
Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums par 2020.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 

1. Veicināt vietējās 

ekonomikas 

ilgtspējīgu attīstību un 

dažādošanu 

Uzņēmumu skaits VRG 

darbības teritorijā uz 1000 

iedzīvotājiem 

75 75 90  

  Bezdarba līmenis pret 

darbspējīgā vecumā 

esošajiem 

6.85% 6.85% 4.4%  

2. Pievilcīgas dzīves 

vides un sabiedriski 

aktīvas vietējo 

kopienu attīstības 

veicināšana 

 

Iedzīvotāju skaits VRG 

teritorijā 

 

 
32022 

 

32000 

 

 

28 624 

 

  Māksliniecisko kolektīvu 

skaits 
106 106 

 

99 

           

  Rīcības grupā reģistrēto NVO 

skaits 
89 95 581  

 

 

 

Biedrība  “Cēsu rajona lauku partnerība” 



 

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

Rīcības 

Nr. 

Rīcība Rezultātu rādītājs no 

SVVAS 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma 

gadā (visi 

projekti) 

Vērtējums/ komentāri par rādītāja 

izpildes virzību 

1.1 Uzņēmumu (mikro un mazo) 

radīšana un attīstība, vietējās 

produkcijas realizācijas vides 

radīšana vai labiekārtošana 

Īstenoti vismaz 10 

projekti; 

 

41 

 

  Izveidotas vismaz 4 

darba vietas; 

39  

  Atbalstīti vismaz 5 

uzņēmumi; 

31 CRLP teritorijā starp projektu 

realizētājiem ir arī nevalstiskas 

organizācijas un fiziskas personas, kas 

uzsāk uzņēmējdarbību. 

  Neto apgrozījumu  vai 

ražošanas apjomu 

palielinājuši vismaz 5 

uzņēmumi; 

 

37 CRLP teritorijā starp projektu 

realizētājiem ir arī nevalstiskas 

organizācijas 

  Jaunradīts vismaz 1 

uzņēmums 

12  

2.1 Vietējās teritorijas un objektu 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai 

Atbalstīti vismaz 6  

projekti; 

 

21  

 

  Labiekārtotas 

publiskās teritorijas 4 

vietās 

13 13 apdzīvotās vietās labiekārtotas 

teritorijas 

  Uzlabota 

infrastruktūra 4 vietās 

8  

2.2 Sabiedrisko aktivitāšu Īstenoti vismaz 8 34  



dažādošana projekti; 

 
 

  Uzlabota sporta, 

kultūras, mūžizglītības 

pasākumu un brīvā 

laika pavadīšanas 

infrastruktūra un/vai 

saturiskais 

piedāvājums vismaz 5 

apdzīvotās vietās; 

34 No 34 realizētajiem projektiem: 

31 projektos uzlabotas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, izveidojot jaunu 

infrastruktūra, radītas iespējas jauniem 

piedāvājumiem; 

3 projekti veicina socilālo iespēju 

dažādošanu 

20 apdzīvotās vietās attīstīhušās brīvā 

laika pavadīšanas iespējas 

 

 

 

 Radīti vismaz 2 

infrastruktūras 

objekti/pasākumi, kas 

veicina jauniešu 

piesaisti lauku 

teritorijai; 

31 31 projektos radītā infrastruktūra veicina 

jauniešu piesaisti teritorijā, piemēram, 

profesionālas deju grīdas izveide, 

skrejceļa rekonstrukcija, ziemas sporta 

inventāra iegāde u.tml. 

 

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 

 Uzņēmējdarbības attīstības 

projekti 

 

 

 

1.  16-09-AL18-A019.2101-000001 Ūdensaugu, niedru pļaušanas pakalpojuma 

pilnveidošana. 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

2.  16-09-AL18-A019.2101-000003 Ābolu un cidoniju sulu pasterizācija z/s "Oši" Vietējā mēroga  

inovācija 

 

3.  16-09-AL18-A019.2101-000004 Bioloģiskās maizes ražošana vietējam tirgum Vietējā mēroga   



inovācija 

4.  16-09-AL18-A019.2101-000008 Lauku tūrisma attīstība Raiskuma pagasta 

Z/S "Ķeči" 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

5.  16-09-AL18-A019.2101-000010 SUP Alaukstā Vietējā mēroga  

inovācija 

 

6.  16-09-AL18-A019.2101-000022 Atpūtas bāzes"Ezerrozes" modernizācija un 

tūrisma pakalpojumu dažādošana 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

7.  16-09-AL18-A019.2101-000023 SIA "Raunas māls" attīstība, tehnoloģisko 

iekārtu atjaunošana 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

8.  16-09-AL18-A019.2101-000024 Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde Vietējā mēroga  

inovācija 

 

9.  16-09-AL18-A019.2101-000036 SIA Nilsson kafijas ražotnes attīstība un 

darbības efektivitātes paaugstināšana 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

10.  16-09-AL18-A019.2101-000037 SIA “AJ Furniture” apkures iekārtas 

nomaiņa, veicinot produktīvāku resursu 

izmantošanu un uzņēmuma konkurētspēju 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

11.  16-09-AL18-A019.2101-000040 SIA Latnature ražotnes labiekārtošana Vietējā mēroga  

inovācija 

 

12.  16-09-AL18-A019.2101-000041 Minigolfa spēles parka izveide kempingā 

"Apaļkalns" 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

13.  17-09-AL18-A019.2103-000006 Atklātais ūdens atrakciju parks Piebalgā 

2017 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

14.  17-09-AL18-A019.2103-000008 Makaroni Vietējā mēroga  

inovācija 

 

15.  17-09-AL18-A019.2103-000009 Kombuča - dzīvības dzēriena ražošana Vietējā mēroga  

inovācija 

Nacionālā mērogā 

inovācija 

16.  17-09-AL18-A019.2103-000013 SIA Latnature ražotnes labiekārtošana Vietējā mēroga  

inovācija 

Nacionālā mērogā 

inovācija 

17.  17-09-AL18-A019.2103-000018 Viskija ražotnes izveide Amatas novada 

Drabešu pagastā 

Vietējā mēroga  

inovācija 

Nacionālā mērogā 

inovācija 

18.  17-09-AL18-A019.2103-000021 Latvijas Ķiploka ražotnes labiekārtošana un 

attīstība 

Vietējā mēroga  

inovācija 

Nacionālā mērogā 

inovācija 

19.  17-09-AL18-A019.2103-000028 Masīvkoka apstrādes darbnīca – muzejs Vietējā mēroga   



inovācija 

20.  18-09-AL18-A019.2103-000006 Uzņēmējdarbības uzsākšana Amatas novadā Vietējā mēroga  

inovācija 

 

21.  18-09-AL18-A019.2103-000007 Uzņēmuma radīšana Vietējā mēroga  

inovācija 

 

22.  18-09-AL18-A019.2103-000010 Dizaina galdu ražošanas projekts Vietējā mēroga  

inovācija 

 

 Sabiedriskā labuma projekti    

1.  16-09-AL18-A019.2201-000013 Vides pieejamības uzlabošana un aktīvās 

atpūtas dažādošana Raiskuma 

internātpamatskolas - rehabilitācijas centra 

teritorijā 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

2.  16-09-AL18-A019.2201-000022 Līgatnes papīra muzeja aprīkojuma iegāde Vietējā mēroga  

inovācija 

 

3.  16-09-AL18-A019.2201-000023 Teritorijas labiekārtošana "Sporta birzītē" 

Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un 

sasniedzamības uzlabošanai.  

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

4.  16-09-AL18-A019.2201-000017 Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas 

namam 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

5.  16-09-AL18-A019.2201-000003 Āraišu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana, veicot 

baznīcas iekštelpu renovāciju 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

6.  16-09-AL18-A019.2201-000025 Drustu hokeja laukums Vietējā mēroga  

inovācija 

 

7.  17-09-AL18-A019.2202-000008 Krēslu iegāde Līgatnes kultūras namam Vietējā mēroga  

inovācija 

 

8.  17-09-AL18-A019.2202-000021 Profesionālas deju grīdas iegāde Priekuļu 

kultūras namam 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

9.  16-09-AL18-A019.2202-000002 Brežģa kalna skatu tornis Vietējā mēroga  

inovācija 

 

10.  16-09-AL18-A019.2202-000007 Aprīkojuma iegāde Raiskuma pagasta tautas 

namam 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

11.  16-09-AL18-A019.2202-000008 Tautas tērpu iegāde Pārgaujas novada Vietējā mēroga   



Raiskuma pagasta Jauktajam korim inovācija 

12.  16-09-AL18-A019.2202-000024 “Multifunkcionāla strītbola laukuma izveide 

Jāņmuižas ciemā” 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

13.  16-09-AL18-A019.2202-000010 Amatu mājas darbības nodrošināšana un 

aktivitāšu dažādošana  

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

14.  16-09-AL18-A019.2202-000016 Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespēju dažādošana Melnbāržu ciemā 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

15.  16-09-AL18-A019.2202-000005 Attīstošo materiālu iegāde Attīstības un 

bērnu pieskatīšanas centram Skujenē 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

16.  16-09-AL18-A019.2202-000013 Vingrošanas laukums senioriem Vietējā mēroga  

inovācija 

 

17.  16-09-AL18-A019.2202-000004 Veselīga dzīvesveida un sporta 

infrastruktūras pieejamības uzlabošana 

Amatas novada ciematos 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

18.  16-09-AL18-A019.2202-000009 Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei  Vietējā mēroga  

inovācija 

 

19.  16-09-AL18-A019.2202-000012 Aktīvās atpūtas laukums Kaives muižas 

parkā. 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

20.  16-09-AL18-A019.2202-000026 Veselību veicinošu aktivitāšu pieejamība 

drošā un kvalitatīvā vidē 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

21.  17-09-AL18-A019.2202-000019 Sporta un fizisko aktivitāšu dažādošana 

Priekuļu novadā 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

22.  18-09-AL18-A019.2201-000008 Velo trases izveide Raunā.  Vietējā mēroga  

inovācija 

 

23.  18-09-AL18-A019.2201-000009 Publiskas atpūtas vietas "Dabas vērotāju 

dārzs" izveide bijušajā Līgatnes dzemdību 

nama teritorijā, 1.kārta 

Vietējā mēroga  

inovācija 

 

24.  18-09-AL18-A019.2202-000011 Citādā skaņa un gaisma Vietējā mēroga  

inovācija 

 

25.  18-09-AL18-A019.2202-000014 Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas 

novada Skujenē 

Vietējā mēroga  

inovācija 

Nacionālā mērogā 

inovācija 

 

 



 

 

4. SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem 

uzsākta uzraudzība) 

 

 

Projekta īstenošanas nozare  

 

Radīto 

uzņēmumu 

skaits 

novērtējuma 

gadā 

Attīstīto uzņēmumu skaits 

novērtējuma gadā 

Mežsaimniecība  1 

 Pārtikas 1 11 

 t.sk.Mājražošana  3 

Tūrisisms 3 8 

Amatniecība  2 

Cita pakalpojuma nozare 

Izklaides atpūtas pakalpojums 

1 1 

Cita pakalpojuma nozare 

Mākslinieciskā jaunrade 

1  

Cita pakalpojuma nozare 

Ainavu veidošanas pakalpojums 

 2 

Cita pakalpojuma nozare 

Automobīļu apkope, remonts 

3 1 

Cita ražošanas nozare 

Mēbeļu ražošana, citu koka izstrādējuma ražošana, 

galdniecības izstrādājumi 

2 3 

Cita ražošanas nozare 

Darbarīku ražošana 

1  

Cita nozare atbilstoši SVVA stratēģijai   

Skaits kopā 12 29 

 

 

 



 

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 novērtējuma gadā 

 Vietējās teritorijas un objektu 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai 

Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana 

 

KOPĀ 

Sports 2 9 11 

Kultūra 4 5 9 

Sociālā aprūpe  3 3 

Interešu un apmācību klubi  7 7 

Vides aizsardzība 0 0 0 

Teritorija labiekārtošana 13 10 23 

Reliģija, baznīcas 2 0 2 

Mācības  0 0 

Cita (norāda, kāda) - - - 

Skaits kopā 21 34 55 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

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

 

Aktivitāte 

Projektu skaits 

novērtējuma 

gadā 

Inovatīvo projektu 

skaits 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 9 232 12044 36 37 

Darba grupas 3 4    

Pieredzes apmaiņa Latvijā 8 101 40 12 12 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 8 19 8 4 2 

Dalība mācībās 5  

Dalība LLF organizētos pasākumos 10 

Dalība VLT organizētos pasākumos 6 

Cits (norādiet kāds) 

semināri profesionālo kompetenču attīstībai 

28 

 

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 

 

 

 

 

 

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

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Biedrības biedru nauda 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

  

  

  

 

III. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība  

Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā īstenotās 

aktivitātes 

Projektā sasniegtais 

rezultāts (ja projekts ir 

īstenots un statuss – sākta 

uzraudzība) 

Starptautiskais LEADER 

projekts "Ilgtspējīga 

tūrisma attīstības 

principu ieviešana 

nacionālo 

parku/aizsargājamo 

dabas teritoriju reģionos“ 

 Projekta Nr.17-00-

A019.33-s000002 

Projekta realizācija 4 

valstīs 

VRG no Igaunijas, 

Slovēnijas, Portugāles un 

Latvijas. 

Latvijas dalībnieki:VRG  - 

- b-ba Cēsu rajona lauku 

Sekmēt ilgtspējīgu 

tūrisma uzņēmējdarbības 

attīstību un dažādošanu, 

izmantojot trīs līmeņu 

sadarbības tīklu 

veidošanu starp īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju reģioniem ar 

starpvalstu sadarbības 

Starptautiskajās 

aktivitātēs tiešie 

pieredzes guvēji Latvijā 

patreiz ir  88 dalībnieki 

(48 dalībnieki no Cēsu 

VRG teritorijas un 40 

no Ziemeļkurzemes. 

Starptautiskās 

Projekts tiek realizēts.  



 partnerība,  

-  b-ba “Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija 

palīdzību. 

Viens no populārākiem 

un ieteicamākiem 

uzņēmējdarbības 

virzieniem, īpaši 

aizsargājamās teritorijās, 

kas vērstas uz dabas 

vērtību saglabāšanu ir 

tūrisms. Izmantojot 

sadarbības tīklu iepazīst 

citu valstu pieredzi. 

Projektā viens no 

mērķiem iepazīties ar 

Eiroparku 

federācijas(EUROPARC) 

http://www.europarc.org/ 

tīkla piedāvātām 

tīklošanās un sadarbības 

iespējām. 

 

Projekta laikā tiek 

attīstīta trīs līmeņu 

sadarbība  (pašu reģiona 

VRG  teritorijā, projekta 

reģioni vienā valstī un 

starpvalstu projekta 

partneri 4 valstīs). 

Projekta gaitā plānots 

izstrādāt ilgtspējīgu 

tūrisma piedāvājumu ar 

vienotu mārketingu – 

Gaujas Nacionālā parka  

 

Ceļotāju dienas, kā arī 

aktivitātes: 

-Vasaras universitāte 

”Dabas izglītība 

ilgtspējīgā tūrismā”, 

2017. Igaunija. VRG 

Kodukant Läänemaa  

 

- Mācību brauciens 

“Labāka izpratne par 

ilgtspējīga tūrisma 

pakalpojumiem 

reģionā”, 2017., 

Latvija, VRG Biedrība 

"Ziemeļkurzemes 

biznesa 

asociācija" 

 

- Seminārs 

“Uzņēmējdarbība un 

ilgtspējīgs tūrisms”, 

2019., Portugāle, VRG 

ATAHCA 

 

- Vasaras universitāte 

"Akcionāru devums 

aizsargājamajām 

teritorijām ilgtspējīgam 

tūrismam.”, 2019. 

Slovēnija, VRG 

“BETWEEN 

SNEŽNIK AND 

NANOS” 

 

- Vasaras universitāte 



attīstīt Gaujas NP  un 

Slīteres NP Ceļotāju 

dienas kā vērienīgu 

tradicionālu pasākumu, 

kas veicinās iepazīt 

vietējo pakalpojuma 

sniedzēju piedāvājumus 

un teritorijas dabas 

vērtības. 

 

“Ceļotāju dienas 

nacionālajos parkos – 

svarīgs mārketinga 

instruments, lai attīstītu 

ilgtspējīgu tūrismu 

lauku 

reģionos.” 2018. 

Latvija, VRG Biedrība 

"Cēsu rajona lauku 

partnerība" 

 

-  Mācību brauciens “ 

Labāka izpratne par 

ilgtspējīga tūrisma 

pakalpojumiem 

reģionā”, 2019., 

Madeira, Portugāle. 

VRG ADRAMA  

 

- Mācību brauciens,  

2018. Slovēnija., VRG 

“DOLINA SOČA”  

 

- Mācību brauciens 

“Trīs līmeņu ilgtspējīga 

sadarbības tīkla un 

vienota mārketinga 

veicināšana “, 2019., 

Igaunija., VRG Green 

Riverland un 

“Arenduskoda MTÜ” 

teritorijās 

 

- Marketinga 



veicināšanas materiāls 

– buklets (LV/ENG)  

“Vieda dzīve dabā”, 

2020.  

Kopprojekta 

aktivitātes Latvijā: 

- Konference un 

mācību brauciens 

“Dzīve aizsargājamā 

dabas teritorijā” 

Slīteres Ceļotāju dienu 

ietvaros. 02.06.2018 - 

03.06.2018. VRG 

Biedrība “ 

Ziemeļkurzemes 

biznesa Asociācija” 

 

- Konference un 

mācību brauciens 

“Amatniecība un 

tūrisma ilgtspēja” 

Gaujas Nacionālā parka 

Ceļotāju dienu ietvaros.  

13.09.2019 - 

14.09.2019. VRG 

Biedrība "Cēsu rajona 

lauku partnerība"  

 
-  Vides gidu kursi, 3x2 
dienas, 2018., (kopā 16 
dalībnieki no VRG 
Cēsis un 
Ziemeļkurzeme) 

- Vides labiekārtojuma 



objekts-seškāji. 
Kukaiņu māja un 
interaktīvais 
stends(VRG 
Ziemeļkurzeme) 

- Izgatavoti 
pārvietojamie Gaujas 
NP Ceļotāju dienu 
karogi, 2018., (VRG 
Cēsis) 

- Pētījums par Ceļotāju 

dienu dalībniekiem 

2018 un 2019 ( VRG 

Cēsis un 

Ziemeļkurzeme ) 

Covid ierobežojumu dēļ  

nav notikusi projekta 

noslēguma konference, 

visu partneru 

noslēguma aktivitāte 

projektā. 

Aktivitāte plānojas pie 

partneriem Portugālē,  

2021.gada jūlijā 

„Wild wonders. Savvaļas 

brīnumi” 

Cēsu rajona lauku 

partnerība, Saldus rajona 

attīstības biedrība, Vaara-

Karjalan Leader ry LAG/ 

Karelian Hills’ Leader 

Association, Somija, Forth 

Projekta  mērķis ir 

popularizēt savvaļas 

velšu izmantošanu 

uzņēmējdarbībā, rosināt 

jaunas biznesa idejas, kas 

26.03.2019.,  

Seminārs „Pasākumu 

organizēšana brīvā 

dabā” 

Lektori Gundega 

„Wild wonders. Savvaļas 

brīnumi” 



Valley & Lomond 

LEADER Local Action 

Group, Skotija 

balstītas savvaļas velšu 

daudzveidīgā 

izmantošanā, kā arī 

dalīties pieredzē un apgūt 

jaunas, citās zemēs 

uzkrātās zināšanas un 

prasmes savvaļas augu 

izmantošanā. 

Skudriņa, radošās 

apvienības „Skudras 

metropole” vadītāja un 

Gundega Turnele (pilna 

servisa aģentūras 

„Pareizā ķīmija” 

vadītāja)   

 23.04.2019. Seminārs 

„Satura mārketings un 

tā efektīva 

pielietošana” 

Lektors - digitālā 

mārketinga vadošais 

eksperts ARTŪRS 

MEDNIS, radošās 

digitālā satura 

mārketinga aģentūras 

„New Black” vadītājs. 

12.07.2019. Ciemos pie 

savvaļas produktu 

ražotājiem – projekta 

sadarbības partneru un 

uzņēmēju: Saldus 

attīstības biedrības un 

Lietuvas partneru 

Joniškos  reģiona VRG 

un Utenos reģiona 

VRG viesošanās pie 

CRLP uzņēmējiem. 



12.07.2019. 

Savvaļas garšas 

meistarklase dabā 

šefpavāra Ingmāra 

Ladiga un Ērika 

Dreibanta pavadībā 

13.07.2019. Zaubes 

savvaļas kulinārais 

festivāls  

13.09. - 17. 09. 2019. 

Sadarbības partneru un 

uzņēmēju no Latvijas 

un Somijas tikšanās un 

pieredzes apmaiņas 

vizīte Forth Valley and 

Lomond Leader 

programmas reģionā 

Skotijā.  

2020. gadā ar COVID 

epidemioloģiskajiem 

apstākļiem tika atceltas 

starptautiskās 

aktivitātes un vietējās 

aktivitātes CRLP, uz 

kurām vajadzēja 

ierasties projekta 

partneriem.  

Tika realizēts projekta 



seminārs 8.,9.07.2020 

pie Saldus attīstības 

biedrības, par savvaļas 

augu izmantošanu. 

 

Starpteritoriālie rojekti, kuros CRLP ir partneris 

“Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja” 

CRLP piedalās 

starpteritoriālā projektā 

“Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas 

iespēja” sadarbībā ar 

biedrībām- 

“Jūrkante”(projekta 

iesniedzējs), “Abulas lauku 

partnerība”, biedrība 

SATEKA, “No Salacas 

līdz Rūjai” un Vidzemes 

lauku partnerība “Brasla” 

Projekta mērķis ir Zaļo 

velo ceļu pilnveidošana, 

labiekārtošana. 

Infrastruktūras 

sakārtošana piesaistīs gan 

ārzemju, gan vietējos 

viesus, veicinot 

uzņēmējdarbības 

attīstību. 

“Zaļie ceļi” kā teritorijas 

attīstības instruments. 

Attīstīt pakalpojumu 

iespējas “Zaļajā ceļā”, 

uzlabojot Zaļo velo ceļu 

infrastruktūru.  

Projekts ir vērsts uz 

vides sakārtošanu un 

velo ceļu 

infrastruktūras 

uzlabošanu, projekta 

laikā paredzētas 

vairākas talkas, kurās 

tiks sakopti velo ceļu 

posmi, kas šobrīd ir 

sarežģīti izbraucami. 

Kopā ar ekspertiem 

plānots organizēt 

seminārus, iekļaujot 

uzņēmējus, potenciālos 

pakalpojuma 

sniedzējus, kuri varētu 

sniegt pakalpojumus 

velo tūristiem un 

sekmīgi piedalīties Zaļo 

velo ceļu kustībā. 

2020.gadā CRLP 

notika seminārs par 

Zaļo Ceļu attīstības 

Projekts tiek realizēts 



iespējām VRG 

teritorijās pieredzes 

diskusijas, Notika 

tīrīšanas darbi 5 

posmos, uzstādīti 2 

vello skaitītāji, 

uzstādītas info zīmes, 

norādes 

“Mājražošanas jaunrade” CRLP piedalās kopprojektā 

ar Vidzemes lauku 

partnerību “Brasla” 

,biedrību – “Jūrkante”, 

“Abulas lauku partnerība”,  

Iepazīties ar 

mājražošanas pieredzi 

VRG teritorijās, rast 

jaunus mājražošanas 

projektus- iepazīstot citu 

pieredzi.Paplašināt 

zināšanas -mājražošana 

kā uzņēmējdarbības 

veids. 

Pieredzes, jaunrades 

pasākumi VRG 

teritorijās -lekcijas, 

meistarklases, 

izbraukuma semināri. 

Bērnu nometnes 

organizēšana VRG 

teritorijās 

Apmācību semināru 

cikls, kam bija jānotiek 

CRLP, tika atcelts 

COVID ierobežojumu 

dēļ. 

Projekts tiek realizēts 

Projekts “KOPA” CRLP piedalās Pierīgas 

partnerības projektā, 

sadarbības partneri 

VRG“Darīsim paši”, ”Zied 

Zeme”” 

Projekta mērķis ir sekmēt 

kopienu iesaisti savu 

vajadzību apzināšanā un 

risinājumu īstenošanā, 

sniedzot tām atbalstu un 

stiprinot to ilgtspējīgu 

izaugsmi. 

Kopienu pārdomāta 

CRLP teritorijā, 

projekta aktivitātes 

8 apkaimes darbnīcās: 

Liepa, Raiskums, 

Skujene, Kaive, Ieriķi, 

Vecpiebalga, Rauna 

Katra kopiena izvēlas 

Projekts tiek realizēts 



attīstība dažādās 

aktivitātēs, meklējot un 

īstenojot praktiskus 

risinājumus saviem 

izaicinājumiem.  

darbības veidus, 

radošas ideju darbnīcas 

katrā teritorijā. 

Projekta ietekmē 2020. 

gadāLiepas kopiena 

piedalījās Viedā ciema 

atpazīstamības zīmes 

konkursā, kurā ieguv 

aatzinību, virzībā uz 

Viedo Ciemo 

 

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

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

COVID -19 ierobežojumi noteica izmaiņas projekta aktivitātēm, iespējām tās realizēt. 

 

 

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2020.gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

Joprojām papildinās projektu saraksts, kam pārtrauktas saistības un atteikušies realizēt projektu, tādejādi, radot risku finansējuma apguvei, 

iemesls nesaprašanās ar LAD un apgrūtināta jautājumu risināšana saistībā ar būvniecību, BIS sistēmu 

Projektu sagatavošanas kvalitāte varētu būt labāka, ir projekti, kuri nesaņem minimalo punktu skaitu, lielākais izaicinājums iesniedzejam ir 

sagatavot naudas plūsmu, kurā izvertēti arī finansējuma riski un plānota darbības attīstība iekļaujot visus paredzamos izdevumus.. 

LEADER uzņēmējdarbības projektu realizētājiem joprojām ir finansejuma pieejamības problēma, lai nodrošinātu projektu realizāciju. 



2020.gadā divi projektu pretendenti iesniedza VRG vērtējuma pārsūdzību, viens no tiem vērsās Administratīvajā tiesā. Prasība 

Administratīvajā tiesā tika izskatīta un noraidīta, atzīta par nepamatotu. Šie procesi bija laikietilpīgi, palielināja administratīvo noslodzi, jo 

nebija pieredzes šādu jautājumu risināšanā. Procesam, kas saistīts ar Administratīvo tiesu tika piesaistīta juridisko pakalpojumu palīdzība  

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

Joprojam aktuāli administratīvā sloga mazināšana.  

2020.gadā darbību ierobežoja COVID noteiktie noteikumi. Daudzas aktivitātes notika tiešsaistē. Bija sarežģīti organizēt plānotās aktivitātes 

netiekoties.   

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

2020. gadā, realizētas divas LEADER projektu konkursu kārtas, kurās pretendenti iesniedz jaunus pakalpojumus tūrisma jomā un attīstīja 

jaunus ražošanas veidus, piemēram, kukaiņu audzēšāna u.c.  

Projekta “ Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” ietvaros uzlabota infrastruktūra posmā Ieriķi  - Jaunpiebalga, uzlabota Zaļā 

Ceļa caurbraucamība un drošība, veikti infrastruktūras ieguldījumi uzstādot ceļa norādes un divus velo skaitītājus 

Projekta “Mājražošanas jaunrade” ietvaros tika organizēta bērnu atpūtas nometne partnerības teritorijā, tas bija izaicinājums COVID 

noteikto epidemioloģisko noteikumu ietvarā. Projektā kopumā tika organizētas 2 bērnu nometnes, kuras ļāva bērniem piedalīties 

interesantās, izzinošās nodarbībās. 

Projekta “KOPA” virzība ir priecējusi vietējās kopienas- Raiskumu, Ieriķus, Skujeni, Liepu, kuras aktīvi veidoja kopienu pasākumus. Liepas 

kopiena attīstīja visdaudzveidīgāko darbību, veicinot savstarpējo uzņ’’mēju un iedzīvotāju sadarbību, apvienojoties zem aktivitāte ”Liepas 

Ceļotāju Diena” 

 

 


