
Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums par 2021.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/R1  

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 ( 2014.gads) 

 

24 

 

26 

 

 

1610 

 

36 

 

37 

 

M2/R2  

Sabiedrisko 

aktivitāšu 

dažādošana/Vietas 

potenciāla attīstības 

Labiekārtoti objekti  

Dažādotas 

sabiedriskās 

aktivitātes  

 

 

 

 

 

15 

 

47 

 

 

11 

 

46 

 

BDR Ludzas rajona partnerība 



iniciatīvas, tajā 

skaitā vides un dabas 

resursu saglabāšana.  

Fondu, 

nodibinājumu un 

biedrību skaits VRG 

teritorijā (aktīvās) 

69  ( 2014.gads)  

71 

 

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 

M1/R1 

Uzņēmējdarbī

bas attīstība/ 

Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas, tajā 

skaitā 

lauksaimniecīb

as produktu 

pārstrādes, 

mājražošanas 

un 

amatniecības 

attīstība 

saistībā ar 

tūrisma nozari 

un kultūras 

mantojuma 

saglabāšanu. 

 

Atbalstīti uzņēmumi - 24 

  

Radītas darba vietas-26  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

Tiks izveidotas trešajā 

uzraudzības gadā 

M2/R2 

Sabiedrisko 

aktivitāšu 

dažādošana/Vi

etas potenciāla 

 

Labiekārtoti objekti-15 

 

 

 

11 

 

 



attīstības 

iniciatīvas, tajā 

skaitā vides  

un dabas 

resursu 

saglabāšana. 

Dažādotas sabiedriskās 

aktivitātes-47 

46 

 

 

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-A019.2101-

000006 

"Koka izstrādājumu 

rekonstrukcijas un 

restaurācijas darbnīcas 

izveidošana" 

X  

2 16-01-AL34-A019.2201-

000006 

Mobilās skatuves iegāde 

brīvdabas pasākumu 

tehniskajai nodrošināšanai 

Ludzas novada pašvaldības 

teritorijā 

X  

3 16-01-AL34-A019.2201-

000020 

Ludzas Jaunavas Marijas 

Debesīs uzņemšanas Romas 

katoļu baznīcas ērģeļu 

restaurācija 

X  

4 17-01-AL34-A019.2101-

000001 

Inovatīvs skaistumkopšanas 

pakalpojums lauku teritorijā 

X  

5 17-01-AL34-A019.2101-

000004 

Ņukšu lietišķās mākslas un 

tehnoloģijas darbnīca 

"VADUGUNIS" 

X  

6 17-01-AL34-A019.2101- Lauku tūrismam X  



000003 izmantojama atpūtas 

kompleksa pārbūve, 

uzņēmuma esošā tūrisma 

pakalpojumu uzlabošanai 

7 17-01-AL34-A019.2101-

000012 

Reprezentatīvo produktu 

ražošanas darbnīcas izveide 

X  

8 17-01-AL34-A019.2101-

000008 

Mērniecības iekārtu un 

programmatūru iegāde esošā 

uzņēmuma pakalpojuma 

attīstības veicināšanai. 

X  

9 17-01-AL34-A019.2101-

000014 

„Bezkontakta 

pašapkalpošanās 

automazgātavas 

modernizācija Ludzā” 

X  

10 17-01-AL34-A019.2101-

000002 

BIO tēju, garšvielu un 

sukāžu ražotnes izveide 

X  

11 17-01-AL34-A019.2101-

000007 

Tenisa laukuma ar žogu un 

automašīnas stāvvietas 

būvniecība, tenisa inventāra 

iegāde 

X  

12 17-01-AL34-A019.2101-

000005 

Sporta spēļu automātiskās 

filmēšanas sistēmas iegāde 

sporta un tehnoloģiju 

popularizēšanas veicināšanai 

 

X  

13 20-01-AL34-A019.2101-

000011 

"Ūdens pasaka " X  

14 

20-01-AL34-A019.2101-

000015 

Iedzīvotājiem sniedzamo 

pakalpojumu pilnveidošana , 

iegādājoties drenāžas 

skalotāju. 

X  



 

15 19-01-AL34-A019.2201-

000009 Zīdūņa parka labiekārtošana  

X  

16 

19-01-AL34-A019.2101-

000010 

Metamo mašīnu iegāde 

stenda šaušanai Ludzas 

novada Isnaudas pagastā 

X  

17 

20-01-AL34-A019.2101-

000002 

Šķeltu laukakmeņu 

ražošanai nepieciešamā 

akmens skaldītāja iegāde 

zemnieku saimniecībā 

"Grīvas" 

X  

18 

20-01-AL34-A019.2101-

000006 

Ūdenstūrisma attīstība 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novada teritorijā 

X  

19 20-01-AL34-A019.2101-

000020 

Pārvietojamā lentzāģa 

pakalpojumu sniegšana 

X  

20 

19-01-AL34-A019.2101-

000012 

"Jaunu pakalpojumu 

izveidošana VK 

skaistumkopšanas 

privātpraksē" 

X  

21 

19-01-AL34-A019.2101-

000005 

Slinga terapijas pakalpojuma 

un ķermeņa masas analīzes 

pakalpojuma ieviešana un 

attīstīšana Ludzas rajona 

partnerības teritorijā. 

X  

 



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 9 

 Pārtikas  3 

 t.sk.Mājražošana  2 

Tūrisms un atpūta  6 

Amatniecība  4 

Cita pakalpojuma 

nozare 

Skaistumkopšana 

Automazāšana 

Mērniecība 

Drenāžas 

skalošana 

Veļas mazgāšana 

 

 

1 

 

 

 

5 

2 

1 

1 

 

1 

Cita ražošanas 

nozare (šķelti 

akmeņi,  

 2 

Cita nozare 

atbilstoši SVVA 

stratēģijai 

  

Skaits kopā 2 34 

 

 

 

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 11 

Kultūra 10 

Sociālā aprūpe 2 

Interešu un apmācību klubi  

Vides aizsardzība  

Teritorija labiekārtošana 7 

Reliģija, baznīcas 4 

Mācības  

Cita (norāda, kāda)  

Skaits kopā 34 

 

* 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 29 571 351 94 126 

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā Preiļu VRG 1 4  4  



Rēzeknes VRG  1 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs Lietuva 1 

Igaunija 1 

Somija 1 

13 6 6 1 

Dalība mācībās 2  

Dalība LLF organizētos pasākumos 13 

Dalība VLT organizētos pasākumos 12 

Cits: LTRK, Latvijas Jauno zinātnieku 

apvienība, Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Ekonomikas institūts, VARAM, Latgales 

plānošanas reģions, SIA "Biznesa 

Kolsantinga Grupa" 

6 

 

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 

BDR Latvijas Pilsoniskā alianse  

BDR Latvijas Lauku forums  

BDR Resursu centrs sievietēm "Marta"  



Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  

 

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

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Biedru naudas 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu 

tīkls” 

Partneri no Latvijas, Igaunijas, 

Francijas, Slovēnijas un Bosnijas un 

Hercegovinas 

 

ES programma 

„Eiropa pilsoņiem” 

(2014-2020) 

 

 

 

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) 

“Velo tūrisma 

attīstība 

Austrumlatvijā 

pieslēdzoties 

starptautiskajam 

Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo11”  

Ludzas rajona 

partnerība- 

vadošais partneris 

 Daugavpils un 

Ilūkstes novadu 

partnerība 

„Kaimiņi”, 

Sadarbības 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 

Divas  konferences 

Semināru cikls I, II 

Austrumlatvijas 

velomaršrutu karte 

Sagatavota " Latgales 

velotūrisma attīstības 

 



 Ziemeļlatgales 

partnerība; 

Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība; 

Krāslavas rajona 

partnerība; Biedrība 

„Sateka”, Preiļu 

rajona partnerība 

uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta 

pieguļošajās teritorijās. 

https://saite.lv/SLZ 

https://saite.lv/lfg 

stratēģija 2021-2027" 

https://saite.lv/FkI 

 

“ Tūristam draudzīgs 

Latgales uzņēmējs 

digitalizācijs 

laikmetā"  

Ludzas rajona 

partnerība- 

vadošais partneris 

 Daugavpils un 

Ilūkstes novadu 

partnerība 

„Kaimiņi”, 

Ziemeļlatgales 

partnerība; 

Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība; 

Krāslavas rajona 

partnerība, Preiļu 

rajona partnerība 

Sadarbības projekta mērķis – Veicināt 

uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, 

izmantojot e-vides piedāvātās iespējas 

un apmācot uzņēmējus darbam ar 

tūristiem 

https://saite.lv/SLZ 

https://saite.lv/SQW 

Divas konferences 

Semināru cikls I, II, III 

Sagatavota " Latgales 

uzņēmējdarbības 

attīstības stratēģija 

"Tūrisma 

pakalpojumu 

veidošana 

uzņēmumos 2021- 

2027 " 

https://saite.lv/vaP 

 

 Mākslas skolas 

pedagogu un 

skolēnu prasmju 

pilnveidošana 

radošās industrijas 

attīstīšanai 

sadarbības partneru 

Saldus rajona 

attīstības 

biedrība- vadošais 

partneris 

Ludzas rajona 

partnerība, 

Kandavas 

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 

 Projektā iesaistīto 

teritorijās norisinājās 

10 aktivitātes, kurās 

piedalījās gan mākslas 

skolu pedagogi, gan arī 

audzēkņi: 

 1. Vasaras 

Aktivitātēs tika iesaistītas 

projektu partneru 

teritorijās esošās mākslas 

skolas. No Ludzas rajona 

partnerības teritorijas 

projektā piedalījās 

J.Soikāna Ludzas 

mākslas skola. Projekta 



teritorijās partnerība, 

Madonas novada 

fonds, Partnerība 

laukiem un jūrai 

vietējo sabiedrību 

https://saite.lv/SLZ 

https://saite.lv/QuM 

 

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). 

 8. Keramikas 

simpozijs 

(2020). 

 9. Gleznošanas 

plenērs 

pieaugušajiem 

norises laiks no 2018. 

gada jūlija līdz 2021. 

gada novembrim. 

 Projekta ietvaros notika 

gan dažādi pasākumi, 

gan arī mākslas skolām 

tika iegādāti 

pamatlīdzekļi.   J.Soikāna 

Ludzas mākslas skolai 

tika iegādāta Oforta prese 

JS-60, kas nepieciešama 

pie grafiskā dizaina 

idejas realizācijas, 10 

smilšu galdi un 5 

grafiskās 

planšetes.  Pamatlīdzekļi 

ir nodoti mākslas skolai 

bezatlīdzības lietošanā  

mācību satura 

dāžādošanai un 

pilnveidei. 



«Varakļānu un 

Cesvaines pils 

atspulgi 

gleznās» (2020) 

 10. 5 Radošo 

darbu un 

plenēra mākslas 

darbu ceļojošās 

izstādes. (2020, 

2021). 

  

 

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

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

Covid-19 ierobežojumi pasākumu organizēšanā 

 

 

IV  SVVA stratēģijas īstenošana 2021.gadā 

 

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

finansējuma apguve). 

Tiek atsaukti būvniecības projekti. Covid-19 ietekmē būvniecība sadārdzinās. 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

 

 



Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Lepojamies ar Projektu karti mājas lapā www.ludzaspartneriba.lv, projektu vērtēšanas programmu, ieguldījumu Latgales attīstībā ar diviem 

starpteritoriālajiem projektiem. 

 

 


