Biedrība “Balvu rajona partnerība”

Vietējās rīcības grupas

Pašnovērtējums par
gadu

2017.

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana
1.
SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par
īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība)
Mērķ
a Nr.

M1

Sasniegtā
vērtība
novērtēju
ma gadā

Novērtējuma
rādītājs

Bāzes
vērtība

Veicināt
ekanomisko
attīstību
Ziemeļlatgalē

Uzņēmumu
skaits VRG
teritorijā uz
1000
iedzīvotājiem

Bāze
2014.gads 83

85

Reģistrēto
mājražotāju
skaits pēc
darbības veida
„45 ražošanas
uzņēmums
mājražotāji
NVO skaits

Bāze
2015.gads –
17

18

18

Bāze
2014.gads –
168

169

169

M1

M2

Plānotā
sasniedza
mā
vērtība

Stratēģiskais
mērķis

Veicināt
iedzīvotājiem
pievilcīgas
dzīves vides
radīšanu un
pilsoniskās
sabiedrības
aktivitātes

Vērtējums/
komentāri
par rādītāja
izpildes
virzību

84

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

1.1.

Mikro un mazo
uzņēmumu
veidošanās un
attīstība, tajā skaitā
tūrisma nozarē

Izveidoti vismaz 3
jauni
pakalpojumi/produ
kti
Attīstīti vismaz 7
esošie pakalpojumi/
produkti
Radītas vismaz 4
jaunas darba vietas

Izveidoti vismaz
3 jauni
pakalpojumi/pro
dukti Attīstīti
vismaz 7 esošie
pakalpojumi/
produkti Radītas
vismaz 4 jaunas
darba vietas

1.2.

Atbalsts
mājražotāju un
amatnieku
saimnieciskajai
darbībai
Vietējās teritorijas,
ieskaitot dabas un
kultūras mantojuma
objektus,
sakārtošana
pakalpojumu
pieejamībai,
kvalitātei un
sasniedzamībai

Īstenoti vismaz 2
mājražotāju un 1
amatnieka projekts

Īstenoti vismaz 2
mājražotāju un 1
amatnieka
projekts

Labiekārtoti vismaz
2 kultūrvēstures
pieminekļi
Labiekārtoti vismaz
2 dabas objekti
Īstenots vismaz 1
tūrisma
infrastruktūras
sakārtošanas
projekts

Baltinavas
vēsturiskā centra
laukuma
labiekārtošana
Dabas parka
“Balkanu kalni”
tūrisma un sporta
piedāvājumu
pilnveidošana

Labiekārtots
Baltinavas
vēsturiskais centrs

Labiekārtoti
vismaz 2
kultūrvēstures
pieminekļi
Labiekārtoti
vismaz 2 dabas
objekti Īstenots
vismaz 1 tūrisma
infrastruktūras
sakārtošanas
projekts
Labiekārtots
Baltinavas
vēsturiskais
centrs
Dabas parka
”Balkanu kalni”
tūrisma un sporta
pakalpojumu
pilnveidošana

2.4.

Brīvdabas estrādes
Rugājos
atjaunošana un tās
apkārtnes
labiekārtošana

Atjaunota
brīvdabas estrāde
Rugājos un
labiekārtota tās
apkārtējā teritorija

Atjaunota
brīvdabas estrāde
Rugājos un
labiekārtota tās
apkārtējā
teritorija

2.5.

Arhitektūras
pieminekļa „Bēržu
kapu kapliča”
atjaunošana

Atjaunots
arhitektūras
piemineklis - Bēržu
kapu kapliča

2.6.

Sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošana
vietējiem
iedzīvotājiem

Vismaz 6
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanas
projekti
Vismaz 3 apmācību
projekti

Atjaunots
arhitektūras
piemineklis Bēržu kapu
kapliča
Vismaz 6
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanas
projekti Vismaz
3 apmācību
projekti

2.1.

2.2.

2.3.

Dabas parka
”Balkanu kalni”
tūrisma un sporta
pakalpojumu
pilnveidošana

Izveidoti
vismaz 4 jauni
pakalpojumi/pr
odukti
Attīstīti vismaz
6 esošie
pakalpojumi/
produkti
Radītas 5
jaunas darba
vietas
Īstenoti vismaz
2 mājražotāju
projekti

Teicami

Ļoti labi

Labiekārtoti
vismaz 2
kultūrvēstures
pieminekļi
Labiekārtoti
vismaz 2 dabas
objekti Īstenoti
1 tūrisma
infrastruktūras
sakārtošanas
projekts
Labiekārtots
Baltinavas
vēsturiskais
centrs
Dabas parka
”Balkanu kalni”
tūrisma un
sporta
pakalpojumu
pilnveidošana
Atjaunota
brīvdabas
estrāde Rugājos
un labiekārtota
tās apkārtējā
teritorija

Teicami

Atjaunots
arhitektūras
piemineklis Bēržu kapu
kapliča
Vismaz 6
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanas
projekti

Teicami

Teicmi

Teicami

Teicami

Labi

2.7.

Nemateriālo
kultūras vērtību
saglabāšana un
popularizēšana

Īstenoti vismaz 5
nemateriālās
kultūras vērtību
saglabāšanas un
popularizēšanas
projekti

Īstenoti vismaz 5
nemateriālās
kultūras vērtību
saglabāšanas un
popularizēšanas
projekti

Īstenoti vismaz
6 nemateriālās
kultūras vērtību
saglabāšanas un
popularizēšanas
projekti

Izcili

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-AL19A019.2102000003

2.

16-07-AL19A019.2101000013
16-07-AL19A019.2101000017

3.

4.

16-07-AL19A019.21010000019

5.

16-07-AL19A019.21010000010
16-07-AL19A019.21010000018

6.

7.

8.

9.

16-07-AL19A019.21010000004
16-07-AL19A019.21010000011
16-07-AL19-

Projekta
nosaukums
Transports
bioloģiskās
produkcijas
tirdzniecībai
SIA Body Esthetic
darbības
paplšināšana
Pilami
„Sia
dibināšana un koka
rotaļlietu ražošanas
uzsākšana”
“Iekārtu iegāde un
uzstādīšana
augļu,
dārzeņu un piena
produktu ražošanas
uzsākšanai Sķilbēnu
pagastā”
„Kokapstrādes ceha
modernizēšana jaunu
produktu radīšanai”
“Iekārtu iegāde un
uzstādīšana,
lai
uzsāktu
gaļas
pārstrādi un sniegtu
ēdināšanas
pakalpojumu
Ziemeļlatgalē”
“Augļu un dārzeņu
pārstrādes
uzņēmuma izveide”
veikparka
“Balvu
izveide”

Vietējā līmenī
VRG
X

Nacionālā
mērogā
X

X

X

X

X

X

X

X

"Augļu un dārzeņu X

X

A019.2102000001

10.

11.

12.

13.

pārstrādes attīstība
"Ielejās"
16-07-AL19X
“Mobilās
A019.2101transformējamās
000006
skatuves iegāde”
16-07AL19- “Lielformāta
X
A019.2101tekstilaudumu
apdruka un radošā
000007
mārketinga
pakalpojums”
16-07-AL19resursu X
“Vietējo
A019.2101izmantošana
000008
kamīnmalkas
ražošanai”
„Masīvkoka
17-07-AL19X
kvalitatīva
A019.2101pārstrādāšana
un
000010
ražošana
mikrouzņēmumā
„ASNA – G’’”

14.

4.

17-07-AL192101-000015

X

X

X

IK

veikparka X
„Balvu
modernizēšana”

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
(rotaļlietas)
Skaits kopā

Projektā
plānoto
jaunradīto
darba vietu
skaits
novērtējuma
gadā
2
4
1

Projekta
uzraudzības
laikā radīto
jauno darba
vietu skaits
novērtējuma
gadā
2
1
1

Radīto
uzņēmumu*
skaits
novērtējuma
gadā

Attīstīto
uzņēmumu
skaits
novērtējuma
gadā (B.4.)

0
0
1

2
4
1

0
0
4

0
0
1

0
0
1

0
0
2

1

1

0

1

2

0

0

2

14

5

2

12

*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
Nr.p.
k.

Projekta numurs

Projekta nosaukums

Investīcija

Nav

6. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu
(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)
Nozare*

Projektu skaits
novērtējuma gadā

Sports
Kultūra
Sociālā aprūpe
Interešu un apmācību klubi
Vides aizsardzība
Teritorija labiekārtošana
Reliģija, baznīcas
Citi
Skaits kopā

5
9
3
7
1
6
2
3
36

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

Pievienotās
vērtības
veidošana un
inovācijas
veicināšana
visos zvejas un
akvakultūras
produktu
piegādes
posmos

Projektu
Projektā plānoto
skaits
jaunradīto darba
novērtējuma
vietu skaits
gadā
novērtējuma gadā

Projekta uzraudzības
laikā radīto jauno
darba vietu skaits
novērtējuma gadā

Inovatīvo
projektu
skaits

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 par 2016.g. +2017.g.
8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi
1)ELFLA
Pasākuma veids

Pasākumu
skaits

Dalībniek
u skaits

t.sk.
uzņēmēji

Semināri (konferences )

15

299

119

94

t.sk.pašvaldī
bu pārstāvji
86

Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs
Dalība mācībās
Dalība LLF organizētos pasākumos
Dalība VLT organizētos pasākumos
Cits (norādiet kāds) ZLbiznesa centrs

1
3
3
2
5
3
2

7
25
8

1
11
2

2
10
5

4
4
1

Pasākumu
skaits

Dalībnie
ku skaits

t.sk.NVO

2) EJZF

Pasākuma veids
Semināri
Darba grupas
Pieredzes apmaiņa Latvijā
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs

t.sk.
uzņēm
ēji

t.sk.NVO

t.sk.pašval
dību
pārstāvji

9. Novērtēšana
Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu)
Nav

Fonds

10. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās)
vietējā rīcības grupa ir iesaistīta
Ziemeļlatgales 4 novadu: Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldības
Latvijas Lauku forums

11. Vai izmanto citus finanšu resurus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai
JāX
Ja atbilde it jā, tad norāda kādus
Biedru naudas
12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā
Projekta nosaukums
Finanšu avots
Pasākums igaunijas un armēnijas Dalībnieku
dalības
uzņēmējiem Ziemeļlatgalē
maksas,
biedru
naudas.
Darbs ar
grieķu VRG jaunietēm Biedru brīvprātīgais
Ziemeļlatgalē .
darbs , arī naktsmītnes
nodrošināšana.
Grieķijas
Leader
programmas
stipendijas jaunietēm.

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.
VRG lēmumu pieņemšanas procesa no 01.08.2018. izprašana, skaidrošana un šī “aizberga”

neredzamās daļas par un ap šo jautājumu. Mazaktīvi mājražotāji un amatnieki, interese par
Leader ir, bet pietrūkst apņēmības, arī atsaukti projekti (laiks ieguldīts iedrošinot iesniegt
projektus, bet birokrātiskās normas “atsit” vēlmi un idejas). Valsts institūciju (ne tikai LAD)
un VRG nespēja maksimāli lietišķi un pozitīvi sadarboties.
Eiropas pierobežas iedzīvotāju Latvijā zemā un nesakārtotā sociālekonomiskā vide vislielākā problēma un izaicinājums Balvu rajona partnerības darbības teritorijā!

IV SVVA stratēģijas īstenošana 2017.gadā
SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits
finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju, finansējuma apguve).
Finansējuma trūkuma dēļ noraidīti 16 projekti, bet 10 atsauca projektus, un pozitīvi
vērtētie projekti vairs apstiprināti netika. Trīs apstiprinātie uzņēmēju projekti pārtrauc
saistības, izvēlas strādāt ārvalstīs, sakarā ar Latvijā pastāvošajiem MK noteikumu
stingrajiem normatīviem un ierēdņu attieksmi pret Leader projektu īstenotājiem.
Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā:
Pēc 2016.gada 97 projektu pārvērtēšnas 2017.g.valdē ievēl 2 jaunus valdes locekļus un
apstiprinātas 2 projektu vērtēšanas komisijas (katrā pa 5 vērtētājiem). Pieņemta darbā gan
jauna stratēģijas administratīvā vadītāja (1 slodze), gan asistente darbam ar
starptautiskajiem projektiem (0,3 slodze). Uzsākts darbs pie Ziemeļlatgales SVVA
stratēģijas starpposma novērtējuma un grozījumiem, kā arī pie lēmumu pieņemšanas
procesa VRG no 01.08.2018.
Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu
Novadīti 12 apmācību semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem, izsludinātas 3
kārtas (kopā ar 2016.g. 4 kārtas), apgūts 91% no piešķirtā finansējuma. Apstiprināti 90
projekti no 157 iesniegtajiem un sākta uzraudzība 61 projektam. Vismaz 33 potenciālajiem
projektu iesniedzējiem piedāvāta pieredze darbā ar Leader projektiem Latvijā Gulbenes
novadā, Ziemeļlatgalē un ārvalstīs Luksemburgā un Nīderlandē. Uzsākts nozīmīgs darbs
pie starptautiskā projekta izstrādes sadarbībai ar Somiju un Latvijas VRG – Abulas
partnerību. Noorganizētas apmācības VRG valdes locekļiem un biedriem. Inovatīvāko un
sabiedrībai nozīmīgāko projektu īstenotāji izvirzīti konkursiem: “Sējējs 2017” (organizē
Zemkopības ministrija) un LLF organizētajam konkursam “Leader Dižprojekts 2017”, kur
projektu īstenotāji un VRG saņem pateicības rakstus par aktīvu iesaisti vietējās teritorijas
attīstības veidošanā. Noorganizēts pieredzes apmaiņas darbs ar grieķu jaunietēm, gūta
pieredze stratēģiju īstenošanā Grieķijā, Luksemburgā un Igaunijā.

