
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 

M1 Veicināt ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības vides 

attīstību un vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanu. 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 

VRG teritorijas 

pašvaldībās  

(Tiek analizēti LR 

CSP dati par tirgus 

sektora 

uzņēmumiem:  

- pašnodarbinātās 

personas, 

- individuālie 

komersanti, 

- komercsabiedrības, 

- zemnieku un 

zvejnieku 

saimniecības) 

Bezdarba līmenis % 

VRG teritorijas 

pašvaldībās. 

1804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

11804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  16% 

 

    1781 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

    

 

   

14,4% 

    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

    

 
Krāslavas nov. – 12,6%; 

Dagdas nov. – 14%,  
Aglonas nov. – 16,6% 

M2 Veicināt kvalitatīvu Kopējais tūrisma 24207 228018    140 840 (TIC informācija)  

Krāslavas rajona partnerība 

2016., 

2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

dzīves vides attīstību 

un nodrošinātas 

iespējas radošai un 

profesionālai 

izaugsmei VRG 

teritorijā. 

 

 

-------------------- 

 

Sekmēt sadarbību ar 

citām Eiropas un 

Latvijas 

organizācijām 

mītnēs apkalpoto 

personu (iekšzemes 

un ārvalstu tūristi) 

skaits VRG 

teritorijas 

pašvaldībās. 

NVO skaits VRG 

teritorijas 

pašvaldībās 

 

VRG noslēgto 

sadarbības līgumu 

skaits ar citām 

organizācijām ES 

teritorijā (t.sk. 

Latvijā) 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

2 

 

 

 

    

 

  

   100 

 

 

 

    

   4 

  Dagdas novads – 2016.g. 14977,  

   2017.g. 14401, 

   Krāslavas nov. – 2016.g. 45629,  

   2017.g. 47941, 

    Aglonas novads – 2016.g. 8568, 

    2017.g. 9324 personu. 
 

   102 

 

 

 

 

1 

 

 

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 

1.1. “Atbalsts jaunu 

produktu un 

pakalpojumu 

radīšanai, esošo 

produktu un 

pakalpojumu 

attīstīšanai, to 

realizēšanai tirgū 

un kvalitatīvu 

darba apstākļu 

radīšanai” 

Īstenoti vismaz 5 

projekti; 

Radītas vismaz 5 

jaunas darba vietas; 

Radīti vismaz 3 jauni 

produkti vai attīstīti 

vismaz 3 esošie 

produkti vai 

pakalpojumi ; 

Īstenots vismaz 1 

projekts, kas vērsts 

uz kultūrvēsturiskā 

5 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

1 

9 

 

4 

 

3 jauni produkti; 4 

esošie, 2 jauni 

pakalpojumi 

 

 

2 

 

 

Jaunu darba vietu radīšanu, kā 

rezultatīvo rādītāju izvēlas aizvien 

retāk, mazajiem uzņēmumiem augsts 

nodokļu slogs. 

 

 

 

 



mantojuma un 

tradīciju saglabāšanu 

un popularizēšanu. 

1.2. “Atbalsts 

lauksaimniecības 

produktu 

pārstrādei, tai 

skaitā pašu 

saražotās 

produkcijas 

iepakošanai, tās 

realizēšanai tirgū 

un kvalitatīvu 

darba apstākļu 

radīšanai” 

Īstenoti vismaz 5 

projekti; 

Radītas vismaz 5 

jaunas darba vietas; 

Radīti vismaz 3 jauni 

produkti vai attīstīti 

vismaz 3 esošie 

produkti vai 

pakalpojumi ; 

Īstenots vismaz 1 

projekts, kas vērsts 

uz kultūrvēsturiskā 

mantojuma un 

tradīciju saglabāšanu 

un popularizēšanu. 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

0 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1.3. “Atbalsts vides 

radīšanai vai 

labiekārtošanai, 

kurā tiek realizēta 

vietējā 

produkcija, un 

jaunu realizācijas 

veidu īstenošana” 

Īstenoti vismaz 3 

projekti; 

Radītas vismaz 2 

jaunas darba vietas; 

Radītas vai 

labiekārtotas vismaz 

1 stacionārā 

tirdzniecības vieta; 

Radīta vismaz 1 

mobila izbraukumu 

tirdzniecības 

platforma; 

Attīstīta vismaz 1 

degustāciju 

saimniecība . 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Īstenošanas procesā 2 projekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. gadā tiks īstenots 

1.4. “Atbalsts Īstenoti vismaz 3 3 0 Sarežģī iesniegšanu MK nosacījums, 



darbinieku 

kompetenču un 

produktivitātes 

celšanai” 

projekti; 

Apmācīti vismaz 3 

darbinieki. 

 

3 

 

0 

ka darbiniekus var apmācīt tikai 

esošs uzņēmējs.  

http://www.niid.lv piedāvātās 

programmas nav aktuālas 

uzņēmējiem. 

Vairāki uzņēmēji bija izteikuši vēlmi 

apmācīt darbiniekus ārzemēs, kas 

nav atiecināma pozīcija.  

 

 

2.1.  “Atbalsts vietējās 

teritorijas, 

ieskaitot dabas un 

kultūras objektu, 

sakārtošanai, 

pakalpojumu 

pieejamībai, 

kvalitātei un 

sasniedzamībai” 

Īstenoti vismaz 7 

projekti; 

Izveidoti un / vai 

sakārtoti vismaz 5 

publiskās 

infrastruktūras vai 

rekreācijas objekti. 

 

 

7 

 

5 

11 

 

5 

 

2.2. “Atbalsts 

sabiedrisko 

aktivitāšu 

dažādošanai 

vietējiem 

iedzīvotājiem” 

Īstenoti vismaz 10 

projekti; 

Izveidotas vismaz 5 

sabiedriskās 

aktivitātes vietējiem 

iedzīvotājiem; 

Īstenoti vismaz 2 

projekti, kas vērsti uz 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma un 

tradīciju saglabāšanu 

un popularizēšanu. 

 

 

10 

 

5 

 

 

 

2 

6 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

http://www.niid.lv/


 

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. 16-03-AL33-A019.2101-

000001 

Plastmasas spiedliešanas 

iekārtas iegāde 

Plastmasas ierobežotāju ražošana Līdz 2018.gadam plastmasas 

ierobežotājus ražoja tikai 2 

uzņēmumi 

2. 16-03-AL33-A019.2101-

000003 

Galdniecības iekārtu iegāde 

jaunu produktu un 

pakalpojumu radīšanai 

Krāslavā 

Inovatīvs risinājums resursu 

izmantošanas efektivitātei.  

 

3. 16-03-AL33-A019.2101-

000005 

Jaunu pakalpojumu radīšana 

uzņēmuma attīstībai un 

ilgtspējai 

Automašīnu lukturu gaismas 

staru regulēšana 

 

4. 17-03-AL33-A019.2101-

000006 

Jauna produkta un 

pakalpojuma radīšana 

Zemledus koka makšķeres  

 

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 0 0 0 0 

 Pārtikas 0 0 0 0 

 t.sk.Mājražošana 0 0 0 1 

Tūrisms 0 0 0 0 

Amatniecība 0 0 0 0 



Cita pakalpojuma 

nozare 

2 2 1 3 

Cita ražošanas 

nozare 

2 2 0 4 

Cita nozare 

atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

0 0 0 0 

Skaits kopā 4 4 0 8 

 

*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 

1. 17-03-AL33-A019.2101-000006 Jauna produkta un pakalpojuma 

radīšana 

 Granulu prese  

 

Projektos tiek likts uzsvars uz klimata pārmaiņām zaļās domāšanas ietvaros, kas arī nav mazsvarīgi lauku vidē.  

 

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

Nozare* Projektu skaits 

novērtējuma gadā 

Sports 3 

Kultūra 1 

Sociālā aprūpe 0 

Interešu un apmācību klubi 3 

Vides aizsardzība 0 

Teritorija labiekārtošana 2 

Reliģija, baznīcas 2 

  

Skaits kopā 11 

 



* 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 15 188 54 67 20 

Darba grupas 3 21 5 6 4 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 2 2 - - - 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 4 2 - - - 

Dalība mācībās 3  

Dalība LLF organizētos pasākumos 7 

Dalība VLT organizētos pasākumos 4 

Cits:  LUC (Latgales uzņemējdarbības 

centrs) 

LLKC  

6 

 

3 

 

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 

LLF 

VLT 



 

 

 

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

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Kopienu Iniciatīvu fonds, pašvaldības, ESF 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

“Glokalizācija pieaugušo izglītībā” ERASMUS + 

  

  

 

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). 



Pretendenti neizvērtē savas finansiālās un laika izpildes iespējas un atsauc projektus, pārtrauc saistības.  

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Augsts intereses līmenis par LEADER projektiem, ELFLA finansējumu. 

 

 


