
 

 

        Vietējās rīcības grupas   Biedrība “Ludzas rajona partnerība” 

Ikgadējais 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. 

 

Stratēģiskais mērķis 

 

Novērtējuma rādītājs 

 

Bāzes vērtība 

Plānotā sasniedzamā 

vērtība 

Sasniegtā vērtība 

novērtējuma 

gadā 

Vērtējums/ komentāri par rādītāja 

izpildes virzību 

1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās 

ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, 
tajā skaitā lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas un 

amatniecības attīstība saistībā ar 

tūrisma nozari un kultūras mantojuma 

saglabāšanu 

Atbalstīti uzņēmumi  

 

 

Radītas darba vietas  

 

 
 

 

 
 

 

Uzņēmumu skaits VRG 
teritorijā(aktīvie) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1600 

Atbalstīti uzņēmumi 

vismaz 18 
 

 

Radītas darba vietas 

vismaz 25 

 

 

 

 

1610 

 
12 

 

18 

 

 

 

1629 

 

Uzraudzība sākta12 projektiem: 
2.kārtas- 3 projekti 

3.kārtas- 8 projekti 

5.kārtas- 1 projekts 

 

 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__

01_skaits/SRG010.px/table/tableViewLay
out1/ 

Ciblas novads 228  

http://data.csb.gov.lv/sq/37259 
 

Kārsavas novads 413 
http://data.csb.gov.lv/sq/37260 

Ludzas novads 837 

http://data.csb.gov.lv/sq/37261 
 

Zilupes novads 151 
http://data.csb.gov.lv/sq/37262 

2 Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana/Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides 

un dabas resursu saglabāšana 

Labiekārtoti objekti  

 

Dažādotas sabiedriskās 

aktivitātes  

 

 
 

 

 
 

Labiekārtoti vismaz12 

objekti  

 

Dažādotas vismaz 46 

sabiedriskās aktivitātes  

   

 19 
 

 
33 

 

Uzraudzība sākta 25 projektiem: 
1.kārta- 21 projekti 

4.kārta- 4 projekti 

 
 



 

 

 

 
 

Fondu, nodibinājumu un 

biedrību skaits VRG teritorijā 
(aktīvās) 

 

 

 
 

 

69 

 

 

 

71 

 

 

 
 

 

https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&id=
50&fbclid=IwAR1BhGZPTc4CGeAYlcY

VwNFD8Op6KVv6Gbt41fwYZBtYtBygg

FC_110UJfs 
Statistikas avots - Lursoft 

Stratēģijas izpildei regulāri tiek sekots un informācija tiek ievietota mājas lapā https://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2020-dok/Strat____ijas_izpilde_uz_01062020_ar__diagramm__m__P_.pdf 

 

 

 

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 

R1 Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas 
iniciatīvas, tajā skaitā 

lauksaimniecības 

produktu pārstrādes, 
mājražošanas un 

amatniecības attīstība 

saistībā ar tūrisma 
nozari un kultūras 

mantojuma 

saglabāšanu 

Atbalstīti uzņēmumi  

 

 

Radītas darba vietas  

 

12 

 

18 

 

 

R2 Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas, 

tajā skaitā vides un 
dabas resursu 

saglabāšana 

Labiekārtoti objekti  

 

Dažādotas sabiedriskās aktivitātes  

 

19 

 

 
33 

 

 

 

 

 

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 16-01-AL34-A019.2201-000020 Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs 

uzņemšanas Romas katoļu baznīcas 
ērģeļu restaurācija 

 Jaunā Ludzas katoļu baznīca nav piedzīvojusi 

ērģeļu skanējumu, tāpēc Ludzas katoļu baznīcai 
tas ir jauninājums, bet instrumenta ievērojamā 

vecuma dēļ - 1866.gads, tas ir nozīmīgs kultūras 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lursoft.lv%2Flursoft_statistika%2F%3F%26id%3D50%26fbclid%3DIwAR1rx0M_scWOKA6u-NOqhyZ-rY5CNGHf5GYIdxoSLMcXV_Dloe_J7B9b34Q&h=AT0PSCK0QY8WGFkKNH50eYOBRnkRSMpLbXFRbRSVGjmPDTRxxi7WvBqj7Giu7zLBBmLQYFpmZ678VgBRu55u7Kbjk4lVpNZ_bFJHdXepgqIazVfolxuMulhWdC0NX5ZNOoT-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lursoft.lv%2Flursoft_statistika%2F%3F%26id%3D50%26fbclid%3DIwAR1rx0M_scWOKA6u-NOqhyZ-rY5CNGHf5GYIdxoSLMcXV_Dloe_J7B9b34Q&h=AT0PSCK0QY8WGFkKNH50eYOBRnkRSMpLbXFRbRSVGjmPDTRxxi7WvBqj7Giu7zLBBmLQYFpmZ678VgBRu55u7Kbjk4lVpNZ_bFJHdXepgqIazVfolxuMulhWdC0NX5ZNOoT-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lursoft.lv%2Flursoft_statistika%2F%3F%26id%3D50%26fbclid%3DIwAR1rx0M_scWOKA6u-NOqhyZ-rY5CNGHf5GYIdxoSLMcXV_Dloe_J7B9b34Q&h=AT0PSCK0QY8WGFkKNH50eYOBRnkRSMpLbXFRbRSVGjmPDTRxxi7WvBqj7Giu7zLBBmLQYFpmZ678VgBRu55u7Kbjk4lVpNZ_bFJHdXepgqIazVfolxuMulhWdC0NX5ZNOoT-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lursoft.lv%2Flursoft_statistika%2F%3F%26id%3D50%26fbclid%3DIwAR1rx0M_scWOKA6u-NOqhyZ-rY5CNGHf5GYIdxoSLMcXV_Dloe_J7B9b34Q&h=AT0PSCK0QY8WGFkKNH50eYOBRnkRSMpLbXFRbRSVGjmPDTRxxi7WvBqj7Giu7zLBBmLQYFpmZ678VgBRu55u7Kbjk4lVpNZ_bFJHdXepgqIazVfolxuMulhWdC0NX5ZNOoT-


 

mantojums. 2016.gada 11.maijā ar Kultūras 

ministrijas rīkojumu Nr.2.5-1-106, Ludzas 

Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīcas ērģeles ir iekļautas valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 

noteikts Valsts nozīmes mākslas pieminekļa 
statuss. Ērģeles ir vērtīgas kā 19.gs.otrās puses 

ērģeļbūves tradīciju paraugs. Instruments ir 

nozīmīgs kā Latvijā reti pārstāvēts 
Sanktpēterburgas meistaru darbs. Tās raksturo arī 

Latvijas teritorijā 19./20.gs. darbojošos meistaru 

rokrakstu un senāku ērģeļu pārbūves praksi, 
veidojot liela izmēra instrumentu. Līdz ar to šīs 

ērģeles ir ar zinātnisku, kultūrvēsturisku un 

izglītojošu nozīmi. Šādas ērģeles ir jauninājums 

ne tikai Ludzas novadā, VRG attīstības 

stratēģijas īstenošanas teritorijā, bet gan visā 
Latvijā. 

2 16-01-AL34-A019.2101-000006 "Koka izstrādājumu rekonstrukcijas 

un restaurācijas darbnīcas 

izveidošana" 

Produkta inovācija. Pēc fotogrāfijām, 

arheoloģiskiem materiāliem un mutiskām 

liecībām tiek veikta produkta ( 
arhitektoniskie elementi, sadzīves 

priekšmeti, mēbeles, instrumenti) autentiska 

rekonstrukcija vai restaurācija. Līdzīgs 
pakalpojums nav pieejams ne VRG ne 

Latgalē. Mārketinga inovācija.Pateicoties 

mūsdienu tehnoloģijām, tiek veikta preču 
cenošanu, kas zemāka vai vienāda ar 

rūpniecisko standarta piedāvājumu 

(piemēram plastikāta logi vai durvis, metāla 
žogi, vārti, vārtiņi). 

 

3 16-01-AL34-A019.2201-000006 Mobilās skatuves iegāde brīvdabas 

pasākumu tehniskajai 
nodrošināšanai Ludzas novada 

pašvaldības teritorijā 

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada 

Isnaudas Tautas namam iegādāta 
pārvietojama āra skatuve, ko varēs izmantos 

arī citu pagastu Tautas nami un 

viesmākslinieki, tādējādi būtiski uzlabojot 
brīvdabas pasākumu kvalitāti. 

 

4 17-01-AL34-A019.2101-000005 Sporta spēļu automātiskās 

filmēšanas sistēmas iegāde sporta 
un tehnoloģiju popularizēšanas 

veicināšanai 

Saskaņā ar Ludzas partnerības stratēģiju un 

tajā definēto inovāciju, projekta īstenošanas 
rezultātā ieviests jauns tehnoloģisks 

risinājums un piedāvāts inovatīvs 

tehnoloģiskais piegādes risinājums sporta 
spēļu un sporta aktivitāšu filmēšanai, 

raidīšana un datu analīzei. 

 

5 17-01-AL34-A019.2101-000004 Ņukšu lietišķās mākslas un 

tehnoloģijas darbnīca 
"VADUGUNIS" 

Pie darbnīcas inovatīviem darbības 

virzieniem ierindojami: 1. Individuālu bloku-
kolimatoru, kompensatoru un aizsargmasku 

izgatavošana. 2. Individuālu un nestandarta 

imobilizācijas iekārtu izgatavošana. 3. 
Specializētu verifikācijas un dozimetrisko 

fantomu izgatavošana. 4. Ierīču un iekārtu 

izgatavošana personāla aizsardzībai pret 
radiāciju. 5. Nestandarta rūpniecisko 

 



 

tehnoloģiju, materiālu un aprīkojuma 

konstruēšana un izstrāde. Šīs iekārtas ir 

inovatīvas, un tiek izmantotas pacientu 
imobilizācijai apstarošanas laikā. Lielie 

ārvalstu uzņēmumi ražo sērijveida iekārtas 

un fantomus, bet darbnīcā tiek ražoti 
individuāli izstrādājumi, piemēroti 

konkrētam pacientam.  

 

 

 

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   

 t.sk.Mājražošana   

Tūrisms  2 

Namdaru un galdniecības 
izstrādājumu ražošana 

 2 

Automobiļu apkope un 

remonts 

1 1 

Sporta objektu darbība  1 

Frizieru un 

skaistumkopšanas 

pakalpojumi 

 2 

Medicīnas un 
zobārstniecības 

instrumentu un piederumu 

ražošana 

1  

Arhitektūras pakalpojumi  1 

Skaits kopā 2 10 

 

 

 

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 

Sports 3 



 

Kultūra 6 

Sociālā aprūpe 1 

Interešu un apmācību klubi 4 

Vides aizsardzība  

Teritorija labiekārtošana 8 

Reliģija, baznīcas 3 

Mācības  

Cita (norāda, kāda)  

Skaits kopā 25 

* 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 21 

 

452 337 53 62 

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā Preiļu VRG 1 7 1 5 1 



 

Rēzeknes VRG  1 

Balvu VRG 1 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs Lietuva 1 
Igaunija 1 

Somija 1 

13 6 6 1 

Dalība mācībās 5  

Dalība LLF organizētos pasākumos 6 

Dalība VLT organizētos pasākumos 8 

Cits: LTRK, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Ekonomikas institūts. 

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      

 

 

 

1. Novērtēšana  

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) Fonds 

  

 

2. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta 

BDR Latvijas Pilsoniskā alianse 

BDR Latvijas Lauku forums 

BDR Resursu centrs sievietēm "Marta" 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

 

 

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

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Biedru naudas 

 

4. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls” 

Partneri no Latvijas, Igaunijas, Francijas, Slovēnijas, 
Bosnijas un Hercegovinas 

 

ES programma „Eiropa 

pilsoņiem” (2014-2020) 

 

https://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates/projekts-eiropas-mazo-pilsetu-debasu-tikls?gads=2019&pp=


 

III. Starpteritoriālā  sadarbība  
Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā īstenotās aktivitātes Projektā sasniegtais rezultāts (ja projekts 

ir īstenots un statuss – sākta uzraudzība) 

1.“Mākslas skolas pedagogu un 

skolēnu prasmju pilnveidošana radošās 

industrijas attīstīšanai sadarbības 

partneru teritorijās” (akronīms: 

4xmāksla) 

Projekta Nr. 18-00-A019.332-000004 

 

❖ Saldus Rajona Attīstības 

Biedrība (Vadošais partneris) 

❖ Madonas novada fonds 

❖  Ludzas rajona partnerība 

❖ Partnerības laukiem un jūrai  

❖  Kandavas partnerība 

Sadarbības projekta mērķis –

 veicināt radošās industrijas attīstību 

sadarbības partneru teritorijās, 

pilnveidojot mākslas skolu 

pedagogu profesionālās 

kompetences, skolēnu 

māksliniecisko iemaņu attīstību, 

organizējot izglītojošus pasākumus 

un iesaistot vietējo sabiedrību. 

1. Vasaras plenērs Engurē 

«Izglezno Enguri» 

(2018) 

2. Vasaras nometne 

Madonā «4xmāksla» 

(2018) 

3. Apmācības – 

meistarklases «4xmāksla 

Ludzā - I» (2018) 

4. Ledus mākslas festivāls 

Engurē (2019) 

5. Radošo eksperimentu 

nedēļa 2019 

6. Apmācības – 

meistarklases «4xmāksla 

Ludzā - II» (2019) 

7. Amatu dienas Kandavā 

(2019) 

 

2. Velo tūrisma attīstība 

Austrumlatvijā pieslēdzoties 

starptautiskajam Velomaršrutu tīklam 

„EuroVelo11” 

Projekts Nr.19-00-A019.332-000002 

 

• Biedrība „ Ludzas rajona 

partnerība” (Vadošais 

partneris)  

• BDR „Daugavpils un Ilūkstes 

novadu partnerība „Kaimiņi””  

• BDR „Balvu rajona 

partnerība”  

• BDR „Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība”  

• BDR „Krāslavas rajona 

partnerība”  

• BDR „SATEKA”  

• BDR „Preiļu rajona 

partnerība”  

 

• Projekta mērķis: 

Veicināt velotūrisma 

attīstību Austrumlatvijas 

reģionā, marķējot velo 

maršrutu „EuroVelo11”, 

tādējādi popularizējot 

Austrumlatviju kā 

Eiropas velo tūrisma 

galamērķi, sekmējot 

klimta pārmaiņu 

mazināšanos, ceļojot 

„zaļi” un sekmējot 

uzņēmējdarbības 

attīstību velomaršruta 

pieguļošajās teritorijās.  

 

• Projekta atklāšanas 

konference (2019) 

• Semināru cikls I (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. “Tūristam draudzīgs 

Latgales uzņēmējs 

digitalizācijas laikmetā”  

akronīms: "Latgales 

uzņēmējs"    

Projekta Nr. 19-00-A019.332-

000007  

 

• Biedrība „ Ludzas rajona 

partnerība” (Vadošais 

partneris)  

• BDR „Daugavpils un Ilūkstes 

novadu partnerība „Kaimiņi””  

• BDR „Balvu rajona 

partnerība”  

• BDR „Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība”  

• BDR „Krāslavas rajona 

partnerība”  

• BDR „Preiļu rajona 

partnerība”  

• Projekta mērķis ir 

veicināt uzņēmējdarbības 

attīstību Latgalē, 

izmantojot e-vides 

piedāvātās iespējas 

un apmācot 

uzņēmējus darbam ar 

tūristiem.  

 

• Projekta atklāšanas 

konference (2019) 

 

 

 

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

 

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

 

 

 

 

IV.  SVVA stratēģijas īstenošana 2019.gadā 
 

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

 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Veiksmīgi darbojas projektu vērtēšanas programma. Projektu iesniedzēji pozitīvi vērtē Pašnovērtējuma veidlapas digitalizāciju. Uzņēmēji aktīvi piedalās mācībās. Īpašu atsaucību guvuši ekonomikas doktores, 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētās profesores, zinātnisku un praktisku rakstu autores Ingunas Leibuses grāmatvedības un nodokļu semināri. 

Katru gadu iesniedzēji informē partnerību par projektu ieviešanas gaitu un nodrošina publicitāti https://www.ludzaspartneriba.lv/projektu-publicitate 

Stratēģijas izpilde https://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2020-dok/Strat____ijas_izpilde_uz_01062020_ar__diagramm__m__P_.pdf 

 


