapstrādes
ceha
modernizēšana
jaunu
produktu radīšanai.
Balvu veikparka izveide.

X

SIA
"Body
Esthetic"
darbības paplašināšana
SIA PILAMI dibināšana un
koka rotaļlietu ražošanas
uzsākšana
Iekārtu
iegāde
un
uzstādīšana, lai uzsāktu
gaļas pārstrādi un sniegtu

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

16-07-AL19-A019.2101000019

12.

16-07-AL19-A019.2102000001
16-07-AL19-A019.2102000003
17-07-AL19-A019.2101000006
17-07-AL19-A019.2101000007
17-07-AL19-A019.2101000008
17-07-AL19-A019.2101000010

13.
14.
15.
16.
17.

18.

17-07-AL19-A019.2101000014

19.

17-07-AL19-A019.2101000015
17-07-AL19-A019.2101000016
17-07-AL19-A019.2101000018

20.
21.

22.

17-07-AL19-A019.2101-

ēdināšanas
pakalpojumu
Ziemeļlatgalē
Iekārtu
iegāde
un
uzstādīšana augļu, dārzeņu
un piena produktu ražošanas
uzsākšanai Šķilbēnu pagastā
Augļu un dārzeņu pārstrādes
attīstība "Ielejās"
Transports
bioloģiskās
produkcijas tirdzniecībai.
Peintbola laukuma izveide
Baltinavas pagastā
Gaismošanas
studijas
izveide "Nāc un Tusē"
Galdniecības
uzņēmuma
modernizēšana.
Masīvkoka
kvalitatīva
pārstrādāšana un ražošana
mikrouzņēmumā
IK
"ASNA-G"
Zemnieku
saimniecības
Alefrons
produkcijas
dažādošana
un
konkurētspējas
paaugstināšana
Balvu
veikparka
modernizēšana.
3D modeļu projektēšanas un
ražošanas darbnīcas izveide.
Būvuzraudzības
un
inženierpakalpjumu
attīstīšana Ziemeļlatgalē.
Uztura zinātnes, veselības un

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

23.

000019
17-07-AL19-A019.2101000020

24.

18-07-AL19-A019.2101000001

25.

18-07-AL19-A019.2101000003

26.

18-07-AL19-A019.2101000004

27.

18-07-AL19-A019.2101000005
18-07-AL19-A019.2101000006

28.

29.
30.

31.
32.

18-07-AL19-A019.2101000009
19-07-AL19-A019.2101000008
19-07-AL19-A019.2101000014
19-07-AL19-A019.2102000003

sporta studijas izveidošana.
Bērnu intelektuālo un fizisko
spēju attīstīšana ar spēļu
palīdzību.
Dīzeļdzinēju diagnostikas un
sprauslu
remontdarbnīcas
izveide
Industriālā dizaina mēbeļu
un interjera priekšmetu
ražošanas uzņēmuma izveide
Pakalpojumu
dažādošana
Ziemeļlatgales
iedzīvotājiem,aizaugušo
grāvju,
lauksaimniecības
zemju un mežu kopšanā

X

X

X

X

X

Autoservisa
izveidošana
Rugāju novadā.
AKUSTISKO TORŅU UN
SKAŅU
KOMPLEKTA
IEGĀDE
Digitālās drukas centra
izveide
Tehnoloģiju prakse

X

Peldošo atrakciju parka
izveidošana Balvos.
Tautastērpu
darināšanas
darbnīcas

X

X

X
X

X

X

4.

SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem
uzsākta uzraudzība)
Projekta
īstenošanas
nozare
Mežsaimniecība
Pārtikas
t.sk.Mājražošana
Tūrisms
Amatniecība
Cita pakalpojuma
nozare
Cita
ražošanas
nozare
Cita
nozare
atbilstoši SVVA
stratēģijai
Skaits kopā

Radīto
uzņēmumu
skaits
2016.

Attīstīto
uzņēmumu
skaits
2016.
1

Radīto
uzņēmumu
skaits
2017.

2
1

Attīstīto
uzņēmumu
skaits
2017.
1
1
2
1

1

3
1

1

Radīto
Attīstīto
uzņēmumu uzņēmumu
skaits
skaits
2018.
2018.
1
1
1
2
1
3
5
2

Radīto
Attīstīto
uzņēmumu uzņēmumu
skaits
skaits 2019.
2019.

1
1

1

2

1

2
1

0

2

4

9

8

11

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
Projektu skaits
Projektu skaits
Projektu skaits
2016. gadā
2017. gadā
2018. gadā
2019. gadā
Sports
4
2
1
Kultūra
15
4
3
Sociālā aprūpe
1
Interešu un apmācību klubi
4
4
1
Vides aizsardzība
Teritorija labiekārtošana
1
6
7
1
Reliģija, baznīcas
2
2
1
Mācības
Cita (norāda, kāda)
Skaits kopā
1
32
19
7
* izvēlas vienu atbilstošāko
7. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)*
Projektu skaits
Inovatīvo projektu skaits
Aktivitāte
novērtējuma 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 nozarēs- darbību 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

Vietējās rīcības grupas darbība
8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi
1)ELFLA
Pasākuma veids
Semināri
Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs
Dalība mācībās
Dalība LLF organizētos pasākumos
Dalība VLT organizētos pasākumos
Cits - ZL Biznesa centrs
“Sējējs 2017”
Latgales iedzīvotāju forums
Ziemeļlatgales
NVO
seminārs
"SADARBĪBA UN RADOŠUMS TAVĀ
UN MANĀ KOPIENĀ"

Pasākumu
skaits

Dalībnieku
skaits

t.sk.
uzņēmēji

t.sk.NVO

17
1
7
4
8
16
6
2
1
1
1

453
7
75
15

221
1
38
5

112
2
37
9

t.sk.pašvaldību
pārstāvji
120
4
1

2) EJZF
Pasākuma veids
Semināri
Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs

Pasākumu skaits

Dalībnieku
skaits

t.sk.
uzņēmēji

t.sk.NVO

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

t.sk.pašvaldību
pārstāvji
*
*
*
*

9. Novērtēšana
Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu)
*

Fonds
*

10. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta
Latvijas Lauku forums
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

11. Vai izmanto citus finanšu resurus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai
Jā/ Nē
Ja atbilde it jā, tad norāda kādus
Jā. Biedrības biedru naudas, pieredzes apmaiņas braucienu dalības maksas.
12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā
Projekta nosaukums
Finanšu avots
*
*
*
*
*
*

Projekta nosaukums

*

II. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība
Sadarbības partneri
Projekta īss apraksts
Projektā īstenotās
aktivitātes

*

*

*

* Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās.
Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā.

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

IV SVVA stratēģijas īstenošana 2019.gadā
SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju,
finansējuma apguve).

Projektu sagatavošanas laikā biedrībā uz konsultācijām ieradās vairāki potenciālie projektu iesniedzēji vecumā līdz 25 gadiem. No
konsultācijām nākas secināt, ka svarīgs nosacījums, kas kavē šīs vecuma grupas pārstāvjus projektu sagatavošanā un realizācijā, ir
priekšfinansējuma nodrošinājums ELFLA projektu realizācijai. Šī vecuma grupas pārstāvjiem nav veidoti uzkrājumi, kā arī ir zināmas
grūtības saņemt aizdevumu projekta idejas realizācijai, jo nav iespēju nodrošināt ķīlu un/ vai savu līdzfinansējuma daļu aizdevuma
saņemšanai. Izvērtējot iesniedzēju vecumu nākas secināt, ka iesniedzējiem vecumā virs 40 gadiem ir izveidoti stabili uzņēmumi vai tie ir
pašnodarbinātie ar vairāku gadu darbības pieredzi, ir veidoti uzkrājumi un ir vieglāk saņemt aizdevumus projektu realizācijai.

Vietējie potenciālie un esošie uzņēmēji norāda, ka viena no problēmām ir nesakārtotā ceļa infrastruktūra un kvalificētu darbinieku trūkums
pagastu teritorijās. Lielāka interese par uzņēmējdarbības attītīsbu ir tajās teritorijās, kurās ir lielāks iedzīvotāju skaits, ir atbilstošas telpas un
sakārtotāka uzņēmējdabībai nepieciešamā infrastruktūra.
Izvērtējot iesniegtās sabiedriskā labuma projektu saturiskās atskaites, ir secināms, ka Atbalsta saņēmēji nodrošina realizēto projektu
publicitāti, taču ne visās publicitātes aktivitātēs tiek norādītas visas nepieciešamās atsauces uz to, ka projekts realizāts izmantojot ELFLA
publisko finansējumu, kā arī nav norādīti visi nepieciešamie logo un atsauces atbilstoši Publictātes vadlīnijām. Tāpat, ir secināms, ka
pašvaldības cenšas nodrošināt regulāru publicitāti tās realizētajiem projektiem, kā arī labāk ievēro Publicitātes vadlīnijas salīdzinājumā ar
citiem projektu iesniedzējiem atbalsta saņēmējiem (biedrības, fiziskas personas).
Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā:
Lai nodrošinātu SVVA stratēģijas ieviešanas izvērtēšanu, regulāri notiek informācijas apkopošana par realizētajiem - uzraudzībā um
realizācijā esošajiem projektiem un šīs informācijas analīze.
Nepieciešamības gadījumā notiek sazināšanās ar Atbalsta saņēmējiem: sarakste, telefonsarunas un/ vai projekta apskate uz vietas projekta
realizācijas vietā.
Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu
Informatīvās dienas pasākums 09.01.2019. - Viļakas novada Šķilbēnu pagastā īstenotie Leader projekti.
Noorganizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens pie biedrības darbības teritorija realizētajiem LEADER projektiem.
Noorganizēta atklāšanas konference sadarbības projektam Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu
tīklam EuroVelo11 Balvu novada muzejā 2019.gada 8.maijā.
STARPTAUTISKAIS MĀKSLAS FESTIVĀLS “HANDICRAFT FESTIVAL- TRANSNATIONAL COOPERATION PROJECT”
Starptautiskais plenērs (Latvija, Somija) VRG "Balvu rajona partnerība" darbības teritorijā , īstenots no 2019.gada 10. jūnija līdz 16.jūnijam.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz "Abulas lauku partnerību"2019.gada 31.jūlijā.
Sadarbības projekts “Tūrismam draudzīgs Latgales uzņemējs digitalizācijas laikmetā”. Projekts atklāts 2019. gada 17.oktobrī, Rekovas
dzirnavās. Piedalījās vairāk nekā 60 Latgales partnerību dalībnieki.

