Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2020. gadā
Biedru skaits – 77
Pašvaldības - 5
NVO sektors – 33
Komersanti (IK,ZS,SIA) – 25
Privātpersonas-14

Iedzīvotāju skaits 26746 (dati uz 2015.01.01.)
24354 (dati uz 2020.01.01.) -2392
Teritorija 2016,61 km2

Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Pārgaujas novadu teritorijas

Biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” Padomes sastāvs 2018.-2021.gads
Apstiprināts biedrības kopsapulcē 2018.gada 03.aprīlī, Limbažos.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2020. gadā
Janvāris

⮚ 11.01. Biedrības «Latvijas Lauku forums» organizētajam konkursam Dižprojekts 2019
izvirzām SIA BŪSI VESELS projektu "Dzīvība un skaistums».

Februāris
⮚ 20.01. LEADER projektu konkursa VIII kārtas projektu pieteikumu iesniegumu iesniegšana no 2019. gada 20. decembra līdz 2020.
gada 20. janvārim, uzņēmējdarbības atbalstam -278 515,25 EUR (apstiprināti 11 projekti);
⮚ LEADER projektu konkursa VIII kārtas projektu pieteikumu vērtēšana (21.01. - 21.02.);
⮚ 24.02. Dalība biedrības „Latvijas Lauku forums” padomes sēdē, Rīga;
⮚ 25.02. Biedrības "Latvijas Lauku forums", VRG, Zemkopības Ministrijas tematiskā darba grupa par lauku telpas attīstību,
par SVVA un LEADER programmas nākotnes attīstību, Rīga.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2020. gadā
Marts ⮚ 5.03. Biedrības "Latvijas Lauku forums" biedru sapulce, Rīga;

⮚ 12.03. Vidzemes lauku partnerības "Brasla" gada kopsapulce, Limbaži.

Maijs
⮚ 20.05. Iepirkuma dokumentu izstrāde, publicēšana, pieņemšana IUB - par video materiālu cikla
“Braslas stāsti” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2020. gadā
Jūlijs
⮚ 07.07. Realizēto LEADER projektu uzraudzība Limbažu pilsētā un Alojas novadā.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2020. gadā
Septembris
⮚23.09. Sadarbībā ar SIA MEET GROUP uzsāk video materiālu cikla "Braslas stāsti 2020" veidošanu;

⮚29.09. Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā realizēto LEADER projektu uzraudzība Limbažu un Alojas novadā

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2020. gadā
Oktobris
⮚ 06.10. Dalība Limbažu novadu aktīvo iedzīvotāju «Diskusiju pieturā par uzņēmējdarbību», Vidriži;
⮚ 08.-09.10. Izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības un sabiedrības
aktivizēšanā biedrības “Darīsim paši!” teritorijā (Kuldīgas un Skrundas novads);

⮚ 11.10. LEADER projekta “Minies pa sliedēm” sliežu velosipēdu atklāšanas pasākums, Zilākalna novads;
⮚ 14.-15.10. Biedrības "Latvijas Lauku forums" un vietējās rīcības grupas tiekās Rudens forumā uz kopā sanākšanas darbu un
svētkiem, digitālā vidē;
⮚ 20.10. Seminārs-Elektronisko dokumentu pārvaldība, ZOOM platforma;
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Novembris
•
•
•
•
•
•

02.11. LEADER IX kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu iesniegšana 81246.53 EUR apstiprināti 10 proj.;
04.11. Vidzemes lauku partnerības "Brasla" Padome, ZOOM platformā diskutē par finansējuma sadalījumu
uzņēmējdarbības projektu konkursa izsludināšanai;
26.11. Tūrisma ceļa VIA HANSEATICA tiešsaistes seminārs "Tūrisms visiem»;
26.11.Vebinārs - Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros;
27.11. Konference «Sabiedrības līdzdalība pašvaldību plānošanā: Latvijas prakses izvērtējums un pasaules
tendences»;
30.11. Efektīvas sapulces - nost ar garlaicību un laika izniekošanu- tiešsaistes darbnīca.
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Decembris
⮚ No 2020. gada 18. decembra līdz 2021. gada 18. janvārim izsludināta LEADER X kārta 266 685 EUR, uz LAD 10 proj.;
⮚ 10.12. Izdots Vidzemes lauku partnerības «Brasla» galda kalendārs - plānotājs 2021. gadam SIA I&L Reklāmdruka”;
⮚ 17.12. Sveču liešanas darbnīca Straupes aktīvajiem senioriem, Straupe;

⮚

21.12. Latvijas Lauku foruma gada noslēguma pasākums, ZOOM platformā.

Starpteritoriāls sadarbības projekts «Mājražošanas jaunrade»
(Nr. 18-00-A019.332-000006)
Projekta mērķis ir gūt izpratni un kopā ar speciālistiem radīt pamatojumu par Latvijas produktu nozīmīgumu ikdienas uzturā, to pārstrādes
un izmantošanas jaunām iespējām, tādējādi sekmējot gan topošos, gan esošos vietējos mazos ražotājus, rast ierosmi jaunu produktu
radīšanā. Finansējums 91 822, 68 EUR.

⮚ 05.02. Mājražotāju apmācību seminārs «LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā», Jelgava
⮚19.-20.02. Mājražotāju apmācību seminārs «No vēsturiskā mantojuma līdz inovācijām nākotnes laukos», Smiltenes
tehnikums, Smiltenes pagasts;

Projekta sadarbības partneri: biedrības - Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”

Sadarbības projekta «Mājražošanas jaunrade» ietvaros
(Nr. 18-00-A019.332-000006)
Projekta mērķis ir gūt izpratni un kopā ar speciālistiem radīt pamatojumu par Latvijas produktu nozīmīgumu ikdienas uzturā, to
pārstrādes un izmantošanas jaunām iespējām, tādējādi sekmējot gan topošos, gan esošos vietējos mazos ražotājus, rast ierosmi
jaunu produktu radīšanā. Finansējums 91 822, 68 EUR.

⮚ 27.-29.07. Bērnu vasaras piedzīvojums «Maizes
ceļš», Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads;

⮚ 25.-27.08. Nometne jauniešiem "Latviskās vērtības ikdienas
dzīvē», Katvaru pagasts, Limbažu novads.

Starpvalstu sadarbības projekts «Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā»
(Nr. 19-00-A019.333-000001)
Projekta mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot
pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma
izmantošanu tūrismā.

⮚ 14.01. Tūrisma konference “Dabas taku
izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku
partnerības "Brasla" teritorijā”, Straupes
Zirgu pasts;

⮚ 06.02. Riebiņu ezera vērtību apzināšana
kopā ar ģeologu Mg. geol. Daini Ozolu
DAP; Vilmāru Katkovski LVM Meža
apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;
Agri Ķesu, Pārgaujas novada vides
aizsardzības inspektoru un tūrisma
speciālisti, Straupe.

Projekta sadarbības partneri: Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Somijas vietējā rīcības grupa Kehittämisyhdistys SILMU ry

.

Starpvalstu projekts «Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot
tradicionālās vērtības VRG «No Salacas līdz Rūjai» un tās sadarbības partneru
Latvijā un Vācijā darbības teritorijās» (Nr. 19-00-A019.333-000004)
Projekta mērķis ir īstenot pasākumu kopumu, kas sekmēs VRG un tā sadarbības partneru darbības teritoriju ilgtspējīgu
apsaimniekošanu un uzņēmējdarbības jomu paplašināšanos, kas ilgtermiņā paaugstinās dzīves kvalitāti lauku reģionos un saglabās
mūsu pamatvērtības. Finansējums 31 000 EUR.

⮚ 14.-15.06. Izzinošs pieredzes apmaiņas brauciens
«Lauksaimniecības blakus produkti – būvmateriālu
ražošanā», Latgale;

⮚ 22.05.
Seminārs
"Lauksaimniecības
blakusproduktu
izmantošana būvmateriālu ražošanā. Salmu paneļu būves
montāža», Burtnieku novads.

Projekta sadarbības partneri: biedrības - Vidzemes lauku partnerību «Brasla», «No Salacas līdz Rūjai» un Vācijas vietējā rīcības grupa
"Flechtinger Hohenzug".

Starpteritoriāls sadarbības projekts «Reģiona finanses reģiona
uzņēmējdarbībai»
Projekta mērķis: radīt metodiku, kas ļaus piesaistīt finanšu instrumentus ekonomikas attīstībai VRG darbību teritorijā kā
fizisku tā juridisku personu mikro - kreditēšanai. Finansējums 99 234,17 EUR.

⮚ 29.10. Projekta ietvaros biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība" organizē sadarbības partneru tikšanos,
ZOOM platforma;
⮚ Projekta ietvaros tapusi informatīva platforma SEGUMS https://www.segums.lv/, kur esošie un potenciālie
uzņēmēji Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā, var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt
aizdevumus arī nebanku sektorā.

Projekta sadarbības partneri: biedrības - «Vidzemes lauku partnerība Brasla», «Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība», «Kandavas Partnerība», «Pierīgas Partnerība»,
«Lauku partnerība Ziemeļgauja», «No Salacas līdz Rūjai».

Starpteritoriāls sadarbības projekts «Zaļais velo ceļš-uzņēmēju
aktivizēšanas iespēja» (Nr. 19-00-A019.332-000004)
Projekta mērķis ir Zaļo velo ceļu tīkla pilnveidošana, labiekārtošana. Infrastruktūras sakārtošana piesaistīs gan ārzemju,
gan vietējos viesus, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Finansējums līdz 72 910 EUR.

⮚ 22.05. Zaļā velo ceļa izpētes pasākums, velo brauciens pa Zilākalna teritoriju, darba grupas diskusija ar Latvijas Zaļo ceļu
asociācijas projektu vadītāju Jāni Sijātu, ekskursija «Ztornī» Toma Treimaņa vadībā;

⮚ 17.06. Zaļo velo ceļu infrastruktūras izveide Gulbenes novadā, izpētes velo brauciens, diskusija par Zaļo velo ceļu
infrastruktūras izveidi Gulbenes novadā un sadarbības pieredze ar uzņēmējiem velo tūrisma attīstībai;
⮚ 20.08. Zaļo velo ceļu iepazīšanas brauciens Jaunpiebalgas novadā, uzņēmēju pieredze “Zaļajā ceļā”, Valentīna un
Guntars Dolmaņi – Z/S Lielkrūzes bioloģiskās saimniecības darbība un apskate, velo brauciens kopā ar vēsturnieku Edgaru
Žīguru, Jaunpiebalgas novads.
Projekta sadarbības partneri: biedrības - Vidzemes lauku partnerība «Brasla», «Jūrkante», «Abulas lauku partnerība», «Cēsu rajona lauku partnerība», «No
Salacas līdz Rūjai» un «Sateka».

«Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
1976229.54 EUR
LEADER aktualitātes 2020.gads
LEADER projektu konkursa
•8. kārta (20.12.2019.– 20.01.2020.);
•9. kārta (02.11.2020. – 02.12.2020.);
•10. kārta (18.12.2020. – 18.01.2021.)

Kārta

1.k.

15.04.-16.05.2016.

2. k.

13.02.-13.03.2017.

3.k.

10.03. – 10.04.2017.

4. k.

18.12.2017.-18.01.2018.

5. k.

25.05.-25.06.2018.

6. k.

05.03.-05.04.2019.

7. k.

25.03.–25.04.2019.

8. k.

20.12.2019.-20.01.2020.

9.k.

02.11.2020.-02.12.2020.

10.k.

Kopā apstiprināti 116 projekti, www.brasla.lv

Projektu pieteikumu
iesniegšanas termiņš

18.12.2020. -18.01.2021.

Pieejamais finansējums
988738.75 EUR (UD 593243.25 EUR,
Sabiedriskām aktivitātēm 395495.50 EUR).
103807,07 EUR. Sabiedriskās nozīmes
projektiem;
510529,37 EUR. Uzņēmējdarbības
atbalstam;
416325,29 EUR. Uzņēmējdarbības
atbalstam;
81396,31 EUR. Uzņēmējdarbības atbalstam
482 604,76 EUR. Uzņēmējdarbības
atbalstam;
287 434,90 EUR. Sabiedriskās nozīmes
projektiem;
278515,25 EUR. Uzņēmējdarbības atbalstam.
81246.53 EUR Sabiedriskās nozīmes
projektiem;
266 685.38 EUR Uzņēmējdarbības atbalstam.
Kopā:

Apstiprinātie,
realizētie projekti

Apgūtais
finansējums EUR

7
31

493986.02

8

92903.48

7

115907.45

16

289029.95

7

74319.51

12

187578.63

13

207088.37

11

140812.04

10 (4 apstiprināti, 6
vērtēšanā)

80184.67

14 (vērtēšanā)

277504.4

136

1959314.52

Paldies par Jūsu uzmanību!

Braslas iela-2, Straupe
Liga@brasla.lv
26137342

L. Kārkliņa, Z. Krūmiņa, 2021

