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1. ļpp. 

Kopsaviļkums 

PĒTĪJUMA PAMATOJUMS 

Pe tī jums veikts, pamatojoties uz pļa nos anas dokumentiem, normatī vajiem aktiem, ka di bija spe ka  2014. – 

2020. gada pļa nos anas perioda  attiecī ba  uz LEADER pieejas finanse juma apgu s anu. 

Pe tī jums aptver Lī va nu novada un Preiļ u novada teritorijas, viete ja  ļī menī  atbiļstos ais pļa nos anas dokuments 

ir Preiļ u rajona viete ja s attī stī bas strate g ija, biedrī bas “Preiļ u rajona partnerī ba” (VRG) veikta s darbī bas.  

Pe tī juma ietvaros notikus as 11 me rk a grupu - iedzī vota ju fokusgrupas, 7 no ta m atbiļstos a s teritorijas 

pagastos, 2 – pas vaļdī ba s un 1 – Partnerī bas padome . Viedokļ u apkopos anai un anaļī zei izmantotas 100 

respondentu anketas, gan papī ra forma , gan eļektroniski aizpiļdī tas ties saiste . Datu saļī dzina mo ļieļumu 

ļaba kai uzskatei izmantoti grafiki, tabuļas un diagrammas. LEADER ieviesto un uz pe tī juma nodos anas brī di 

ievies anas procesa  esos o projektu dati n emti no “Preiļ u rajona partnerī bas” LEADER projektu datu ba zes. 

PĒTĪJUMA MĒRĶIS 

Veikt nosļe guma izve rte jumu par biedrī bas “Preiļ u rajona partnerī ba” viete ja s attī stī bas strate g ijas 2015. – 

2020. gadam ievies anas gaitu un pienesumu biedrī bas darbī bas teritorijas attī stī bai, formuļe t 

prieks noteikumus ta ļa kai efektī vai VRG un sadarbī bas partneru darbī bai Preiļ u un Lī va nu novadu teritorija s, 

ka  arī  define t turpma kos darbī bas virzienus 2021. – 2027. pļa nos anas perioda . 

PĒTĪJUMA GALVENĀS DAĻAS 

Raksturots, ka das strate g ija  define ta s vajadzī bas ar ī stenotaja m rī cī ba m tika apmierina tas. Apkopoti Rī cī bu 

rezuļta tu ra dī ta ji.  

Raksturotas strate g ijas rī cī bas, kuras ir veicina jus as kvaļitatī vas pa rmain as teritorija .  

Raksturots, ka  ī stenotie projekti ir risina jus i teritorija  identifice ta s un strate g ija  define ta s vajadzī bas, 

raksturota projektu ietekme ī stermin a /iļgtermin a . 

Sniegta informa ciju, vai projekti ir aktuaļize jus i ka das jaunas vajadzī bas VRG darbī bas teritorija . 

Raksturota ī stenoto projektu ietekme uz uzn e me jdarbī bas attī stī bu, teritorijas attī stī bu, iedzī vota ju dzī ves 

vides kvaļita tes paaugstina s anu, teritorijas ļī dzsvarotu attī stī bu. 

Sniegts izve rte jums par projektu pieteikumu ve rte s anas krite rijiem, t.sk. nora dot kurus krite rijus projektu 

pieteice jiem ir visgru ta k izprast vai izpiļdī t. 

Sniegts kopsaviļkumu par iemesļiem projektu noraidī s anai, to atsauks anai vai ļe mumu pa rsu dzī ba m. 

Nove rte ta me rk grupu apmierina tī ba ar projektu VRG darbī bu un atgriezenisko saiti, LEADER pieeju, 

rezuļta tiem. 
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2. ļpp. 

Raksturoti LEADER krite riji, kuri tiek ieve roti un ī stenoti strate g ijas ievies ana . 

Raksturots, ka  projektos tiek izve rte ta inova cija. 

Raksturota inova cijas krite riju izpiļde, t.sk. mine ts, ka di inovatī vi projekti ir ī stenoti VRG teritorija . 

Raksturots, ka das jaunas (teritorija  nebijus as) zina s anas, metodes, sadarbī bas veidu u.c. inova ciju iena ks anu 

veicina jis LEADER. 

Raksturots, cik ļieļa  me ra  ī stenotie inovatī vie projekti ietekme jus i citus procesus, notikumus un situa cijas 

teritorija . 

Sniegti prieks ļikumi vienotas inova ciju definī cijas izveidei. 

PĒTĪJUMĀ SPECIFISKI IZVĒRTĒTAS TĒMAS: 

Uzn e me jdarbī bas raksturojums 

Migra cija un demogra fija 

Sabiedriskais ļabums 

Strate g iska  virzī ba ES aktua ļaja s joma s - viedo ciemu, digitaļiza cijas, zaļ a s transforma cijas, augstas 

pievienota s ve rtī bas produktu un pakaļpojumu, bioekonomikas un aprites ekonomikas, ka  arī  viete jo raz ota ju 

un pate re ta ju sadarbī bas aktivita tes. 

PĒTĪJUMA PASŪTĪTĀJS 

Pe tī juma pasu tī ta js ir Preiļ u un Lī va nu novadu teritorijas aptveros a  Viete ja s rī cī bas grupa: biedrī ba “Preiļ u 

rajona partnerī ba”. 

PĒTĪJUMA IZSTRĀDĀTĀJS 

Pe tī juma izstra da ta js ir biedrī ba “U denszī mes”. 

Pe tī jums veikts 2022.gada ju ļija  – oktobrī , taja  atspoguļ oti 2022.gada oktobrī  aktua ļie biedrī bas “Preiļ u 

rajona partnerī ba” rī cī ba  esos ie dati, me rk a grupu viedokļ i un oficia ļa  statistika. 
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3. ļpp. 

SVVA strate g ijas me rk i, rī cī bas, ra dī ta ji 

KOPĒJĀ LEADER PROJEKTU STATISTIKA 

perioda  2015 - 2020 

(t.sk. iesniegtie, apstiprina tie, noraidī tie, atsauktie) 

Kope jais iesniegto projektu skaits perioda  

2015 - 2020 (t.sk. iesniegtie, apstiprina tie, 

noraidī tie, atsauktie)  

Uzn e me jdarbī bas  

Sabiedriskie 

276 

134 

142  

 

Projektu sadaļī jums pa novadiem (t.sk. 

iesniegtie, apstiprina tie, noraidī tie, 

atsauktie) 

Lī va nu 

Preiļ u 

276 

59 

217 
 

 

 

Uzņēmē
jdarbīb

a
49%

Sabiedri
skie
51%

Iesniegtie projekti aktivitātēs

Līvānu
21%

Preiļu
79%

Iesniegtie projekti Līvānu un 
Preiļu novados
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Projektu sadalījums NOVADOS aktivitātēs 

(t.sk. iesniegtie, apstiprina tie, noraidī tie, atsauktie) 

 

Lī va nu Preiļ u 

sabiedriskie 27 115 

uzn e me jdarbī bas 32 102 

 

Projektu sadaļī jums pe c to ī stenos anas FA ZES (dati uz 31.10.2022.) 276 

sa kta uzraudzī ba 117 

noraidī ts 66 

ievies ana  29 

neatbiļst 43 

atsaukts 8 

ve rte s ana  1 

pa rtrauktas saistī bas 11 

atgriezts ļabos anai 1 
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Sabiedriskie Uzņēmējdarbība
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5. ļpp. 

 

Iesniegto projektu sadalījums pa DARBĪBAS JOMĀM novados 

Projektu sadaļī jums pa darbī bas joma m (t.sk. iesniegtie, apstiprina tie, noraidī tie, 

atsauktie) 

Preiļ u 

novads 

Lī va nu 

novads 

apka rte ja  vide 22 5 

aprī kojums 9 3 

atpu ta/sports 25 6 

IT risina jumi 1 0 

izgļī tī ba/zina s anas/prasmes 7 1 

kuļtu ra 24 12 

pakaļpojumi 44 13 

Raz os ana un teritorijas saka rtos ana 29 9 

Sakra ļais mantojums, kapse tas 29 2 

teļpu remonts 9 1 

tu risms 19 7 

Sākta uzraudzība
42%

24%

11%

16%

3%

0.36%

4%

0.36% Projektu īstenošanas fāzes

Sākta uzraudzība Noraidīts Ieviešanā Neatbilst

Atsaukts Vērtēšanā Pārtrauktas saistības Atgriezts ļabošanai
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6. ļpp. 

 

ĪSTENOTO projektu sadalījums pa JOMĀM (ieviešanā/sākta uzraudzība) 146 

apka rte ja  vide 13 

aprī kojums 4 

atpu ta/sports 14 

izgļī tī ba/zina s anas/prasmes 2 

kuļtu ra 22 

pakaļpojumi 30 

raz os ana, teritoriju saka rtos ana 24 

Sakra ļais mantojums, kapse tas 20 

socia ļie pakaļpojumi 2 

teļpu remonts 2 

tu risms 13 
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Iesniegto projektu jomas
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7. ļpp. 

 

LĪVĀNU NOVADA LEADER PROJEKTU RĀDĪTĀJI 

Projektu sadaļī jums novados aktivita te s: 

sabiedriskie, uzn e me jdarbī ba (t.sk. iesniegtie, 

apstiprina tie, noraidī tie, atsauktie) 

Sabiedriskie  

Uzn e me jdarbī bas 

59 

27 

32  
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8. ļpp. 

Projektu sadalījums pa 

PAGASTU TERITORIJĀM 

Līvānu novadā 

 

 

 

Turku  

Sutru  

Rudza tu  

Jersikas  

Roz upes 

Lī va nu piļse ta 

59 
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ĪSTENOTIE projekti Līvānu novadā aktivitātēs 

Īstenotie projekti 

Līvānu novadā 
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9. ļpp. 

Līvānu novadā īstenotie projekti 

sadalījumā pa jomām 

apka rte ja  vide 

atpu ta/sports 

izgļī tī ba/zina s anas/prasmes 

kuļtu ra 

pakaļpojumi 

raz os ana, t.sk. teritoriju saka rtos ana 

socia ļie pakaļpojumi 

teļpu remonts 

tu risms 

 

33 

2 

2 

1 

9 

5 

6 

2 

1 

5 

 
 

 

PREIĻU NOVADA LEADER PROJEKTU RĀDĪTĀJI 

Projektu sadalījums novados 

aktivitātēs sabiedriskie, 

uzņēmējdarbība (t.sk. iesniegtie, 

apstiprinātie, noraidītie, atsauktie) 

 

 

 

Sabiedriskie 

 

 

Uzn e me jdarbī ba 
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115 

 

 

103 

 

 
 

 

2

2

1

9

5

6

2

1

5

0 2 4 6 8 10

APKĀRTĒJĀ VIDE

ATPŪTA/SPORTS

IZGLĪTĪBA/ZINĀŠANAS/PR…

KULTŪRA

PAKALPOJUMI

RAŽOŠANA UN …

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

TELPU REMONTS

TŪRISMS

Līvānu novadā īstenotie 
projekti - jomās

Sabiedris
kie

53%

Uzņēmējd
arbības

47%

Iesniegtie projekti aktivitātēs -
Preiļu novads



BIEDRĪBAS „PREIĻU RAJONA PARTNERĪBA” SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2015.-2020.GADAM NOVĒRTĒJUMS 

10. ļpp. 

Projektu sadalījums pa PAGASTU TERITORIJĀM Preiļu novadā 

Kopā 218 

 

Agļonas 41 

Aizkaļnes 6 

Gaļe nu 7 

Peļe c u 16 

Preiļ u 11 

Riebin u 20 

Roz kaļnu 17 

Rus onas 25 

Saunas 6 

Sī ļ ukaļna 6 

Upmaļas 5 

Stabuļnieku 6 

Va rkavas 1 

Preiļ u piļse ta 51 

 

ĪSTENOTIE projekti Preiļu novadā aktivitātēs 

Kopā 120 

 

sabiedriskie  62 

uzn e me jdarbī bas 58 
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11. ļpp. 

Preiļu novada projekti sadalījumā pa jomām 120 

apka rte ja  vide 12 

aprī kojums 3 

atpu ta/sports 10 

izgļī tī ba/zina s anas/prasmes 2 

kuļtu ra 14 

pakaļpojumi 26 

raz os ana, t.sk. teritoriju saka rtos ana 22 

sakra ļais 20 

tu risms 11 
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12. ļpp. 

Sasniegtie SVVA strate g ijas ra dī ta ji 

Rīcība/mērķis Prognozētie rezultātu rādītāji Sasniegtie rezultātu rādītāji 

1.1. Rīcība. Produktu un 

pakalpojumu attīstība, 

uzņēmējdarbības atbalsta 

iniciatīvas, darbinieku 

apmācības un kvalifikācija 

1)Radīti vismaz 10 un pārejas periodā 10 

jauni vai uzlaboti esošie ar PRP teritoriju 

saistīti produkti un/vai pakalpojumi (t.sk. 

mobilie (pārvietojamie) pakalpojumi)  

2) Uzlabota vietējās teritorijas 

ekonomiskā potenciāla un vietējo resursu 

izmantošana visos 5 VRG novados ; 

3) Uzlabojusies VRG teritorijas 

uzņēmumu tehnoloģiskā kapacitāte, 

produktivitāte, inovāciju līmenis un 

eksporta potenciāls  

4) Atbalstīto uzņēmumu, kuri jau 

darbojas, apgrozījums vidēji palielinājies 

par vismaz 15%  

5) Īstenots vismaz 1 kopīgs teritorijas 

(t.sk. preču un pakalpojumu) mārketinga 

un pārdošanas veicināšanas pasākums  

6) Atbalstīti vismaz 6 uzņēmumi 

produktu un pakalpojumu attīstībā vai 

darbinieku kvalifikācijas celšanā 

 7) Paaugstināta kompetence, 

produktivitāte, profesionālās prasmes un 

iemaņas PRP uzņēmumos vajadzīgajiem 

darbiniekiem, radot 12 un pārejas 

periodā 8 jaunas darba vietas 

1)Radīti 30 jauni vai uzlaboti pakalpojumi 

PRP teritorijā; 

 

2) Uzlabota vietējās teritorijas ekonomiskā 

potenciāla un vietējo resursu izmantošana 

visos ( pēc ATR norises divos – Preiļu un 

Līvānu) novados. Pēc projektu datu bāzes 

informācijas, uzņēmēju pašieguldījums 

LEADER projektu līdzfinansējuma veidā 

periodā sastāda  Eur 1 139 944.00; 

 

3) Uzlabojusies VRG teritorijas uzņēmumu 

tehnoloģisjā kapacitāte, produktivitāte, 

inovāciju līmenis un eksporta potenciāls. 

Uzņēmējdarbības jomā kā inovatīvi ir 

identificēti 38% projektu; 

 

4)Pēc aktuālās īstenoto projektu datubāzes 

datiem uz 25.10.2022.uzņēmējdarbības 

projektiem, kas ir uzraudzībā un ieviešanā, 

apgrozījumam ir jābūt palielinātam par 30 

procentiem no projektu kopējā finansējuma, 

kas sastāda EUR 280 000.00 3 gadus pēc 

perioda beigām, pieņemot, ka visi projekti 

darbojas atbilstoši plānotajam, šī summa 

sastādīs EUR 410 966. 00.  

5) Īstenots 1 kopīgs teritorijas mārkentinga 

un pārdošanas veicināšanas pasākums, to 

reprezentē „Hand Made Latgola” Līvānos; 

 

6) Ražošanas un teritorijas sakārtošanas 

jomā atbalstīti 24 uzņēmumi, pakalpojumu 

sniegšanas jomā – 30 uzņēmumi; 

 

7) PRP teritorijas uzņēmumos, LEADER 

projektu īstenošanas rezultātā ir radītas 24 

jaunas darba vietas.  

2.1. RĪCĪBA: Pamata 

pakalpojumi (izglītība, 

sociālā aizsardzība un 

veselība 

1)Pilnveidotas vismaz 12 un pārejas 

periodā 4 neformālās izglītības, sociālās 

aprūpes un aizsardzības, veselības 

saglabāšanas un rehabilitācijas aktivitātes 

(t.sk. to norises vide vai pats 

pakalpojums); 

1) Pilnveidotas 11 neformālās izglītības, 

sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības 

saglabāšanas un rehabilitācijas aktivitātes; 
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2)Veicināts dažāda vecuma iedzīvotāju 

radošums, motivācija, uzņēmība, sociālā 

aizsardzība, veselības saglabāšana un 

drošumspēja 

2) Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā 

veicināts dažāda vecuma iedzīvotāju 

radošums, motivācija, uzņēmība, sociālā 

aizsardzība, veselības saglabāšana un 

drošumspēja. Šo faktoru iespējams 

identificēt, analizējot projektu aprakstus, un 

ieviestie projekti ir adresēti atšķirīgām 

vecuma un sociālajām grupām – tie ir 

īstenoti gan skolās, gan sociālās aprūpes 

centros, gan NVO. Tāpat, to ietvaros ir 

uzlabota publiskās ārtelpas pieejamība.  

2. 2. RĪCĪBA: Apkārtējās 

vides infrastruktūras un 

kultūras objektu 

saglabāšana un uzlabošana 

1)Uzlaboti vai no jauna izveidoti vismaz 

6 un pārejas periodā 4 kultūras un sporta 

objekti lauku dzīves telpas pievilcīgai 

saglabāšanai ; 

2) Veicinātas vismaz 5 vietējās 

iniciatīvas apkārtējās vides sakārtošanai, 

saglabāšanai, attīstībai un pieejamības 

uzlabošanai ; 3)Uzlaboti atbilstoši 

savienojumi iedzīvotāju vajadzību , 

labklājībai un labsajūtai ikdienā 

1) Plānošanas periodā izveidoti vai uzlaboti 

22 kultūras un sporta objekti lauku dzīves 

telpas pievilcības saglabāšanai; 

2) Ar LEADER projektu atbalstu veicinātas 

10 vietējās iniciatīvas apkārtējās vides 

sakārtošanai, saglabāšanai, attīstībai un 

pieejamības uzlabošanai; 

3) Šis rezultatīvais rādītājs ir neviennozīmīgi 

izvērtējams, jo tieši savienojumu izveide 

projektu aprakstos un rezultātos netiek 

akcentēta. Jēdziena „savienojumi” 

identificēšanai tiek izmantoti projekti, kas 

adresēti plašākām sabiedrības grupām. 

Projektu datu bāzē identificēti 8 tbilstošās 

rīcības projekti. 

2.3. RĪCĪBA: Atpūta un 

brīvais laiks (kultūra, sports, 

pašdarbība). 

1) Uzlaboti vai no jauna izveidoti vismaz 

6 un pārejas periodā 4 kultūras un sporta 

aktivitāšu piedāvājumi un pieejamība 

vietējo iedzīvotāju prasmju, iemaņu, 

vajadzību, interešu, radošās un 

profesionālās izaugsmes un labklājības 

nodrošināšanai, kā arī saturīga brīvā 

laika pavadīšanai. 

1) Uzlaboti vai no jauna izveidoti 19 

kultūras un sporta aktivitāšu piedāvājumi, kā 

arī to pieejamība vietējo iedzīvotāju 

prasmju, iemaņu, vajadzību, interešu, 

radošās un profesionālās izaugsmes un 

labklājības nodrošināšanai, kā arī saturīga 

brīvā laika pavadīšanai. 
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Me rk a grupas viedokļ u apkopojums par SVVA strate g ijas 
izpiļdi un ietekmi  

Me rk a grupas viedokļis, kas iegu ts, apkopojot 100 respondentu anketas, ļiecina par to, ka kvaļitatī vas 

pa rmain as teritorija  notikus as, pateicoties ties i uzn e me jdarbī bu veicinos ajiem un ekonomiku attī stos ajiem 

projektiem, 79 no 100 respondentiem atzinus i, ka 1.1.rī cī ba ir gaļvena  kvaļitatī va s pa rmain as ienesos a  rī cī ba, 

savuka rt, 33 respondenti par ta du atzī me jus i arī  2.1.rī cī bu – pamata pakaļpojumi. 

Secina ms, ka iena kumu ļī menis, kvaļifice tas un ļabi aprī kotas darbavietas un pakaļpojumu pieejamī ba 

teritorijas iedzī vota ju vidu  ir nozī mī gs dzī ves kvaļita tes indikators, s obrī d vaira k aktua ļs par infrastruktu ras 

un atpu tas, kuļtu ras joma m.  

 

Gan kļa tienes fokusgrupa s, gan atta ļina ta  ankete s ana  iegu tie viedokļ i par jaunu rī cī bu ievies anas 

nepiecies amī bu na kama  SVVA strate g ija  ir pretrunī gi. Lai arī  71 respondents atzī me jis, ka ve ļe tos na kama  

strate g ija  ieviest jaunas rī cī bas, mine ta s jauno ievies amo rī cī bu te mas jau ir iezī me tas ka  attiecina mas ka da  

no esos aja m rī cī ba m. 
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RĪCĪBA 2.3. ATPŪTA UN BRĪVAIS LAIKS (KULTŪRA, SPORTS, 
PAŠDARBĪBA) 

RĪCĪBA 2.2. APKĀRTĒJĀS VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN 
KULTŪRAS OBJEKTU SAGLABĀŠANA UN UZLABOŠANA 

RĪCĪBA 2.1. PAMATA PAKALPOJUMI (IZGLĪTĪBA, SOCIĀLĀ 
AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA)

RĪCĪBA 1.1. PRODUKTU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA, 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA INICIATĪVAS, DARBINIEKU …

Lūdzu, atzīmējiet, kuras no šīm SVVA stratēģijas rīcībām ir veicinājušas 
KVALITATĪVAS pārmaiņas teritorijā:

29
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Vai nākamajā periodā jūs vēlētos ieviest SVVA stratēģijā jaunas rīcības?
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RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Kādas jaunas rīcības jūs vēlētos ieviest? 

Izdaļī t atsevis k i kuļtu rve sturiska  mantojuma objektus 

Sports, atpu ta, kuļtu ra, brī vais ļaiks 

Atpu ta, veseļī ba, brī vais ļaiks 

Ta  ka  esam raz ojos s uzn e mums, tad vienme r var uzļabot un piļnveidot raz os anas procesu 

Sadarbī bas projekti uzn e me jiem starp VRG teritorija m (daz a du VRG teritoriju uzn e mumi ievies  kopa  
aktivita tes un veido, stiprina sadarbī bu). 

 

 

Perioda ī stenota s SVVA strate g ijas ietekme uz 1.1. rī cī ba  iekļ auto vajadzī bu risina s anu vispozitī va k 

ve rte jama ta da s vajadzī ba s ka  “Jaunu produktu un pakaļpojumu radī s ana, esos o produktu un pakaļpojumu 

attī stī s ana” un “Neļauksaimnieciska s ras os anas uzn e mumu attī stī ba”. 

2.grupas rī cī ba s pozitī va ko nove rte jumu ieguvus as vajadzī bas, kas saistī tas ar sabiedrisko infrastruktu ru un 

tehnisko nodros ina jumu, sporta, kuļtu ras un brī va  ļaika, t.sk. kuļtu ras kopu un amatierkoļektī vu darbī bu 

atbaļstu. 
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DARBINIEKU PĀRKVALIFIKĀCIJA

JAUNU PRODUKTU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAI, VAI …

DARBINIEKU UN PAŠNODARBINĀTU PERSONU APMĀCĪBU …

BIZNESA ATBALSTA TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE …

MAZO UZŅĒMĒJU KOPPROJEKTOS VAI MVU BIEDRĪBU …

JAUNU UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU …

SADZĪVES, KOMUNĀLO, APMĀCĪBU, AUTOSERVISU UN …

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA, PRODUKTIVITĀTES …

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS INICIATĪVAS, RADOŠO …

NELAUKSAIMNIECISKĀS RAŽOŠANAS, TŪRISMA (DABAS, …

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PĀRSTRĀDE, TO …

JAUNU PRODUKTU UN PAKALPOJUMU RADĪŠANA, ESOŠO …

Vai īstenotie projekti ir risinājuši šādas stratēģijā definētās vajadzības?
Darbs un uzņēmējdarbība
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Uzn e me jdarbī bas projekti 

 

Uzn e me jdarbī bas projektu spektrs Preiļ u rajona partnerī bas teritorija  ve rte jams ka   pļas s un daudzveidī gs, 

ar augstu inovatī vo projektu ī patsvaru.  

Ka  inovatī vi, vadoties pe c projekta apraksta  iekļ auta s informa cijas,  ir identifice ti 28 uzn e me jdarbī bas 

projekti.    

Kopuma  teritorija  Rī cī ba  1.1. ir ī stenoti 76 projekti, secī gi, 38% no tiem ir identifice ti ka  inovatī vi, kas ir 

atzī stams par augstu inova ciju ra dī ta ju uzn e me jdarbī bas joma .   

Ka  daudzveidī gas raksturojamas arī  uzn e me jdarbī bas jomas. S ai rī cī ba : 

Pakaļpojumu joma  ieviesti 30 projekti; 

Raz os ana , teritorijas saka rtos ana  24 projekti; 

Tu risma joma  13 projekti; 

Sporta joma  5 projekti; 

Teļpu remonts veikts 2 projektu ietvaros; 

Aprī kojums iega da ts 2 projektu ietvaros.  
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UZŅĒMĒJU UN PATĒRĒTĀJU SADARBĪBAS KVALITĀTI

UZŅĒMĒJU KOOPERĀCIJU

INOVATĪVIEM UN NETRADICIONĀLIEM UZŅĒMĒJVIDES …

UZŅĒMĒJU - JAUNIEŠU PIESAISTI LAUKIEM

JAUNIENĀCĒJU KUSTĪBU LAUKOS

TERITORIJAS APDZĪVOTĪBU, REMIGRĀCIJU

NODARBINĀTO VIENLĪDZĪBU (VECUMS, DZIMUMS, ETNISKĀ …

JAUNU DARBA VIETU RADĪŠANU

JAUNU UZŅĒMUMU RAŠANOS

Uzņēmējdarbības vide: lūdzu, atzīmējiet jomas, kuras pozitīvi ietekmējusi 
LEADER pieejas īstenošana teritorijā!
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Pe tī juma veiks anas nosļe guma fa ze , 2022.gada 26.oktobrī , Preiļ u rajona partnerī bas teritorija  ir izsļudina ts 

un apgu ts viss Rī cī bai 1.1. paredze tais finanse jums. Ve rte s anas stadija  atrodas viens uzn e me jdarbī bas 

projekts. 

Konkurences aspekta  nora da ms tas, ka no iesniegtajiem 134 projektiem uzn e me jdarbī bas joma  atbaļstī ti ir 

76 projekti, kas sasta da 57% no visiem iesniegtajiem projektiem. Konkurences ļī menis nav ve rte jams ka  

izteikti augsts, tac u kope jais iesniegto projektu skaits ir ļ a vis veikt kvaļitatī vu atļasi.  

Situa cijas anaļī ze ļiecina par to, ka uzn e me jdarbī bas attī stī bai paredze tais finanse jums ir apgu ts me rk tiecī gi, 

saskan a  ar apstiprina to SVVA strate g iju 2015. – 2020.gadam. Preiļ u rajona partnerī ba  ir izstra da ti skaidri, 

pamatoti un objektī vi projektu ve rte s anas krite riji, ir sniegta pietiekama informa cija par LEADER 

programmas iespe ja m, ka  arī  nodros ina ta partnerī bas sasniedzamī ba un kvaļitatī vs konsuļtatī vais atbaļsts 

projektu iesniedze jiem.  

Saskan a  ar LURSOFT datu ba zi, 2022.gada 26.oktobrī  Preiļ u rajona partnerī bas teritorija  darbojas s a di aktī vi 

uzn e mumi:  

Novads ZS 

 

SIA IK IND KB PAJ FIL AS PS Kopā 

Līvānu novads 317 

 

296 49 

 

61 

 

12 

 

0 0 2 0 737 

Preiļu novads 736 

 

410 

 

78 

 

73 7 1 1 2 1 1309 

Kopā 1053 706 127 134 19 1 1 4 1 2046 

Izmantotie saīsinājumi: ZS –zemnieku saimniecība; SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību; IK – individuālais komersants; IND – 

individuālais uzņēmums; KB – kooperatīvā sabiedrība; PAJ – paju sabiedrība; FIL – filiāle; AS – akciju sabiedrība; PS – pilnsabiedrība.  

Veicot projektu datuba zes anaļī zi, ir secina ms, ka projektu iesniedze ju vidu  ir pa rsta ve ts pļas s 

uzn e me jdarbī bas veice ju juridisko formu spektrs:  

PROJEKTU IESNIEDZE JU DAUDZVEIDI BA UN ATTIECINA MO IZMAKSU PROPORCIJA 
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Potencia ļo LEADER projektu iesniedze ju ļoku uzn e me jdarbī bas joma  ierobez o gada apgrozī juma nosacī jumi 

– tas nedrī kst pa rsniegt  EUR 150 000.00 pe de jo trī s gadu griezuma . Lī dz ar to, potencia ļie projektu 

iesniedze ji ir mikrouzn e mumi, individua ļie komersanti, uzn e me jdarbī bas uzsa ce ji, kas arī  ir saskan a  gan ar 

LEADER principiem, gan ar Preiļ u rajona partnerī bas SVVA strate g iju 2015. – 2020.gadam.  

Preiļu rajona partnerības uzņēmēju pašieguldījums tikai LEADER projektu līdzfinansējuma veidā 

stratēģijas ieviešanas  periodā sastāda  Eur 1 139 944.00, pašu ieguldījumam  pārsniedzot 

minimālos līdzfinansējuma procentus. 

S o faktoru ir bu tiski veicina jis Rī cī bas 1.1. ve rte s anas krite rijos iekļ autais specifiskais krite rijs 3.7. „Pas u 

finansia ļais ieguļdī jums projekta ī stenos ana ”, kura  maksima ļo punktu skaitu – 5 punktus – bija iespe jams 

san emt tikai gadī juma , ja ļī dzfinanse juma daļ a ir vismaz 20% ļieļa ka par minima ļi pieļ aujamo. Ja 

ļī dzfinanse juma daļ a  ir ļī dz 20% ļieļa ka par minima ļi pieļ aujamo, projektam tika pies k irti 2 punkti. 

Paredzot minima ļo ļī dzfinanse juma daļ u, projekts s ai krite rija  tika nove rte ts ar 0 punktiem.  

SVVA stratēģijas īstenošanas periodā Preiļu novada partnerības teritorijā īstenotajos LEADER 

projektos ir izveidotas 24 darbavietas, kas ir par 4 darbavietām vairāk, nekā plānots šīs stratēģijas 

rezultatīvajos rādītājos. Vienu darbavietu ir izveidojus i 14 projektu ī stenota ji, 2 darbavietas – viens 

projektu ī stenota js, 3 darbavietas – viens projektu ī stenota js, un viens projekta ī stenota js ir  izveidojis 5 

darbavietas. 

RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Fokusgrupās paustie  viedokļi uzņēmējdarbības kontekstā. 

 

Sabiedrības fokusgrupas: 

Nepiecies ams atbaļsts pe c projekta uzraudzī bas termin a beiga m, ļai projekts turpina tu darboties; 

Vajadzī ga uzn e me ju kopiena, atbaļsts produktu izpļatī bai; 

Mums ir daudz amatnieku, podnieku, vai tad ta  ir attī stī ba? 

Jaunatne ir, tac u vin iem vajadzī gs viegļs darbs un ļabas aļgas. Bet ogas kas noļasī s?  

Uzn e me jdarbī ba  domine  ļauksaimniecī ba; 

Ir tradī cijas – daudzi ve ļ prot darī t ma jas aļu; 

Agļona  uzn e me jdarbī ba pamata  saista s ar tu rismu – viesu ma jas, e dina s ana, amatnieki, ma jraz ota ji; 

Lauksaimnieki  audze  gaļ as ļopus, bioļog iska s saimniecī bas, kas nodros ina tī ra ku dabas vidi; 

Darbu atrod visi, kas vien ve ļas; 

Inovatī vs biznesa projekts – ma rketinga pakaļpojumi, iespe ja jaunies iem; 

Nepiecies ams veicina t konkurenci energ e tika , arī  viete ja  ļī menī ; 

Preiļ os ir daudz ma jraz ota ju, mazo uzn e me ju, kas uzn em tu ristus; 

Vai Zaļ ais pubļiskais iepirkums negraus viete jo ekonomiku? 

Tehnoļog ijas kļ uvus as daudz pieejama kas, ta s vaira k ļieto arī  veca ka  paaudze, digitaļiza cijas joma  ir 
bu tisks paa trina jums; 

Kad zemnieki sasniedz zina mu turī bas ļī meni, tad var sa kt ziedot sabiedrī bai, kļ u t par mecena tiem. S o 
para dī bu sa kam ieve rot. 
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Pašvaldību fokusgrupās: 

Pieaugos a attieksme pret biznesu ka  dzī vesveidu, nevis tikai peļ n as avotu. 

Ja atsaka s no akcenta par darbavietu radī s anu. Ja doma  par projektiem, kas rada darbavietu un iena kumus 
pas am uzn e me jam, paredzot minima ļu darbaspe ku piesaisti no maļas; 

Darbaspe ka piesaiste; 

Dzī vesvietas ciļve kiem, dzī ves apsta kļ u uzļabos ana; 

Mu z izgļī tī bas pasa kumi, kvaļitatī vas pa rkvaļifika cijas iespe jas; 

Projekti pa rtikas produktu pa rstra dei, iepakos anai iļgstos ai uzgļaba s anai, arī  Zaļ a  pubļiska  iepirkuma 
konteksta ;  

Produktu sertifice s anas iespe jas, ļai Zaļ aja  pubļiskaja  iepirkuma  vare tu piedaļī ties viete jie raz ota ji. 

Lieļa ka sadarbī ba projektu izstra des un ievies anas procesa : iesniedze js – LAD – Bu vvaļde; 

Semina ri par Zaļ o pubļisko iepirkumu ar profesiona ļ u piedaļī s anos. Izsmeļ os a diskusija pas vaļdī ba  par s o 
te mu. 

Mainās cilvēku izpratne par labu dzīvi, aizvien lielāku lomu spēlē labi darba apstākļi, ērta dzīves 
vide, brīvā laika pavadīšanas iespējas. Atalgojuma loma vairs nav tik svarīga. 

Krīzes virza attīstību – COVID krīze radīja digitalizācijas lēcienu, energoresursu krīze  strauji 
paātrina virzību uz ekotehnoloģijām, vietējo resursu izmantošanu, aprites ekonomiku, īsajām 
piegādes ķēdēm. Uzņēmēji ir tā sabiedrības grupa, kas reaģē visātrāk un visracionālāk. 

 

 

N emot ve ra  apkopoto informa ciju, ka  arī  fokusgrupu daļī bnieku viedokļ us, na kama  pļa nos anas perioda SVVA 

strate g ijas izstra de  sniedzam s a dus ieteikumus: 

- Lai nodros ina tu same rī gu atbaļstu tu risma nozares uzn e mumiem, ka  arī  veicina tu sniegto 

pakaļpojumu daz a dos anu un kvaļita tes paaugstina s anu, ieteicams izveidot  atsevis k u rī cī bu tu risma 

nozares projektu atbaļstam; 

- Akcente t atbaļstu viete jo produktu pa rstra dei, iepakos anas un uzgļaba s anas nodros ina s anai, ļai 

veicina tu ī so piega des k e z u ievies anu teritorija ; 

- N emot ve ra  identifice ta s probļe mas ar darbaspe ka pieejamī bu, fokuse t atbaļstu uz projektiem, 

nozare m, kas neprasa papiļdus darbaspe ka piesaisti. 

- Veicina t uzn e me ju, sevis k i tu risma uzn e me ju, sadarbī bas projektu atbaļstu; 

- Organize t apma cī bas, sniegt konsuļtatī vo atbaļstu Zaļ a  kursa, ekoinova ciju, energoefektivita tes 

joma s, nodros ina t aktua ļa s informa cijas pieejamī bu un izpļatī bu Preiļ u rajona partnerī bas teritorija .  

- Lai nodros ina tu mine to projektu priorita ro atbaļstu, ieteicams projektu ve rte s anas krite rijos noteikt 

ats k irī gas atbaļsta  procentu ļikmes. Pieme ram, raz os anai, pa rstra dei, produktu iļgtermin a 

uzgļaba s anas nodros ina jumam, nosakot  augsta ku atbaļsta  procentu ļikmi.  
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Dzī vos ana – sabiedriska  ļabuma projekti 

 

 

 

95

43

12

32

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SABIEDRISKĀS INFRASTRUKTŪRAS, MATERIĀLI TEHNISKĀ …

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS, SAGLABĀŠANAS UN …

SOCIĀLĀS APRŪPES UN AIZSARDZĪBAS, T.SK. MEDICĪNISKI …

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU (VISA VECUMA …

Dzīvošana.
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Anaļize jot sabiedriska  ļabuma projektus, vispirms uzmanī bu piesaista tas, ka neviens no s iem projektiem nav 

atzī ts par inovatī vu projektu, visas inova cijas ir koncentre tas uzn e me jdarbī bas projektos. 

Secina jumi no projektu datu ba zes: 

- Uzkrī tos i ļieļs  skaits projektu, kas veļtī ti sakra ļa  mantojuma sagļaba s anai; 

- Lieļs skaits projektu, kas adrese ti kapse tu infrastruktu ras saka rtos anai; 

- Nozī mī gs skaits projektu, kuru ietvaros iega da ti te rpi amatierma ksļas koļektī viem. 

 

Publiskā sektora (pašvaldības, NVO un reliģiskās organizācijas) īstenoto projektu ieguldījums SVVA 

stratēģijā minēto vajadzību risināšanā. 

Vajadzība SVVA stratēģijā NVO 
īstenotie 
projekti 

Pašvaldību 
īstenotie 
projekti 

Pamata pakalpojumi  (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība) 

Neformālās izglītības pakalpojumu (visa vecuma iedzīvotājiem) 
uzlabošanas un pieejamības veicināšanas pasākumi 

5  

Sociālās aprūpes un aizsardzības, t.sk. medicīniski sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstība, efektivizēšana vai jaunu 
pakalpojumu izveide 

 3 

Veselības veicināšanas, saglabāšanas un rehabilitācijas, veselīga 
dzīvesveida, aktīvas novecošanas, arodveselības un citu veselības 
profilakses pakalpojumu attīstība 

 1 

Sabiedriskās infrastruktūras, materiāli tehniskā nodrošinājuma, 
aprīkojuma un vides uzlabošana 

1 1 

Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana 

Pievedceļu, parku, skvēru, laukumu, iekšpagalmu, autostāvvietu, 
kapsētu u.c. vides objektu ierīkošana vai uzlabošana 

 6 

Dabas resursu sakopšana, saglabāšana, aizsardzība un attīstība 
(t.sk. ūdenstilpņu krastu sakopšana un labiekārtošana, ugunskura 
vietu, peldvietu, skatu torņu ierīkošana un/vai sakopšana) 

1 1 

Informācijas stendu, norādes zīmju uz apskates objektiem 
izvietošana apkārtējās vides pievilcības palielināšanai 

1  

Kultūras objektu, muzeju, sakrālo celtņu atjaunošana un 
labiekārtošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma 
veicināšanai 

21  

Sporta, kultūras, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu 
un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana (sporta 
telpas un laukumi, rotaļu un atrakciju laukumi, nelielas brīvdabas 
estrādes, laivu piestātnes, dabas takas, velo takas, slēpošanas 

2 7 
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trases u.c. atpūtas objekti dabā), to pieejamības un informācijas 
nodrošināšana, t.sk., iedzīvotāju un VRG viesu līdzdalības 
veicināšana (arī nacionālā un starptautiskā mērogā) 

Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība) 

Lauku cilvēku prasmju, iemaņu, vajadzību, interešu, spēju, radošās 
un profesionālās izaugsmes un labklājības sekmēšana (t.sk. tērpu, 
aprīkojuma u.c. nodrošināšana) vietējo iedzīvotāju vajadzībām un 
tūrisma veicināšanai 

10 10 

Aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika pavadīšanas 
pakalpojumi un iniciatīvas vietējo iedzīvotāju vajadzībām un 
tūrisma veicināšana 

3 2 

Kultūras kopu, radošo studiju, nometņu, pašdarbības aktivitāšu 
veicināšana 

3  

 

Anaļize jot s ī s neviennozī mī gi ve rte jama s situa cijas ce ļon us, vispirms na kas secina t, ka SVVA strate g ijas vī zija  

zina ma  me ra  s is virziens ir ietverts: „Vin u dzī vesveidu un darba stiļu raksturo kristī ga s ve rtī bas, atve rta 

doma s ana, dros umspe ja, mī ļestī ba un cien a pret darba un dabas vidi un socia ļa atbiļdī ba vienam pret otru.”, 

secī gi, sakra ļa  mantojuma un kapse tu infrastruktu ras saka rtos anas projekti ir sekme jus i izvirzī ta s vī zijas 

ī stenos anu. 

Lai noskaidrotu tradiciona ļa  dzī vesveida, tai skaita  , kristī go ve rtī bu, nozī mi teritorijas iedzī vota ju ve rtī bu 

siste ma , fokusgrupa s tika uzdots uzdevums – 10 punktu skaļa  nove rte t tradiciona ļa  dzī vesveida nozī mi.  

Tika iegu ti s a di rezuļta ti: 

Fokus
grupa 

Sutri Galēni Rudzāti Aglona Līvāni Preiļi Vecvārkava Pelēči Līvānu 
nov.pašv. 

Preiļu 
nov.pašv 

Vērtī
ba 

7.57 9,18 8,66 8,66 8 8,33 7,66 7,4 8,25 8.00 

Vidējā vērtība teritorijā kopā: 8,17 

Iegu tie dati ļiecina par izteikti augstu tradiciona ļa  dzī vesveida ve rtī bu teritorijas iedzī vota ju ve rtī bu siste ma . 

Tai pas a  ļaika , uzmanī ba pieve rs ama faktam, ka vieta , kura  s ī  ve rtī ba ir visaugsta ka , ir ī stenots vienī gais 

atpazī stamais inovatī vais sabiedriska  ļabuma  projekts – Roberta Mu ka muzejs Gaļe nos.  

Saļa gojot SVVA strate g ijas vī ziju, projektu datu ba zes informa ciju un fokusgrupu daļī bnieku aptauju, 

secina ms, ka:  

- Preiļ u rajona partnerī bas teritorija ir izteikti tradī cija s sakn ota, augstu tiek ve rte ts tradiciona ļais 

dzī vesveids. S is aspekts izmantojams ka  ba ze inova cija m – jo augsta k ka da para dī ba tiek ve rte ta 

sabiedrī bas skatī juma , jo vaira k gatavī bas ieguļdī t resursus ta s sagļaba s ana  un attī stī ba . 
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NVO un pas vaļdī bu ieguļdī jums SVVA strate g ijas me rk u 
sasniegs ana  

Pašvaldību īstenoto projektu ieguldījums – publiski pieejamās infrastruktūras kvalitāte un pieejamība; 
aprīkojums un pakalpojumi 

Infrastruktūra: 13 

Dabas un tūrisma objekti 1 

Brīvdabas estrādes 3 

Ieļu apgaismojums un drošība 3 

Ciematu ļabiekārtošana – rotaļu ļaukumi, parki, atpūtas vietas, norādes 3 

Kuļtūras namu sakārtošanas darbi 1 

Sporta infrastruktūras sakārtošanas darbi 2 

Aprīkojums: 17 

Kuļtūras namu tehniskais aprīkojums 4 

Aprīkojums sporta un tūrisma aktivitāšu dažādošanai 2 

Aprīkojums amatierkoļektīvu darbības nodrošināšanai (tērpi) 5 

Sociāļo, sadzīves un rehabiļitācijas pakaļpojumu aprīkojums 5 

Aprīkojums brīvā ļaika pavadīšanai 1 

Projektu kopējā izmaksu summa periodā 733 351 

Projektu attiecināmās izmaksas kopā periodā 506 572 

Pašvaldību pašfinansējums periodā (ieguldījuma apjoms, neskaitot publisko finansējumu) 226 778 

 

Secī gi, ļai daz a dotu sabiedriska  ļabuma projektu saturisko spektru un paļieļina tu inovatī vo projektu 

ī patsvaru, vienļaikus sagļaba jot teritorijas raksturu un iedzī vota ju ve rtī bu siste mu, na kama  pļa nos anas 

perioda SVVA strate g ijas izstra de  sniedzam s a dus ieteikumus: 

Lai nove rstu izteiktu sakra ļa  mantojuma objektu dominanci sabiedriska  ļabuma projektu joma ,  nodaļī t to 

atbaļstu atsevis k a  rī cī ba . Prete ja  gadī juma  draud atka rtoties esos a  situa cija, jo, n emot ve ra  teritorijas raksturu 

un iedzī vota ju ve rtī bu siste mu, projektus izve rte jot ir objektī vi sarez g ī ti nedot priorita ti sakra ļa  mantojuma 

objektam, ja tas konkure  viena  rī cī ba  ar projektu, kas nav saistī ts ar s o kategoriju. VRG ļī men a projektu 

ve rte ta ju siste ma sasaucas ar teritorijas ve rtī bu siste mu, ta de ļ  s ai gadī juma  emociona ļi domine s sakra ļa  

mantojuma projekts, neraugoties uz tehniskajiem ve rte s anas krite rijiem.   

NVO un reliģisko organizāciju (draudžu) īstenoto projektu ieguldījums – publiski pieejamās infrastruktūras 
kvalitāte un pieejamība; aprīkojums un pakalpojumi 

Infrastruktūra: 26 

Dabas un tūrisma objekti 2 

Ieļu apgaismojums un drošība 2 

Ciematu ļabiekārtošana – rotaļu ļaukumi, parki, atpūtas vietas, norādes u.tmļ. 1 

Sporta infrastruktūras sakārtošanas darbi 2 

Baznīcas 15 

Kapsētas 4 
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Aprīkojums: 19 

Kuļtūras namu tehniskais aprīkojums - 

Aprīkojums sporta un tūrisma aktivitāšu dažādošanai 2 

Aprīkojums amatierkoļektīvu darbības nodrošināšanai (tērpi) 8 

Sociāļo, sadzīves un rehabiļitācijas pakaļpojumu aprīkojums 1 

Aprīkojums brīvā ļaika pavadīšanai 3 

Prīkojums interešu izgļītībai, nometnēm 4 

Aprīkojums NVO darbības nodrošināšanai 1 

Projektu kopējā izmaksu summa periodā 873 205 

Projektu attiecināmās izmaksas kopā periodā 721 785 

NVO pašfinansējums periodā (ieguldījuma apjoms, neskaitot publisko finansējumu) 151 420 

 

Lai nodros ina tu sabiedriska  ļabuma projektu daudzveidī bu un mazina tu savstarpe jo konkurenci, ieteicams 

izveidot atsevis k as rī cī bas visa m darbī ba m, kuras pļa nots atbaļstī t na kama  perioda SVVA strate g ijas ietvaros. 

Ka , pieme ram: 

• Sakra ļais mantojums; 

• Vides pieviļcī bas vairos ana; 

• Sabiedrisko aktivita s u daz a dos ana, kopienu aktivize s ana; 

• Kuļtu ra, tradiciona ļais dzī vesveids, u.c. 

PUBLISKAIS 
FINANSĒJUMS 
SABIEDRISKĀ 
LABUMA 
PROJEKTIEM 

1 249 623 

 

 
Ieguļdījumi 
pubļiskās 
infrastruktūras 
pieejamībā, 
uzļabošanā 

 
393 834 

 
Ieguļdījumi 
baznīcās un 
kapsētās 

 
447 915 

 
Tautas tērpu 
iegādes 

 
99 198 

 
Biedrību 
aktivitātēm, 
kapacitātei un 
darbībai 

 
66 821 

 
Sports 

 
41 301 

 
Pakalpojumi 

 
73 089 
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Biedrību darbībai Sports Pakalpojumi
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Lai mazina tu identifice to negatī vo NVO sektora un pas vaļdī bu sadarbī bu LEADER projektu iesniegs ana , 

ieteicams izvirzī t atbiļstos us VRG ļī men a projektu ve rte s anas krite rijus. Ka , pieme ram:  

- Projekta ieceres atbiļstī ba iesniedze ja juridiskajam statusam un pamatdarbī bas veidam. 

Pamatdarbī bas veids ir raksturojams projekta pieteikuma , ka  arī  pa rbauda ms pe c pubļiski 

pieejamaja m datu ba ze m. Iesniedze jam ja pamato konkre ta  projekta saistī ba ar savu pamatdarbī bu; 

- Ja iesniedze js ir pas vaļdī ba, tad izvirza ms krite rijs „Projekts nedubļe  pas vaļdī bas funkcijas”. Ja s a da 

dubļe s ana s tiek identifice ta( attiecī ba  uz kapse tu infrastruktu ru, tautaste rpu iega de m, u.c.), 

izskata ma iespe ja to nenoraidī t ka  neatbiļstos u, bet gan pies k irt negatī vus punktus s ai krite rija . 

Lai veicina tu inova ciju pieaugumu sabiedrisko projektu sektora , paredze t specifiskus krite rijus inovatī vo 

projektu atbaļstam. 

Ieteicamie krite riji inovatī vo projektu atbaļstam: 

- Projekta  paredze ta  inova cija risina konkre tu teritorijas vajadzī bu, probļe mu. S ī  probļe ma ir skaidri 

pamatota; 

- Paredze tais probļe mas risina juma veids ir nepa rprotami identifice jams ka  inovatī vs; 

- Risina juma veida  paredze ta  inova cija ir  procesa, produkta vai organizatoriska   inova cija. Inova cijas 

veids ir skaidri define ts; 

- Tai piemī t potencia ļs g enere t attī stī bas procesus,  ien e mumu apjomu un veidus ka  projekta 

ī stenos anas perioda , ta  arī  pe c uzraudzī bas termin a nosļe guma; 

- Inova cija ir baļstī ta vietas tradī cija . 

Lai, vienļaikus ar sabiedriska  ļabuma projektu daz a dos anu, veicina tu Viedo ciemu kustī bas iedzī vina s anu 

teritorija , ieteicams paredze t ve rte s anas krite rijus: 

- Projekts tiek ī stenots teritorija , kas san e musi Vieda  ciema statusu  vai atzinī bu    „Ceļ a  uz Viedo 

ciemu”, ta  iecere ir ir izstra da ta saskan a  ar Vieda  ciema pļa nu; 

- Projekta iecere veicina ta  ī stenos anas teritorijas virzī bu uz Vieda  ciema statusa iegu s anu; 

- Projekts sniegs bu tisku ieguļdī jumu Vieda  ciema pļa na ī stenos ana . 

Ta pat ieteicams izskatī t iespe ju samazina t atbaļsta procentus gadī jumos, ja projekts ir atbiļstos s pas vaļdī bas 

funkciju ī stenos anai, vai arī  projekta iesniedze js ve ļas ī stenot savai pamatdarbī bai neatbiļstos u projektu, 

nepamatojot s a da risina juma nepiecies amī bu. 
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RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Kādas jaunas vajadzības VRG teritorijā ir aktualizējuši ieviestie projekti (kopumā) ? 

Inovatī va  uzn e me jdarbī ba, pieme rotu ciļve kresursu tru kums 

Upju un ezeru teritoriju pieejamī ba iedzī vota ju atpu tai. Brī vais ļaiks , e dina s ana 

Izveidoto objektu, iega da to pamatļī dzekļ u un inventa ra apsaimniekos ana 

Naktsmī tnes, e dina s anas pakaļpojumus 

Turpina t atbaļstu pubļiska s infrastruktu ras uzture s ana  un no jauna izveidos ana - pļudmaļes, parki, sta vļaukumi 
u.tt. 

Gru ti pateikt, jo uzskatu, ka ieviestie projekti nav iezī me jus i jaunas vajadzī bas. Lieļa ka  teritorijas probļe ma ir 
iedzī vota ju skaita samazina s ana s 

Samazina ts roku darbs. A tra ka produkta sagatavos ana. Ka  arī , ļieļa ka apjoma sagatavos anas iespe jas. 

Koopera cijas nepiecies amī ba. Ma rketings, prasme sevi pasniegt 

 

 

Me rk a grupas viedokļ os par perioda  aktuaļize taja m vajadzī ba m domine : 

• Nepiecies amī ba bu t dros iem par resursu pieejamī bu jaunizveidota s infrastruktu ras un inventa ra 

uzture s anai; 

• Nepiecies amī ba pe c aktivita te m, kas veicina teritorijas apdzī votī bu, risinot arī  darbaspe ka 

jauta jumus; 

• Dabas resursu pieejamī ba un tu risma pakaļpojumu kvaļita tes un daudzveidī bas veicina s ana. 

Pozitī vi ve rte jams, ka teritorijas iedzī vota ji atzī st, ka ī stenoto projektu ietekme iļgtermin a  ve rte jama ka  

ju tama teritorijas attī stī bai kopuma  (75 no 100 respondentiem to atzī me jus i ka  ju tamu).  
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Ietekme iļgtermin a  un sadarbī ba 

 

Likumsakarī gi, ka pozitī vi tiek ve rte ta arī  VRG darbī bas ietekme sadarbī ba  ar kaimin u teritorija m, ī pas i 

izceļ ot tu risma un amatniecī bas, ma jraz os anas jomas.  

Iedzī vota ji uzskata, ka VRG perioda  ī stenotostarpteritoria ļo un starpvaļstu sadarbī bas projektu un 

sadarbī bas tī kļu uzture s anas pasa kumu rezuļta ta  ju tamu ļabumu guvus i arī  uzn e me ji, ī stenotas arī  izgļī tī bu 

un veseļī gu dzī vesveidu atbaļstos as aktivita tes. 

 

Pasākuma  „ Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros realizētie projekti. 

Projekta 
nosaukums 

Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā īstenotās aktivitātes 

“Daugavas upes 
baseina 
ekonomiskā 
potenciāla 
attīstība” 

Vados ais partneris - 
PPP „Zied zeme”,  Preiļ u 
VRG - sadarbī bas 
partneris 

Viete ja me roga sadarbī bas 
projekts, kas veicina 
Daugavas upes baseina 
ekonomiska  potencia ļa 
attī stī bu. 

Labve ļī ga vide uzn e me jdarbī bai un 
viete ja s ekonomikas 
stiprina s anai,teritorijas potencia ļa 
attī stī ba, dabas un kuļtu ras resursu 
iļgtspe jī ga izmantos ana un 
sagļaba s ana. 
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Jūs jūtat pozitīvu īstenoto projektu ietekmi ilgtermiņā uz teritorijas :
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Lūdzu, atzīmējiet, kādās jomās stratēģijas ieviešanas laikā bija jūtama VRG 
darbības pozitīva ietekme sadarbībā ar kaimiņu teritorijām
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“ Bites-Medus-
Cilvēki” 

Vados ais partneris – 
Saļdus VRG. Partneri: 
Preiļ u VRG, Kandavas 
VRG, Daugavpiļs VRG, 
VRG no Moļdovas, 
Lietuvas un Igaunijas. 

Veicina t bis kopī bas 
nozares attī stī bu 
sadarbī bas partneru 
teritorija s, veidojot 
jaunas saites un 
stiprinot bis kopju – VRG 
– viete jo uzn e me ju 
sadarbī bu starptautiska  
un starpteritoria ļa  
ļī menī , organize jot 
pieredzes 
apmain as,  braucienus, 
izgļī tojos us semina rus 
un piedaļoties 
prezenta cijas 
pasa kumos. 

Bis kopī bas nozares ekspertu 
tiks ana s organize s ana . 

Izgļī tojos u semina ru 
organize s ana bis kopjiem 
pa rstra des un tirdzniecī bas 
joma  , 

Pieredzes braucienu 
organize s ana pie profesiona ļiem 
bis kopjiem, Bis kopju daļī ba 
prezenta cijas pasa kumos , 
Sabiedrī bas izgļī tos anas 
pasa kumi. 

Tika organize tas Atve rta s 
dienas bis kopī bas saimniecī ba s. 

Projekta ietvaros tika izveidots 
video sta sts par katras projekta  
iesaistī ta s VRG biteniekiem. 

Tika izveidota un izdota 
gra mata Bites – Medus – Ciļve ki, 
gra matas tika da vina tas novadu 
bibļiote ka m. 

“ Velo tūrisma 
attīstība 
Austrumlatvijā, 
pieslēdzoties 
starptautiskajam 
Velomaršrutu 
tīklam” 

Vados ais partneris 
Ludzas rajona 
partnerī ba. 

Partneri: biedrī ba 
„Daugavpiļs un 
Iļu kstes novadu 
partnerī ba „Kaimin i,, 
biedrī ba "Baļvu 
rajona partnerī ba", 
biedrī ba "Re zeknes 
rajona kopienu 
partnerī ba, biedrī ba 
"Kra sļavas rajona 
partnerī ba", biedrī ba 
„SATEKA”, biedrī ba 
“Preiļ u rajona 
partnerī ba”. 

Veicina t veļotu risma 
attī stī bu Austrumļatvijas 
reg iona , mark e jot veļo 
mars rutu no Guļbenes 
ļī dz Lietuvas 
robez punktam "E g ipte" 
(kas savieno jau esos os 
EuroVeļo 11 mars ruta 
posmus un iekļ auj 
"Greanways - seno 
dzeļz ceļ u" veļo 
mars rutu), ta de ja di 
popuļarize jot 
Austrumļatviju ka  
Eiropas veļo tu risma 
gaļame rk i, sekme jot 
kļimta pa rmain u 
mazina s anos ceļ ojot 
„zaļ i” un sekme jot 
uzn e me jdarbī bas 
attī stī bu veļomars ruta 
pieguļ os aja s teritorija s. 

Atkļa s anas konference, 
Strate g ijas izstra de semina ru 
cikļi, Veļomars ruta mark e s ana, 
Austrumļatvijas veļomars rutu 
kartes izstra de un izdruka,  
Veļomars ruta apsta s ana s vietu 
aprī kos ana, Veļomaratons, 
projekta  gaļa konference. 
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“Tūristam 
draudzīgs 
Latgales 
uzņēmējs 
digitalizācijas 
laikmetā” 

Vados ais partneris: 
Ludzas rajona 
partnerī ba,partneri: 
biedrī ba „Daugavpiļs 
un Iļu kstes novadu 
partnerī ba „Kaimin i,, 
biedrī ba "Baļvu 
rajona partnerī ba", 
biedrī ba "Re zeknes 
rajona kopienu 
partnerī ba, biedrī ba 
"Kra sļavas rajona 
partnerī ba", biedrī ba 
“Preiļ u rajona 
partnerī ba”, 

Veicina t 
uzn e me jdarbī bas 
attī stī bu Latgaļe , 
izmantojot e-vides 
pieda va ta s iespe jas 
un apma cot 
uzn e me jus darbam ar 
tu ristiem. 

 

Projekta atkļa s anas konference, 
Latgaļes uzn e me jdarbī bas 
attī stī bas strate g ijas izstra de, 
semina ru cikļi, projekta 
nosļe guma konference. 

Projekta ietvaros notika 
semina ri zoom pļatforma  un 
kļa tienes pieredzes braucieni pa 
tu rismu pakaļpojumu 
sniegs anas vieta m. 

 

 

Preiļ u rajona partnerī ba sadarbī bas partnera statusa  ir iesaistī jusies kopuma  c etru starpteritoria ļa s un 

starptautiska s sadarbī bas projektu ī stenos ana . Divi no s iem projektiem ir veicina jus i uzn e me jdarbī bas vides 

attī stī bu teritorija , un divi – tu risma attī stī bu, veicinot digitaļiza ciju un veļotu risma attī stī bu, ka  arī  teritorijas 

atpazī stamī bu kopuma . 

Jauno ES virzienu konteksta  atzī me jams tas, ka: 

Projekts  “ Bites-Medus-Ciļve ki” ir veicina jis augstas pievienota s ve rtī bas produktu raz os anu, ka  arī  sniedzis 

bu tisku ieguļdī jumu  viete jo raz ota ju un pate re ta ju sadarbī bas aktivita s u ī stenos ana  teritorija ; 

Projekts „Veļo tu risma attī stī ba Austrumļatvija , piesļe dzoties starptautiskajam Veļomars rutu tī kļam”, ir 

sniedzis nozī mī gu ieguļdī jumu zaļ a s transforma cijas joma , veicinot videi draudzī gu tu risma veidu attī stī bu 

teritorija ; 

Projekts “Tu ristam draudzī gs Latgaļes uzn e me js digitaļiza cijas ļaikmeta ” g enere jis jaunas iespe jas tu risma 

uzn e me jiem, bu tiski paļieļinot digitaļiza cijas ļī meni nozare .  

Ta pat, tik pļas a un daudzveidī ga sadarbī bas projektu ī stenos ana teritorija  ir paļieļina jusi LEADER 

programmas daudzveidī gajos procesos iesaistī to iedzī vota ju ļoku, aptverot arī  tos, kuri nav ties ie LEADER 

projektu ī stenota ji.  

Uzmanī ba pieve rs ama tam faktoram, ka neviena  no mine tajiem projektiem Preiļ u rajona partnerī ba nav 

vados ais partneris. S is fakts var ļiecina t par zina mu iniciatī vas tru kumu, tac u, anaļize jot ī stenoto projektu 

ieguvumu teritorijai, ir ja secina, ka: 

Sadarbī bas partnera statuss ir ļ a vis ekonome t administratī vos resursus, un vaira k uzmanī bas veļtī t ties i 

me rk a grupas iesaistei aktivita te s; 
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Preiļ u rajona partnerī ba ir atzī ta ka  optima ļs, prognoze jams un aktī vs sadarbī bas partneris, kas ir 

nepa rve rte jami svarī gi jebkura projekta vados ajam partnerim; 

Preiļ u rajona partnerī ba ir atve rta, ve rsta uz komunika ciju un sadarbī bu, un s ī s kapacita tes ir bu tiski 

uzļabojus as teritorijas iedzī vota ju iespe jas, g enere jus as jaunas zina s anas un sadarbī bas potencia ļu; 

Starpteritoria ļa s un starptautiska s sadarbī bas projektu ī stenos anas procesa  Preiļ u rajona partnerī ba ir 

efektī vi izmantojusi savas stipra s puses, ieve rojot teritorijas attī stī bas vajadzī bas, un sniedzot bu tisku 

ieguļdī jumu gan me rk a grupas iesaistes, gan jauno ES tendenc u veicina s anas joma s.  

Citi ī stenotie projekti Preiļ u rajona partnerī ba  ir s a di: 

Projekta nosaukums Finanšu avots Mērķis, galvenās aktivitātes 

ESF projekts „Jauniešu 
garantijas”  

Nodarbina tī bas vaļsts 
ag entu ra 

Projekta me rk is ir radī t pirma s nodarbina tī bas 
pieredzi jaunies iem, sniegt sa kotne ja s darba ieman as, 
ka  arī  iesaistī t NVO sektora aktivita te s jaunus 
ciļve kus.  

“Es Dienvidlatgalē varu”. 

Vadošais partneris – 
Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība 
„Kaimiņi”, sadarbības 
partneri : Preiļu rajona 
partnerība, Krāslavas 
rajona partnerība, "Henric 
Johansson Consult" 
(Norvēģija) 

Aktī vo iedzī vota ju 
fonds, strate g iskais 
projekts. 

Projekta me rk is ir veicina t piļsonisko izpratni un apzin u 
par Dienvidļatgaļes iedzī vota ju ļī dzdaļī bas ļomu un nozī mi 
demokra tiskas vaļsts attī stī ba . 

Projekta me rk a ī stenos anai trī s viete ja s rī cī bas grupas, 
kuru darbī bas teritorija aptver visu Dienvidļatgaļes 
teritoriju, izstra da ja “Dienvidļatgaļes demokra tijas 
kuļtu ras un ciļve ktiesī bu attī stī bas strate g iju 2020. – 2026. 
gadam”, ļai ī stenotu kopī gas aktivita tes viete jo iedzī vota ju 
piļsoniska s sabiedrī bas un ļī dzdaļī bas stiprina s anai, 
zina s anu un  izpratnes veicina s anai par demokra tijas 
kuļtu ru, ka  arī  socia ļo taisnī gumu. 

Projekta aktivita tes ir ve rstas uz “Dienvidļatgaļes 
demokra tijas kuļtu ras un ciļve ktiesī bu attī stī bas strate g iju 
2020.-2026. gadam” un viete jo iedzī vota ju izpratnes 
veidos anu, ka ļauku kopienas VAR! 

 

 

Abi mine tie projekti, piesaistot papiļdus finanse jumu, ir bu tiski veicina jus i virzī bu uz SVVA strate g ija  define to 

vī ziju:  

„Iedzīvotājiem ir pietiekošas darba, izglītības, dzīves un darba prasmju attīstības un sadarbības 

iespējas, kā arī katram vecumposmam atbilstošas daudzpusīgas pašizpausmes iespējas. Viņi ir 

informēti, aktīvi, radoši un uzņēmīgi. Viņu dzīvesveidu un darba stilu raksturo kristīgās vērtības, 

atvērta domāšana, drošumspēja, mīlestība un cieņa pret darba un dabas vidi un sociāla atbildība 

vienam pret otru.” 

Ka  arī  sekme jus i me rk a 2.1. „ Piļnveidot neforma ļa s izgļī tī bas pakaļpojumu pieejamī bu iedzī vota ju rados uma, 

motiva cijas un uzn e mī bas attī stī bai, veicina t rezuļtatī vu un kvaļitatī vu socia ļa s apru pes un veseļī bas 
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sagļaba s anas un rehabiļita cijas pakaļpojumu attī stī bu socia ļa  riska grupu atstumtī bas mazina s anai un 

dros umspe jas paļieļina s anai” sasniegs anu.  

Ta pat, projekts „Es Dienvidļatgaļe  varu!” ir radī jis ļ oti bu tisku ietekmi uz piļsoniska s sabiedrī bas aktivize s anu, 

NVO sektora iesaisti un ta  nozī mes paļieļina s anu. Savuka rt, ESF finanse tais projekts „Jaunies u garantijas” ir 

veicina jis jaunies u iesaisti darba tirgu . 

Secina ms, ka abi Preiļ u rajona partnerī bas ieviestie projekti ir izstra da ti me rk tiecī gi, strate g iski pareizi, ties a  

veida  risinot ta s teritorijas vajadzī bas, kuras maza k iespe jams ietekme t ties i ar LEADER programmas 

ļī dzekļ iem. 

Anaļize jot Preiļ u rajona partnerī bas sinerg iju ar cita m nozī mī ga kaja m teritorijas NVO, ka  bu tiska kie 

sadarbī bas partneri atzī me jami: 

Vidusļatgaļes pa rnovadu fonds; 

Dienvidļatgaļes NVO centrs; 

Preiļ u NVO centrs 

Biedrī ba „Baļta  ma ja”. 

Kopī gu aktivita s u organize s ana sadarbī ba  ar mine taja m organiza cija m, ir ieve rojami papļas ina jusi Preiļ u 

rajona partnerī bas darbī bas ļauku, sevis k i piļsoniska s sabiedrī bas un socia ļa  atbaļsta joma s. Abi mine tie 

darbī bas virzieni s ai perioda  LEADER programmas aktivita te s un ī stenotajos projektos aptverti maza k, un 

sadarbī bas aktivita tes ties a  veida  ir kompense jus as s os tru kumus.  

Ieteicama s starpreg iona ļa s un starptautiska s sadarbī bas projektu te mas: 

- Priorita ra  starpreg iona ļa s un starptautiska s sadarbī bas projektu te ma ir  sabiedriska  ļabuma 

projektu satura daz a dos ana un inova ciju pieaugums s aja  joma . Sa kotne ji s ī s komponentes ir 

ievies amas, pa rdoma ti izstra da jot rī cī bas un ve rte s anas krite rijus sabiedriska  ļabuma projektiem. 

Tome r, ja pasta v objektī vi riski sabiedriska  ļabuma projektu satura daz a dos ana  un inova ciju 

ievies ana  s ai projektu grupa , tad s im noļu kam izstra da jami un ievies ami  starpreg iona ļa s un 

starptautiska s sadarbī bas projekti, ka  arī  piesaista mi citi finans u resursi indetifice to tru kumu 

kompensa cijai. 

- Ka  viena no priorita raja m te ma m atzī me jama arī   Viedo ciemu kustī bas aktivize s ana, ietverot gan 

pieredzes apmain as un informatī vos pasa kumus, gan arī  nodros inot reguļa ru konsuļtatī vo atbaļstu 

topos o Viedo ciemu kopiena m.  

- Na kama  aktua ļa  te ma ir tu risma uzn e me ju sadarbī bas tī kļu veidos ana. N emot ve ra  to, ka teritorija  

tu risms ir saļī dzinos i aktī va joma, un arī  LEADER programma  ī stenoto projektu skaita  ir saļī dzinos i 

ļieļs tu risma nozares projektu skaits, secina ms, ka individua ļo pakaļpojumu sniedze ju skaits ir 

sasniedzis to ļī meni, kura  nepiecies ama sadarbī ba, koordina cija un efektivita tes paļieļina s ana.  
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RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Šī joma būtiski tika aktualizēta organizētajās fokusgrupās, saņemot šādus ieteikumus un komentārus:  

 

Tu risma centram ja veido cies s sadarbī bas tī kļs, kas veicina tu kvaļita tes uzture s anu. Lai bu tu piļnve rtī gs 
sadarbī bas tī kļa daļī bnieks, ir ja uztur pakaļpojums augsta  ļī menī , ļai nevienam nebu tu kauns su tī t viesus; 

Nav ī stas sadarbī bas starp mazajiem tu risma uzn e me jiem; 

Tu risti parasti naks n o a rpus Preiļ iem, ir ja bu t piļnve rtī gai informa cijai par pieda va jumu; 

Zu d tu risma pakaļpojumu kvaļita te – projektu ietvaros piepe rk kļa t aprī kojumu(ļaivas, sup de ļ us, teļtis.), tac u 
neru pe jas par servisa uzļabos anu. 

Tu risma objektos tru kst  ma jraz ota ju, vismaz oficia ļi reg istre tu; 

Pie   muzeja nav ne naks n os anas, ne e dina s anas pakaļpojumu, ta pat nav amatnieku, kas pieda va tu suvenī rus; 

Ciematam tru kst atpazī stamī bas, nav sve tku, tradiciona ļo pasa kumu, kas piesaistī tu tu ristu uzmanī bu; 

Tu risma pieda va jumu nepiecies ams daz a dot, gandrī z visas  viesu ma jas ir viena das. 

 

 

Teritorijai aktua ļa starptautiska s un starpreg iona ļa s sadarbī bas projektu te ma ir ī sa s piega des k e des, zaļ ais 

iepirkums, ES  zaļ a  kursa aktivita tes. N emot ve ra  Preiļ u rajona partnerī bas pozitī vo iesaisti projektos ka  

sadarbī bas partnerim, ka  arī  to, ka mine ta s te mas nav s ī s organiza cijas stipra ka  puse, ieteicams iesaistī ties 

s o te mu projektos ka  sadarī bas partnerim. 

Ka  papiļdus sadarbī bas projektu darbī bas, rekomende jama iesaiste projektos, kas pieda va  papiļdus darbī bas 

teritorijas atraktivita tes paļieļina s anai jauna , iespe jams, pat provokatī va  forma . Ka  pieme ram, ļai apkopoptu 

un jauna  veida  pasniegtu teritorija  tik bu tisko kapu kuļtu ras aktuaļita ti, pasta v iespe ja veidot vienotu 

materia ļu par kapu apkops anas tradī cija m teritorija , veidot specifisku tu risma produktu „Dark tourism” 

nozare , u.t.t. 
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LEADER projektu administre s ana un komunika cija ar VRG 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Ja ir kritēriji, kas jums nav bijuši labi izprotami, kuri tie ir? 

 

Nepieciešams inovācijas definīcijas vienkāršotāks skaidrojums (varētu minēt piemērus turpmāk); 

startēju uz jaunu pakalpojumu, bet LAD inspektors kā obligātu prasību pielika pilnu jaunu darbavietu. 

 

Kopuma  Preiļ u rajona partnerī bas SVVA strate g ijas 2015. – 2020.gadam ietvaros ir iesniegti 276 projektu 

pieteikumi, 49% no tiem – uzn e me jdarbī bas joma , un 51 % - sabiedriska  ļabuma joma . 

No kope ja  iesniegumu skaita ir apstiprina ti 153 projekti, kas sasta da 55,43% . 

Atbaļstī to projektu proporcija ir pietiekami augsta, vienļaikus, tiek nodros ina ta kvaļita ti virzos as 

konkurences esamī ba. 

Projektu noraidī s anas bu tiska kais iemesļs ir „finanse juma tru kums”, kas konstate jams 24% gadī jumu. Ka  

„neatbiļstos i” ir nove rte ti 16% projektu. 

Atsaukti ir 8 projekti, un atsauks anas gaļvenie iemesļi ir finanse juma tru kums, ieprieks  nepļa nots izmaksu 

sada rdzina jums, vai arī  pas vaļdī bas atteikums sniegt nepiecies amo ļī dzfinanse jumu sabiedriska  ļabuma 

projektam. Tikai viena  gadī juma  ir atsaukts sabiedriska  ļabuma projekts, jo iesniedze js nav spe jis nodros ina t 

pļa noto apma cī bu daļī bnieku skaitu. 

Visa  SVVA strate g ijas 2015. - 2020. ievies anas perioda  VRG ir  san emta tikai viena pa rsu dzī ba, kas skar 

atbaļstu uzn e me jdarbī bas projektam. Lī dz 26.10.2022. pa rsu dzī ba  mine tie jauta jumi ir atrisina ti, veicot 

pa rrunas un skaidrojos o darbu ar pa rsu dzī bas iesniedze ju. 

Mine ta  situa cija ļiecina par skaidru, pa rskata mu un objektī vu ve rte s anas siste mu, ka  arī  kvaļitatī vu 

komunika ciju ar projektu iesniedze jiem. Izstra da tie ve rte s anas krite riji ir skaidri, pamatoti un izpiļda mi, tie 
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PAMATOTI

PIETIEKAMI LABI IZPROTAMI

Vai, jūsuprāt, projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir: (lūdzu, atzīmējiet 
atbilstošos)
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nav radī jus i papiļdus s k e rs ļ us projektu iesniedze jiem, tac u ir nodros ina jus i kvaļitatī vu, SVVA strate g ijas 

me rk iem atbiļstos u, projektu iesniegumu atļasi. 

Lai noskaidrotu visbiez a k konstate to noraidī juma pamatojuma „finanse juma tru kums” iemesļus, tika veiktas 

padziļ ina ta s intervijas ar Preiļ u rajona partnerī bas administra ciju un padomi. Ta  ka  ar pamatojumu 

„finanse juma tru kums” tiek noraidī ti projekti, kas san e mus i zema ko punktu skaitu VRG ve rte juma , secī gi, 

projekti ar saļī dzinos i zema ku sagatavotī bas kvaļita ti, intervija tika veļtī ta projektu sagatavos anas ļī men a 

bu tiska kajiem tru kumiem, un tie ir s a di: 

- Iesniedze js nav iedziļ ina jies ve rte s anas krite rijos un projekta pieteikuma veidļapa . Informa cija 

netiek sniegta saskan a  ar pieprasī to; 

- Projekta pieteikuma sasta va  ka  obļiga to pieļikumu iekļ aujot pas ve rte juma veidļapu, situa cija ir 

nedaudz uzļabojusies, tac u s ie uzļabojumi nav bu tiski;  

- Projekta  tru kst ļog iskas struktu ras, daz a da s ta  sadaļ a s tiek sniegta pretrunī ga informa cija; 

- Uzn e me jdarbī bas projektiem nekvaļitatī vi, rea ļajai situa cijai neatbiļstos i, sagatavota naudas pļu sma. 

Ta s dati ir pretruna  ar cita s projekta sadaļ a s sniegto informa ciju; 

- Projekta iesniedze js nav ve rsies VRG pe c konsuļtatī va  atbaļsta, nav izpratis projektu sadaļ u bu tī bu; 

- Projekta pieteikumu ir sagatavojis va ji kvaļifice ts konsuļtants, kas nepa rzin viete jo situa ciju, VRG 

ve rte s anas krite rijus. S a dos projektos konstate jamas rupjas kļ u das, sniegta informa cija, kas attiecas uz citu 

teritoriju/citu konkursu. 

Ka  viskvaļitatī va k sagatavotos projektus VRG administra cija atzī me  tos, ko iesniedze js ir izstra da jis patsta vī gi, 

izmantojot reguļa ras konsuļta cijas, saskan ojot ieceri ar VRG, veicot ieteiktos ļabojumus projekta pieteikuma . 

Tiek atzī me ts tas, ka LEADER projekta izstra de nav tik sarez g ī ta, ļai to nevare tu veikt iesniedze js pats. Pie tam, 

tiek nora dī ts uz to, ka, sniedzot atka rtotus projektu pieteikumus, iesniedze js jau to var izstra da t ar maza k 

intensī vu konsuļtatī vo atbaļstu no VRG. 

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE 
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Preiļu rajona partnerības publicitāte un sasniedzamība tiek nodrošināta ar šādiem instrumentiem: 

Birojs Preiļ os, Tirgus ieļa  1. E rti sasniedzama, pieejama tiks ana s vieta, noteikti pien ems anas ļaiki, partnerī ba 

ir atve rta konsuļta cija m un saruna m. 

Ma jasļapa  http://www.preiļupartneriba.ļv/  

Facebook ļapa  https://www.facebook.com/Preiļupartneriba ar  496 sekota jiem 

Ka  ma jasļapa , ta  facebook konta  informa cija tiek atjaunota vide ji 2 reizes nede ļ a , ta  ir aktua ļa  un saistos a ka  

potencia ļajiem projektu iesniedze jiem, ta  pļas a kai sabiedrī bai. Sniegta  informa cija neaprobez ojas tikai ar 

LEADER programmas aktuaļita te m, ta  ietver gan zin as par citiem biedrī bas un ta s sadarbī bas partneru 

projektiem, gan arī  saturiski saistī tas zin as par aktua ļajiem notikumiem sabiedrī ba . Ta pat s ajos informa cijas 

kana ļos tiek izvietoti LEADER projektu iesniedze ju pubļicita tes materia ļi.  

Lai popuļarize tu teritorija  ī stenotos LEADER projektus, ma jasļapa  ir izveidotas atsevis k as sadaļ as:  

http://www.preiļupartneriba.ļv/pubļicitate/ 

http://www.preiļupartneriba.ļv/ļeader-2014-2020/reaļizetie-projekti/uznemejdarbibas-projekti/ 

http://www.preiļupartneriba.ļv/ļeader-2014-2020/reaļizetie-projekti/sabiedriska-ļabuma-projekti/ 

Me rk a grupa – potencia ļie LEADER projektu iesniedze ji, viete ja s kopienas, uzn e me ji, aktī vie iedzī vota ji – tiek 

ļieļa  me ra  uzruna ti  personī gi, informe jot par aktuaļita te m teļefoniski vai ar e-pasta ve stuļ u saraksti. Augstu 

ve rte jama organiza cijas padomes aktī va  darbī ba, uzruna jot konkre ta s me rk a grupas, ta pat tiek nodros ina ta 

raciona ļa sadarbī ba un informa cijas aprite gan ar Preiļ u, gan Lī va nu novadu pas vaļdī ba m. 

Visa s pe tī juma ietvaros notikus aja s fokusgrupa s sadarbī ba ar VRG tiek ve rte ta pozitī vi, atsevis k a s – pat izciļi. 

Tikai viena  no 10 fokusgrupa m tika sniegta nora de, ka informa cijas par LEADER programmu vare tu bu t 

vaira k.  

Viss mine tais ļiecina par Preiļ u rajona partnerī bas veiksmī gu, stabiļu un teritorijas vajadzī ba s baļstī tu 

organiza cijas pieejamī bu un informa cijas aprites nodros ina jumu. VRG bauda teritorijas uzticī bu, tai ir augsts 

prestiz s gan sabiedrī bas, gan pas vaļdī bu skatī juma . 
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 ATGRIEZENISKĀ SAITE UN LEADER MĀRKETINGS 

 

Tac u, attiecī ba  uz pubļicita tes un ma rketinga jauta jumiem ties i LEADER projektu ī stenota ju konteksta , 

fokusgrupa s tika izvirzī tas vaira kas probļe mas:  

- Nepiecies amas apma cī bas ma rketinga joma / tai pas a  ļaika  - iedzī vota ji uz apma cī ba m nena k, it ī pas i 

– nena k tie, kuriem tas ties a m bu tu nepiecies ams; 

- Uzn e me ji un organiza cijas nenove rte  ļaba ma rketinga nozī mi produkta, pakaļpojuma attī stī ba ; 

- Ja apzina s, ka ma rketings ir profesiona ļs pakaļpojums, kas ja pe rk un par to ja maksa ; 

- Inovatī vs biznesa projekts, kas paredz ma rketinga pakaļpojumu sniegs anu, bu tu ļ oti nepiecies ams; 

- S a ds projekts bu tu izciļa iespe ja veidot savu uzn e me jdarbī bu  jaunies iem. 

 

Ta pat fokusgrupa s tika atzī me ta pozitī va s pubļicita tes nozī mī ga  ļoma vietas pieviļcī bas vairos ana  ne tikai 

tu ristu, bet, gaļvenoka rt, pas u iedzī vota ju vidu : 

-  Nepiecies ama socia ļo tī kļu kampan a „Laukos dzī vot ir ļabi!”, akcente jot katru konkre to ciematu. S ī  ir 

iespe ja ciemata sabiedriskaja  dzī ve  iesaistī t jaunies us, skoļe nus. Iecere par socia ļo tī kļu kana ļu, kas ataino 

ikdienas dzī ves notikumus, pasniedzot tos atraktī vi, ar humora izju tu. 

-  Tiek uzsve rtas vaira kas pubļicita tes pasa kumu nozī mes – jaunatnes iesaiste, vietas pieviļcī bas vairos ana, 

iedzī vota ju pas apzin as paaugstina s ana, virzī ba uz pļas a ku tehnoļog iju pieļietojumu ikdiena .  

Veiksmī gs ļaba ma rketinga pieme rs ir rodams ties i Preiļ u rajona partnerī bas teritorija , jo viena no 

popuļa ra kaja m keramikas darbnī ca m keramik u reg iona  Latgaļe  pieder rī dziniecei bez specia ļa s izgļī tī bas. 
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KRISTĪNE NICMANE, JAŠAS PODI. PERSONĪBAS UN VEIKSMĪGA MĀRKETINGA UZVARAS STĀSTS 

 

Pamatinformācija Publiski pieejamās informācijas kopsavilkums 

Projekta iesniedzējs: 

Kristīne Nicmane. 

Rīcība: 1.1. „Produktu un pakalpojumu 
attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta 
iniciatīvas, darbinieku apmācības un 
kvalifikācija. 

Projekta nosaukums: „Keramikas 
darbnīcas „Jašas podi” izveide” 

Publiskais finansējums: EUR 7344.86 

Projekta iesniedzējs: 

Kristīne Nicmane. 

Rīcība: 1.1. „Produktu un pakalpojumu 
attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta 
iniciatīvas, darbinieku apmācības un 
kvalifikācija 

Projekta nosaukums: „Jašas podi PRO.” 

 Publiskais finansējums: EUR 6779.26 

 

Atrašanās vieta: Aizkalnes pagasts, Preiļu 
novads.  

 

 

Atsļe gva rdi „Jas as podi” googļe mekļe ta ja : aptuveni 2470  
rezuļta ti(0,47 sekundes) 

 

Kristī ne Nicmane keramikas darbnī cu “Jas as podi” izveidojusi, 
pa rceļ oties uz dzī vi Aizkaļne  no Rī gas.  Dzī vodama Latgaļe , 
Preiļ u novada , Kristī ne ir iemī ļe jusi s o pusi un kļ uvusi par ta s 
patrioti. Jauna  keramik e ir atradusi savu sirdsdarbu, un vin as 
radī ta s ve rtī bas veicina gan Preiļ u novada, gan Latgaļes 
reg iona atpazī stamī bu.  

 

Viens no pirmajiem finansia ļajiem atbaļstiem uzn e muma 
veidos ana  bija Preiļ u novada domes ļī dzfinanse jums. Kristī ne 
piedaļī ja s mazo un vide jo komercsabiedrī bu un saimnieciska s 
darbī bas veice ju projektu konkursa  un san e ma 
ļī dzfinanse jumu eļektropiesļe guma jaudas paļieļina jumam, 
keramikas kra sns un virpas gaļvas iega dei.  

 

Iesniedzot projektu Preiļ u rajona partnerī ba  un piesaistot 
LEADER finanse jumu, tika iega da ts moderns keramikas 
darbnī cas aprī kojums. Darbnī cas un veikaļa teļpas izveidei 
tika piesaistī ti g imenes personī gie ļī dzekļ i. 

Latgaļes Uzn e me jdarbī bas centra konkursa   “Latgaļes reg iona 
uzn e me ju gada baļva” 2021.gada  nomina cija  “Gada 
amatnieks” uzvare ja Kristī ne Nicmane.  

 

 Kristī nei nav keramik a izgļī tī bas, un vin a Latgaļe , izteikta  
keramik u reg iona , ir iena ce ja. Pati par savu darbu saka: 
„Ciļve kam patī k apc amdī t traukus, vin am patī k ar mani 
paruna ties, un vin am patī k tas storijs. Manus pirce jus uzruna  
emocijas. Daz i saka – ja tu te nesta ve tu, varbu t es nepamanī tu, 
jo ka  tikai mums nav, visa gana. Bet  ta  personī ba… Ja kļients 
mani jau ir saticis un zina to emociju, tad vin s  iega da jas 
traukus pe c tam arī  atta ļina ti. Bet tie, kuri nezina, kas esmu, 
tad jau prasa s kļa tiene  satikties.”  
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RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Ja iepriekš atzīmējāt "Plānoju vai vēlētos iesniegt projektus nākamajā periodā", lūdzu, īsi aprakstiet, 
kādas rīcības šiem projektiem būtu atbilstošas? 

 

NVO sektora pasa kumi; Sabiedriska  infrastruktu ra un sports 

Teritorijas apsaimniekos anas organiza cija; Uzļabot raz os anas un tehnoļog iskos procesus uzn e muma  

Atbaļsts NVO sektoram. Uzn e me jdarbī ba. 

Pubļiska  infrastruktu ra, zaļ ais energ ijas kurss-ve ja un sauļes energ ijas ieguve 

Tehnoļog ijas un pakaļpojumi; L oti ve ļamies anga ru uzbu ve t. Ka  arī  papiļdina t raz os anas ieka rtu daudzumu; 
Uzn e me jdarbī ba, NVO; Apka rte ja s vides ļabieka rtos ana 

Pakaļpojumu pievienota s ve rtī bas paaugstina s anu 

Vides infrastruktu ras uzļabos ana; Atpu ta un brī vais ļaiks; Produktu un pakaļpojumu pieejamī ba. 
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39. ļpp. 

 

Preiļ u rajona partnerī ba  2015. – 2020.gada ,  papiļdus LEADER projektu konkursu organize s anai, ir aktī vi 

ī stenojusi teritorijas aktivize s anas pasa kumus.                         

2015. – 2020.gadu periodā SVVA stratēģijas ietvaros ir īstenoti šādi teritorijas aktivizēšanas 

pasākumi: 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 

Semināri 49 

Darba grupas 37 

Pieredzes apmaiņa Latvijā 7 

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs 1 

Dalība mācībās 10 

Dalība LLF organizētos pasākumos 27 

Dalība VLT organizētos pasākumos 10 

Dalība citu organizāciju pasākumos, ārpus iepriekš minētajiem 29 

Kopā 170 

 

Ka  ļiecina pieejamie dati, tad teritorijas aktivize s anas pasa kumu skaits ir nozī mī gs, pozitī vi ve rte jama to 

daudzveidī ba. Informa cija uzskata mi ļiecina par to, ka VRG ir pieve rsusi pietiekami ļieļu uzmanī bu 

teritorijas aktivize s anas pasa kumiem, informa cijas sniegs anai, apma cī ba m, pieredzes apmain as 

pasa kumiem. S ī  situa cija atspoguļ ojas arī  fokusgrupu viedokļ os; visa s fokusgrupa s VRG darbī ba tiek ve rte ta 

ka  aktī va, pozitī va un atbaļstos a. Diva s no aston a m sabiedrī bas pa rsta vju fokusgrupa s Preiļ u novada 

partnerī ba tiek mine ta ka  bu tiska kais pieejamais  informa cijas un atbaļsta avots.  
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NVO ka  VRG biedri un projektu ī stenota ji 

Izve rte jot Lursoft datus, apļe s ams, ka Lī va nu novada  – reg istre tas 79 NVO, Preiļ u novada  – 93 NVO, kopa  

partnerī bas teritorija  172 NVO, kas ir ieve rojami vaira k, neka  2014.gada , kad teritorija  tika identifice tas 135 

NVO. 

Ja n em ve ra , ka aktī vo, darbojos os biedrī bu un nodibina jumu skaits ir maza ks, toties reg iona ī patnī ba ir 

ļieļais aktī vo kristī go konfesiju draudz u skaits – vecticī bnieku, katoļ u un ļutera n u. 

Gaļvena s NVO darbī bas jomas teritorija : mednieku kļubi; sporta kļubi; dzī vokļ u un cita nekustama  ī pas uma 

veidu ī pas nieku apvienī bas; izgļī tī bas un kuļtu ras iesta z u atbaļsta grupas; sakra ļa  un cita kuļtu rve sturiska  

mantojuma sagļaba s ana; kopienu atbaļsts un attī stī ba; daz a du sabiedrī bas grupu interes u aizsta vī ba 

(jaunies i, seniori, invaļī di, sievietes u.c.); daba, vide un tu risma attī stī ba; veseļī ba un sports; 

maza kumtautī bu intereses un kuļtu ra; profesiona ļas apvienī bas (uzn e me ji, amatnieki, prese, ugunsdze se ji, 

ļauksaimnieki u.c.); atbaļsts krī zes situa cija s un g imen u atbaļsts u.c. 

Biedrī ba  „Preiļ u rajona partnerī ba” ir 33 biedri, tostarp ka  biedri reg istre tas 23 NVO, ta tad NVO biedru 

īpatsvars ir 67% no visiem Preiļ u rajona partnerī bas biedriem: 

Nr. Nosaukums Novads Darbības joma 

1 Preiļ u ļauksaimnieku apvienī ba  Preiļ u Lauksaimnieku interes u aizsta vī ba 

2 Gu du saimineic u bī dreiba Preiļ u Kuļtu rve sturiskais mantojums 

3 Biedrī ba "Baznī ca- mu su ciema dve seļe" Lī va nu Sakra ļais mantojums 

4 Biedrī ba "Preiļ u aļternatī va s kuļtu ras atbaļsta 
centrs" 

Preiļ u Nav datu 

5 Gaļe nu pagasta sievies u socia ļi- ekonomisko 
aktivita s u centrs "Mozaī ka" 

Preiļ u Visaptveros i 

6 Biedrī ba "Jaunie spa rni" Preiļ u Visaptveros i 

7 Biedrī ba "Roz upes sabiedriskais centrs" Lī va nu Visaptveros i 

8 Biedrī ba "Baļta  ma ja" Lī va nu Piļsoniska  sabiedrī ba, sabiedrī bas 
integra cija 

9 Biedrī ba "Preiļ u NVO centrs" Preiļ u Piļsoniska  sabiedrī ba 

10 Mednieku kļubs "Mednieks" Preiļ u Medī bu kuļtu ra 

11 Biedrī ba "Sabiedriskais centrs "Rudza ti"" Lī va nu Piļsoniska  sabiedrī ba 

12 Biedrī ba "Sabiedriskais centrs "Aizkaļne"" Preiļ u Piļsoniska  sabiedrī ba 

13 Biedrī ba "Sī ļ ukaļna Gundegas" Preiļ u G imen u atbaļsts, sievies u tiesī bas 

14 Biedrī ba "Savai skoļai" Preiļ u Visaptveros i, izgļī tī ba 
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15 Preiļ u novada invaļī du biedrī ba Preiļ u Invaļī du interes u aizsta vī ba 

16 Biedrī ba "Veiksmes bik eris" Preiļ u Visaptveros i 

17 Biedrī ba "Seļe na 2009" Preiļ u Visaptveros i 

18 Sabiedriskais centrs "Nianse" Preiļ u Piļsoniska  sabiedrī ba 

19 Biedrī ba "Me s Rus onai" Preiļ u Visaptveros i 

20 Biedrī ba "Nī dermuiz as draudze" Preiļ u Sakra ļais mantojums 

21 Gaļe nu Kuļtu rve stures biedrī ba Preiļ u Gaļe nu novada kuļtu ras mantojuma 
sagļaba s ana un popuļarize s ana 

22 Biedrī ba "Daudzfunkciona ļs g imen u atbaļsta 
centrs "S odiena rī tdienai" 

Lī va nu G imen u atbaļsts 

23 Biedrī ba "Likten a ceļ s " Preiļ u Poļitiski represe to intereses u 
aizsta vī ba 

 

PUBLISKAIS 
FINANSĒJUMS NVO 
SEKTORAM 
(neskaitot draudzes) 

408 073 

 

Ieguldījumi 
publiskās 
infrastruktūras 
pieejamībā, 
uzlabošanā 

154 944 

Ieguldījumi baznīcās 
un kapsētās 

118 080 

Tautas tērpu iegādes 52 102 

Biedrību 
aktivitātēm, 
kapacitātei un 
darbībai 

66 821 

Biedrību 
saimnieciskajā 
darbībā 

16 123 

 

38%

29%

13%

16%

4%

PUBLISKAIS FINANSĒJUMS NVO SEKTORAM

Pubļiskā infrastruktūra Baznīcas, kapsētas

Tautas tērpi Biedrību sabiedriskajai darbībai

Saimnieciskajai darbībai
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LEADER radī ta s inova cijas 

Inova ciju izpratne un atbaļsts inovatī vajiem projektiem  Biedrī bas „Preiļ u rajona partnerī ba” sabiedrī bas 

virzī tas viete ja s attī stī bas strate g ija  2015.-2020.gadam. 

Preiļu rajona partnerības teritorijas raksturojums inovāciju izpratnē: 

1. Teritorija ir izteikti tradī cija s sakn ota, augstu tiek ve rte ts tradiciona ļais dzī vesveids. S is aspekts 

izmantojams ka  ba ze inova cija m – jo augsta k ka da para dī ba tiek ve rte ta sabiedrī bas skatī juma , jo vaira k 

gatavī bas ieguļdī t resursus ta s sagļaba s ana  un attī stī ba . 

2. Teritorijai raksturī ga praktiska pieeja – sabiedrī bai ir ja redz inova cijas ties a  atdeve, ieguļdī jums, tikai 

tad tiek atzī ta ta s nepiecies amī ba. Prete ja  gadī juma  inova cijas efekts tiek reduce ts ļī dz forma ļai pieejai, kas 

nesniedz nepiecies amo rezuļta tu.  

Lai identifice tu inova cijas projektu pieteikumos, „Preiļ u rajona partnerī bas”sabiedrī bas virzī ta  strate g ija  

2015. -202.gadam ir iekļ auta s a da definī cija:  

„Inova cija ir process, kura  jaunas zina tniska s, tehniska s, socia ļa s, kuļtu ras vai citas jomas idejas, izstra dnes 

un tehnoļog ijas tiek ī stenotas tirgu  (vai sabiedrī ba ) pieprasī ta  un konkure tspe jī ga  produkta  vai pakaļpojuma . 

Inova cijas procesa  rodas kvaļita tes un efektivita tes uzļabojumi darba organiza cija , tiek pieļietotas jaunas 

metodes, jauna veida piega da ta ju un pate re ta ju attiecī bas, jaunas uzn e me jdarbī bas uzsa ks anas vai arī  socia ļa s 

atbaļsta siste mas utmļ.  

Jaunina jums ir inova cijas procesa gaļa rezuļta ts – tas ir jaunievedums, jauns produkts, jauns vai ieve rojami 

uzļabots pakaļpojums, jauns biznesa modeļis, sadarbī bas siste ma u.c. Jaunina jumiem ir raksturī ga 

orig inaļita te - netradiciona ļi risina jumi teritorijas attī stī bas veicina s anai un viete ja s identita tes stiprina s anai. 

Tie tiek radī ti un ī stenoti konkre ta  pas vaļdī ba  vai pa rn emti no cita m Latvijas pas vaļdī ba m vai a rvaļstu 

prakses, veiksmī gi pieļa gojot tos viete jiem apsta kļ iem.” 

RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Pretsāpju zāles. 

Kaut kas jauns un nebijis 
konkrētā teritorijā, šajā 
gadījumā stratēģijas teritorijā. 

Tehnoloģisks vai konceptuāls 
jauninājums. Jauns nebijis 
risinājums.  

Jaunums, jauninājums, 
jaunievedums. 

Kaut kas jauns, līdz šim nebijis 

Sabiedrībai nepieciešama lieta. 

Sniegtais pakalpojums ir tāds, kas 
VRG teritorijā nav pieejams 

konkrētajā teritorijā nebijis līdz 
šim. 

Jaunieviesums - uzlabojums jau 
zināmajam, jauns produkts. 

Jauninājums, kas atvieglo ikdienas 
dzīvi. 

Tas ir kaut kas jauns, vai uzlabots 
vecais. 

Pilnīgi jauns unikāls produkts vai 
pakalpojums, uzlabots esošais 

Inovācija ir zāles, nevis vitamīni. 

Kaut kā jauna radīšana un 
ieviešana. 

Jauna, citāda domāšana. 

Ieviesta jauna ideja, piesaistot 
iedzīvotājus, biedrības, lai 
panāktu mūsu teritorijas 
redzamību un piesaistītu tūristus. 

Jaunas iespējas un paņēmieni, kā 
atrisināt problēmas. 

Kaut kas jauns. 
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Jauns, uzlabots pakalpojums 
vai prece. jauna, savādāka 
pieeja kāda jautājuma, 
problēmas risināšanai. 

Jaunā produkta piedāvājums, 
sniedzēja īpašā redzējumā 

Jaunums,- esošās darbības 
uzlabošana. 

Jebkura ideja, process, 
materiālu vērtību radīšana , 
kas ir nepieciešama konkrētā 
sabiedrībā un būs jauns 
iesākums kādai labai 
sabiedrību aktivizējošai 
darbībai vai procesam. 

Jauns risinājums kādai 
problēmai. 

Inovācija ir process ar kuru 
uzlabo produktu, vai 
pakalpojumu. 

Jauns process saimnieciskajā 
darbībā, jauns produkts. 

Kaut kas īpašs. Teritorijā vēl 
nebijis. 

 

produkts vai pakalpojums ar 
unikālām īpašībām, uzlabots 
ražošanas process. 

Jaunu iespēju radīšana, produkti, 
pakalpojumi. 

Kaut kas neredzēti jauns. 

Jauns produkts vai pakalpojums 

savādāk uz priekšu. 

Jauninājums. Procesu 
modernizēšana. 

Jēdziens, kas sevī ietver visas tās 
darbības, kas jāveic lai tiktu radīts 
un realizēts tirgu jauns produkts vai 
pakalpojums, tiek piedāvātas 
jaunas iespējas, kas atbilst 
patērētāju vajadzībām. 

Jauninājums partnerības teritorijā. 

Jauninājums. Inovācija ir 
netradicionāla domāšana, jaunrade, 
tas var būt interesants, savdabīgs 
produkts vai objekts, interesanta 
pieeja kāda jautājuma risināšanā, 
veids, kā darboties. 

Inovācija – iekārtas, rīki, ar kuru 
palīdzību var īstenot ātrāk, 
kvalitatīvāk savus mērķus. 

Jauninājums: tāds, kas nav bijis. 

Inovācija – pretsāpju zāles, kas 
atvieglo tālāku darbu, rada 
atvieglojumu pakalpojumu 
sniegšanā. 

Inovācija ir jebkāda darbība, kas 
veicina jebkura produkta, 
pakalpojuma, atpūtas u.c. 
darbības, vietas attīstību. 

Inovācija – kaut kas, kas atrisina 
esošu problēmu vai sāpi (vai nu 
kaut kas taustāms vai arī proces-
veidīgs). 

Kaut kas jauns, kaut kas “citāds” . 

Jaunas metodes, jauni 
pakalpojumi, jauni produkti, kas 
nav konkrētajā teritorijā. 

Kaut kas, kas nav bijis iepriekš. 

Inovācija ir jauna pieeja vai 
rezultāts. 

 

 

Inova ciju identifice s ana projektu pieteikumos  VRG ļī menī  ir iekļ auta  s a dos ve rte s anas krite rijos: 

Vispārējo kritēriju grupā: 

Krite rijs 2.3. „Projekta sagatavotī ba, pamatojums, ļog isks pļa nojums, projekta inova cijas un iļgtspe jas 

pamatojums”. 

Lai san emtu maksima ļo punktu skaitu( 5 punkti), ir sniegts s a ds krite rija skaidrojums:  

„Projekta  skaidri aprakstī ta:  

- uzn e muma esos a  situa cija; 

- projektam izvirzī ti iļgtermin a un ī stermin a me rk i, kas ir konkre ts, rea ļs, sasniedzams un izme ra ms;  

- aprakstī ti aktivita te m nepiecies amie resursi un ieguļdī jumi,  

- pa rdoma ti izstra da tas projekta aktivita tes (darbī bas), kas piera da projekta me rk a sasniegs anu;  

- iesnieguma  pamatota projekta inova cija vai jaunina jums;  
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-  aprakstī ts, ka  projekta rezuļta ti tiks uzture ti, attī stī ti ta ļa k un izmantoti atbiļstos i pļa notajam 

me rk im pe c projekta ī stenos anas.” 

Ve rte jums tiek samazina ts par 2 punktiem, ja projekta apraksta  nav pamatota vai paredze ta projekta inova cija 

vai jaunina jums. 

Projektu vērtēšanas specifisko kritēriju grupā: 

Rī cī ba 1.1. - Produktu un pakaļpojumu attī stī ba, uzn e me jdarbī bas atbaļsta iniciatī vas, darbinieku apma cī bas 

un kvaļifika cija, paredzot specifisko krite riju 3.2. „Moderno tehnoļog iju pieļietos ana” 

Rī cī ba  2.1. “Pamata pakaļpojumi (izgļī tī ba, socia ļa  aizsardzī ba un veseļī ba)”,   

Rī cī ba   2.2. „Apka rte ja s vides infrastruktu ras un kuļtu ras objektu sagļaba s ana un  uzļabos ana”, 

Rī cī ba  2.3. „Atpu ta un brī vais ļaiks (kuļtu ra, sports, pas darbī ba)”,   

 paredzot krite riju 3.3. „Moderno tehnoļog iju pieļietos ana”. 

Visos gadī jumos krite rijam pieme rots skaidrojums: „Projekta  pļa nots ieviest un/vai izmantot moderna s 

tehnoļog ijas, projekta iesnieguma  aprakstī ts, ka das moderna s tehnoļog ijas pļa nots ieviest un ka  ta s paļieļina s 

projekta me rk u sasniegs anu.” 

Ka  inovatī vi, vadoties pe c projekta apraksta  iekļ auta s informa cijas,  ir identifice ti 28 projekti, visi Rī cī ba  1.1.  

– uzn e me jdarbī bas projekti. Sabiedriska  ļabuma rī cī ba s ļaika perioda  no 2015. – 2022.gadam nav identifice ts 

neviens inovatī vs projekts.   

SOCIA LA S, PROCESA, SABIEDRISKA S UN TEHNOLOG ISKA S INOVA CIJAS PROJEKTU REZULTA TOS PLAS A KA  

ME ROGA  (ne tikai Preiļ u rajona partnerī bas me roga ) 

Tūrisms Uzņēmējdarbības 3 

Sabiedriskie - 

Atpūta Uzn e me jdarbī bas - 

Sabiedriskie - 

Pakalpojumi Uzn e me jdarbī bas 2 

Sabiedriskie - 

Izglītība Uzn e me jdarbī bas - 

Sabiedriskie 2 

Kultūra Uzn e me jdarbī bas - 

Sabiedriskie - 

Ražošana Uzn e me jdarbī ba - 

Sabiedriskie - 

Sakrālais 
mantojums, 
kapsētas 

- 
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Sociālie 
pakalpojumi 

Uzn e me jdarbī bas - 

Sabiedriskie - 

Sports Uzn e me jdarbī bas - 

Sabiedriskie - 

Teritorijas 
sakārtošana 

- 

 

 

RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

 

Ja iepriekš atzīmējāt "cita veida inovācijas", lūdzu, ierakstiet, kādas, jūsuprāt, tās ir! 

 

Tehnoloģiski risinājumi 

Konkrēti mūsu uzņēmumā- jaunas produktu līnijas ražošana 

Jauni objekti 

Jauns pakalpojums 

 

Vai, Jūsuprāt, inovatīvie projekti ir ietekmējuši citus procesus, notikumus, situācijas teritorijā 
(plašākā nozīmē)? Ja jā, tad kādus? 

 

Amatniecības attīstība 

Domāju, ka jā. Mūsu pilsētā, reģionā ir pieejami kvalitatīvi un augstvērtīgi gaļas produkti 

Uzlabojuši vietas atpazīstamību, snieguši jaunus pakalpojumus 

Inovatīvus projektus pamana, vairāk tiek piesaistīti interesenti, tūristi un labums no tā ir visai 
teritorijai 

Veicinājuši uzņēmēju savstarpēju sadarbību 

Grūti spriest. Liekas jā, tomēr to saprast varēs nedaudz vēlāk. 

Veicinājuši finansiālu izaugsmi 

12

37

63

52

0 10 20 30 40 50 60 70

CITA VEIDA INOVĀCIJAS

JAUNI SADARBĪBAS VEIDI

JAUNAS METODES

JAUNAS ZINĀŠANAS

Kādas ir Jums zināmās šajā periodā LEADER ieviestās inovācijas?
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Mums tas ir ļāvis attīstīt savu uzņēmējdarbību 

Piesaista jaunus teritorijas apmeklētājus 

Lielāka atpazīstamība, patīkamāka vide 

Radījuši papildu jaunas idejas tālākai izaugsmei 

R.Mūka muzeja attīstība 

Pašlaik ir tikai zinātniskā līmenī un priekš interneta lietotājiem – Ekstraktu ražošana 

Ir radīti jauni tūrisma piedāvājumi 

 

Kopuma  teritorija  Rī cī ba  1.1. ir ī stenoti 76 projekti, secī gi, 38% no tiem ir identifice ti ka  inovatī vi, kas ir 

atzī stams par augstu inova ciju ra dī ta ju uzn e me jdarbī bas joma .   

Ka  probļe mu SVVA strate g ijas 2015. – 2020.gadam ī stenos anas procesa   biedrī bas „Preiļ u novada partnerī ba”  

izpiļdvara un ļe me jvara nora da neļieļu spiļgtu, inovatī vu sabiedriska  ļabuma projektu skaitu teritorija . Un, 

uzsa kot sagatavos ana s procesu na kama  perioda SVVA strate g ijas izstra de , tiek pausta vajadzī ba pe c specifisku 

atbaļsta instrumentu iestra des inova ciju attī stī bai, ī pas i akcente jot sabiedriska  ļabuma projektu jomu. 

Lī dz ar to, organize jot fokusgrupas partnerī bas teritorija , s im aspektam tika pieve rsta pastiprina ta uzmanī ba. 

Ka  atpazī stami inovatī vie LEADER projekti fokusgrupa s  tiek mine ti: 

SIA „Handmade Latgola” – akcente jot tur ī stenotos LEADER projektus 2015. – 2020.gada perioda . 

SIA „Rasa Botanical” – akcente jot tur ī stenoto LEADER projektu 2015. – 2020.gada perioda . 

Roberta Mūka muzejs Galēnos – tiek nora dī ts pasa kumu kopums, kura veidos ana  ļieļa nozī me pies k irama 

arī  ī stenotajam LEADER projektam.  

Specifiskaja  krite rija  „Moderno tehnoļog iju pieļietos ana” papiļdus punktus ir san e mus i SIA „Rasa Botanicaļ” 

un SIA „Handmade Latgoļa” projekti, BDR „Gaļe nu kuļtu rve stures biedrī ba” ī stenotais projekts  „Roberta Mu ka 

darbos sakn otu koka skuļptu ru izgatavos ana un uzsta dī s ana Gaļe nu parka  Fiļozofijas taka ” s ai krite rija  

punktu nav san e mis, kas arī  ir objektī vi, jo moderno tehnoļog iju pieļietojums s ai projekta  nav paredze ts. 

Situa cija ļiecina par to, ka: 

- Inova cijas SVVA strate g ija  ir define tas ļ oti specifiski, tī ri teritoria ļa  izpratne ; 

- Pe c esos a s definī cijas ir iespe jams precī zi identifice t projektu pieteikumos iekļ auto  inova ciju gaļa 

rezuļta tu – jaunina jumus, kuri tiek ieviesti partnerī bas darbī bas teritorija ; 

- Tai pas a  ļaika , specifiskais krite rijs, kas adrese ts inovatī vo projektu priorita ram atbaļstam, identifice  

tikai tehnoļog iska s inova cijas, pie tam, krite rija  tiek pieve rsta uzmanī ba tikai moderno tehnoļog iju 

pieļietojumam, turka t, tas neietver informatī vu pamatojumu, apļiecina jumu tam, kas s ī s tehnoļog ijas 

bu s atbiļstos as SVVA strate g ija  define tajam inova ciju vai jaunina jumu je dzienam; 

Lai izprastu un pamatotu atpazī stamo inovatī vo projektu veiksmes sta sta struktu ru, ir veikta to anaļī ze. 
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Veiksmes sta stu anaļī ze 

SIA „HANDMADE LATGOLA”  

Pamatinformācija Publiski pieejamās informācijas kopsavilkums 

Stratēģijas īstenošanas perioda ieviesti 2 
LEADER programmas projekti: 

Iesniedzējs: Emerita Rubine. 

Rīcība: 1.1. „Produktu un pakalpojumu 
attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta 
iniciatīvas, darbinieku apmācības un 
kvalifikācija” 

Projekta nosaukums: „Mūsdienu 
amatniecības tūrisma piedāvājuma 
"HANDMADE Latgola" izveide”. 

Publiskais finansējums EUR  59 899.28 

 

Iesniedzējs: Emerita Rubine. 

Rīcība 1.1. - Produktu un pakalpojumu 
attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta 
iniciatīvas, darbinieku apmācības un 
kvalifikācija. 

Projekta nosaukums: „ Pasākumi 
HANDMADE LATGOLA pakalpojumu 
kvalitātes un atpazīstamības 
palielināšanai”. 

Publiskais  finansējums EUR 4423.45 

 

Atrašanās vieta:  Līvānu pilsēta 

 

Atsļe gva rdi „HANDMADE Latgoļa” googļe mekļe ta ja : 
aptuveni 6 840 rezuļta ti (0,47 sekundes)  

 

Inovatī vs pieda va juma kopums: 

PIETURAS vieta + TIKS ANA S vieta + 
Ekskluzīva NAKTSMI TNE 

Pieda va jums ietver:   

Vaira k ka  250 mu sdienu Latgaļes amatniecī bas 
izstra da jumu ekspozī cija rea ļa  ma jas vide  - ar iespe ju 
tos iega da ties ka  viete jos suvenī rus vai da vanas.  

Ma jī ga vieta je gpiļna m saruna m, apma cī ba m, 
tematiskiem pasa kumiem, foto sesija m un mini-
konference m (ļī dz 20 ciļve kiem) pozitī va  gaisotne  

Ekskļuzī va divu guļ amistabu naktsmī tne (ļī dz 6 
ciļve kiem) - piļse ta , bet ar ļauku kļusumu, svaigu gaisu, 
ļina paļagu maigumu un Dubnas sauļrieta mieru. 

Papiļdus pieda va jumi:  

Kanoe ļaivu, veļosipe du, 3-vietī gas airu ļaivas noma; 

E dienu piega de no viete ja s kafejnī cas "5.eļements"; 

Atbaļsts tu risma mars rutu sasta dī s ana  pa Latgaļi; 

Rados a s darbnī cas un motiva cijas programmas; 

Kafijas pauzes Ju su organize tiem pasa kumiem. 

 

Papiļdus pieda va jumiem uz vietas Lī va nos, ļieļveikaļu 
tī kļa  Sky Rī ga  ir izveidoti „HANDMADE Latgoļe” stendi, 
kuros reguļa ri tiek piega da ta viete jo amatnieku 
produkcija.  
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SIA „RASA BOTANICALS” 

Pamatinformācija Publiski pieejamās informācijas kopsavilkums 

Iesniedzējs: SIA „Rasa Botanicals”; 

Rīcība: 1.1. „Produktu un pakalpojumu 
attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta 
iniciatīvas, darbinieku apmācības un 
kvalifikācija” 

 

Projekta nosaukums: „Iekārtu iegāde 
ekstrakcijas ražotnes izveidei” 

Publiskais finansējums:  

EUR  29 296.58 

 

Atrašanās vieta: Sutri, Sutru pagasts, Līvānu 
novads 

 

 

Atsļe gva rdi „Rasa Botanicaļs” googļe mekļe ta ja : 
Aptuveni 2 070 000 rezuļta ti (0,33 sekundes)  

 

Izgatavo Latvijas augu ekstraktus ar uļtraskan as 
ekstrakcijas metodi. Pieda va  konsuļta cijas 
uzn e me jdarbī bas uzsa ce jiem un dabiska s kosme tikas 
ļietota jiem, organize  meistarkļases, piedaļa s izsta de s. 

S obrī d SIA "Rasa Botanicaļs" ir Latvijas Investī ciju un 
attī stī bas ag entu ras Daugavpiļs biznesa inkubators 
biedrs. 

Paraļe ļi ekstraktu raz os anai uzn e mums fokuse jas uz 
pe tniecī bu. Programmas "Atbaļsts Eiropas Inova ciju 
partnerī bas ļauksaimniecī bas raz ī gumam un 
iļgtspe jai ļauksaimniecī bas raz ī guma un iļgtspe jas 
darba grupu projekta ī stenos anai" ietvaros SIA "Rasa 
Botanicaļs" kopa  ar SIA "Nordic Food", Rī gas Stradin a 
universita ti, SIA "ILM" un U drī s u pagasta zemnieku 
saimniecī bu "Kurmī s i" reaļize  projektu "Jaunu 
metoz u, tehnoļog iju un risina jumu izstra de un 
pa rbaude Latvijas ļauksaimniecī bas augu ciļmes 
s u nas iegu s anas procesa , radot inovatī vu risina jumu 
to ta ļa kai integra cijai dzeramaja  u denī .  

2022.gada  SIA „Rasa Botanicaļs” ir san e mis 
apbaļvojumu „Gada LEADER projekts viete ja  rī cī bas 
grupa ”  Zemkopī bas ministrijas konkursa  „Se je js”. 

ROBERTA MŪKA MUZEJS GALĒNOS 

Pamatinformācija Publiski pieejamās informācijas kopsavilkums 

Iesniedzējs:  

BDR "Galēnu kultūrvēstures biedrība" 

Rīcība 2.2. Apkārtējās vides infrastruktūras 
un kultūras objektu saglabāšana un  
uzlabošana 

 

Projekta nosaukums: „Roberta Mūka 
darbos sakņotu koka skulptūru 
izgatavošana un uzstādīšana Galēnu parkā 
Filozofijas takā.” 

 

Publiskais finansējums: EUR 8700.30 

 

Atsļe gva rdi „Roberta Mu ka muzejs Gaļe nos” googļe 
mekļe ta ja : aptuveni 7 090 rezuļta ti(0,48 sekundes) 

 

 

Gaļe nos ir Roberta Mu ka dzimta  ma ja, kapa vieta, 
Piemin as istaba ar ļ oti baga tī gu  muzeja prieks metu 
kra jumu, uz s ī s ba zes ar Riebin u novada domes 
ļe mumu 2013. gada 18. aprī ļī  tika izveidota pas vaļdī bas 
iesta de -  Roberta Mu ka muzejs Gaļe nos (RMMG).  
2014. gada 8. maija  tika izsniegta Latvijas Repubļikas 
Kuļtu ras ministrijas muzeja akredita cijas apļiecī ba. 
Muzeja darbī bas misija ir: popuļarize jot spiļgtas un 
savdabī gas personī bas Roberta Mu ka garī go 
mantojumu, padarī t daudzveidī ga ku, interesanta ku un 
saprotama ku Latvijas iedzī vota ju ikdienu.   
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Atrašanās vieta: Galēni, Galēnu pagasts, 
Preiļu novads. 

 

2013. gada  Gaļe nu Kuļtu rve stures biedrī ba ī stenoja  
projektu „Tepat es guntin u kuru un veseļu mu z ī bu roka  
turu” Gaļe nu parka  uzsta dī tas 5 koka skuļptu ras – 
Roberta Mu ka dzejas simboļi. No 2015. – 2017. Gadam 
tika ī stenoti ve ļ divi mazo Grantu projekti, kuru 
rezuļta ta  tika uzbu ve ts tiļtin s , veikti Fiļozofijas takas 
ļabieka rtos anas un apzaļ umos anas darbi . 

2018. gada  tika ī stenots LEADER projekts un taka  
uzsta dī tas ve ļ ses as skuļptu ras.  

Muzejs piesaista ma ksļiniekus, organize jot izsta des, ka  
arī  Latvijas ļitera tus, izgļī tī bas darbiniekus, organize jot 
Robertam Mu kam veļtī tu eseju konkursu. Ir sadarbī ba 
ar augstskoļa m, Mu ka konkursa uzvare ta jus uzn em 
budz eta grupa s. 

 

Visus  mine tos pieme rus vieno kopī gas pazī mes.  Par inovatī vu, atpazī stamu projektu Preiļ u novada 

partnerī bas teritorija  ļiecina tas, ka s ie projekti:  

• Risina konkre tu teritorijas vajadzī bu; 

• Izvirza orig ina ļu, efektī vu risina jumu; 

• Ir sakn oti tradī cija  un/vai  viete jos resursos; 

• Tiem ir pļas a ietekme un/vai viete jas sabiedrī bas iesaiste; 

• LEADER programmas finanse jums nav vienī gais to finanse juma avots; 

• Tie spe j g enere t jaunus procesus, ien e mumu veidus, organizatoriska s siste mas; 

• To darbī ba ir ekonomiski un socia ļi iļgtspe jī ga; 

• Tiem ir pļas a pubļicita te, veiksmī gs ma rketings. 

Lai uzskata mi demonstre tu je gpiļnas un forma ļas inova cijas ats k irī bu, minams konkre ts pieme rs:  

Pamatinformācija Ieguvumi un nepilnības 

Iesniedzējs: Preiļu novada 
pašvaldība. 

Projekts:  „Aglona ceļā uz SMART 
VILLAGE”. 

 

Projekta mērķis: Veicināt 
pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves 
vides attīstību, izvietojot viedos 
solus un ieviešot 
vidoenovērošanas sistēmu Aglonā, 
radot priekšnoteikumus lauku 
iedzīvotāju palikšanai VRG 
teritorijā, drošu pakalpojumu 
pieejamībā un sasniedzamībā. 

Ieguvumi: 

S is projekts nepa rprotami izmanto moderna s tehnoļog ijas, tas ir 
san e mis pozitī vu ve rte jumu krite rija  3.3.; 

Nodros ina ta moderno tehnoļog iju demonstre s ana ļauku vide , ar s o 
projektu tiek veicina ta virzī ba uz viedo ciemu, digitaļiza cijas, zaļ a s 
transforma cijas me rk iem; 

Paļieļina ta iedzī vota ju dros ī ba. 

Nepilnības: 

Projekta daļ a, konkre ti – viedo soļin u uzsta dī s ana Agļona  – nav 
baļstī ta teritorijas vajadzī ba s; 

Projekta iesniedze js atzī st, ka soļin u uzture s ana ir da rga, un tie rada 
minima ļu efektu, sevis k i attiecī ba  uz projekta me rk a daļ u: „radot 
prieks noteikumus ļauku iedzī vota ju paļiks anai VRG teritorija , dros u 
pakaļpojumu pieejamī ba  un sasniedzamī ba ”. 
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Veiktās darbības:  Aglonā 
uzstādīta videonovērošanas 
sistēma un izvietoti trīs viedie 
soliņi. 

 

Publiskais finansējums: EUR 22 
480.95 

 

 

Kas nepieciešams, lai tā būtu jēgpilna inovācija?  

Atbiļstos s pamatojums un precī za pozicione s ana s  –  tas ir 
ekotehnoļog iju pieme rs, ko iespe jams apskatī t un teste t daba ; 

Projekta me rk a define s ana saskan a  ar izvirzī to pamatojumu; 

Pļas a pubļicita tes kampan a – ļu dzu, brauc, iepazī sties ar tehnoļog iju 
iespe ja m, izve ļies sev pieme rota ko, iedvesmojies un pieļieto! 
Konsuļte jies pie projekta iesniedze ja vai VRG!  

 

 

Lai veicina tu je gpiļnu, teritorijas vajadzī ba s ba ze tu inovatī vo projektu atbaļstu na kamaja  LEADER 

programmas ī stenos anas perioda , ir nepiecies ams: 

-  skaidri un, vienļaikus, pietiekami pļas i define t inova ciju Preiļ u rajona partnerī bas teritorijas 

izpratne ; 

-  projektu ve rte s anas krite rijos iekļ aut inova cijas definī cijai atbiļstos us ve rte s anas krite rijus, kas ļ auj 

identifice t rea ļu, je gpiļnu inova ciju; 

- inovatī vajiem projektiem ir ja bu t atpazī stamiem partnerī bas teritorija , tiem ja nodros ina papiļdus 

pubļicita tes pasa kumi. 

Ka  je gpiļnas inova cijas pazī mes iekļ aujamas:  

- Ta  risina konkre tu vajadzī bu, rea ļu, pamatotu teritorijas probļe mu; 

- Ta  izvirza uzskata mi inovatī vu un efektī vu s ī s probļe mas risina jumu; 

- Ta  spe j g enere t jaunus procesus, ien e mumu veidus, organizatoriska s siste mas; 

- Tai ja bu t atpazī stamai pļas a ka  sabiedrī ba . 

Ieteicamie krite riji inovatī vo projektu atbaļstam: 

- Projekta  paredze ta  inova cija risina konkre tu teritorijas vajadzī bu, probļe mu. S ī  probļe ma ir skaidri 

pamatota; 

- Paredze tais probļe mas risina juma veids ir nepa rprotami identifice jams ka  inovatī vs; 

- Risina juma veida  paredze ta  inova cija ir  procesa, produkta vai organizatoriska   inova cija. Inova cijas 

veids ir skaidri define ts; 

- Tai piemī t potencia ļs g enere t attī stī bas procesus,  ien e mumu apjomu un veidus ka  projekta 

ī stenos anas perioda , ta  arī  pe c uzraudzī bas termin a nosļe guma.  
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Lai veicina tu je gpiļnu inova ciju skaita pieaugumu LEADER projektos, ir ieteicams sniegt reguļa ru konsuļtatī vo 

atbaļstu s o projektu ī stenota jiem. Pie tam – ne tikai projektu izstra des perioda , bet arī  to ievies anas un 

uzraudzī bas ļaika . Ieguļdī t papiļdus resursus s o projektu popuļarize s ana , pubļicita tes nodros ina s ana . 

 S ī  ir arī  viena no aktua ļaja m Preiļ u rajona partnerī bas te ma m reg iona ļa s un starptautiska s sadarbī bas 

projektu izstra des joma . 

Bu tiska kais VRG uzdevums na kamaja  pļa nos anas perioda  inova ciju  joma , ir to aktī va veicina s ana sabiedriska  

ļabuma projektos, izmantojot visus mine tos atbaļsta instrumentus. 

LEADER PROJEKTI AR IETEKMI TERITORIJAS ATPAZĪSTAMĪBAS, 

PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANĀ 

Tūrisms Uzņēmējdarbības 15 

Sabiedriskie 1 

Atpūta Uzņēmējdarbības 4 

Sabiedriskie 1 

Pakalpojumi Uzņēmējdarbības 3 

Sabiedriskie - 

Izglītība Uzņēmējdarbības - 

Sabiedriskie 2 

Kultūra Uzņēmējdarbības - 

Sabiedriskie - 

Ražošana Uzņēmējdarbība 7 

Sabiedriskie - 

Sakrālais 

mantojums, 

kapsētas 

Jebkurš no šiem projektiem vērtējams kā projekts ar ieguldījumu 

teritorijas pievilcības un atpazīstamības veidošanā 

Sociālie 

pakalpojumi 

Uzņēmējdarbības - 

Sabiedriskie 1 

Sports Uzņēmējdarbības - 

Sabiedriskie 1 

Teritorijas 

sakārtošana 

Jebkurš no šiem projektiem vērtējams kā projekts ar ieguldījumu 

teritorijas pievilcības un atpazīstamības veidošanā 
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ES aktua ļa s tendences strate g ijas ī stenos ana  

Viedo ciemu, digitaļiza cijas, zaļ a s transforma cijas, augstas pievienota s ve rtī bas produktu un pakaļpojumu, 

bioekonomikas un aprites ekonomikas, ka  arī  viete jo raz ota ju un pate re ta ju sadarbī bas aktivita s u 

veicina s anas aspekti  2014. – 2020. gada pļa nos anas perioda  ī stenotajos LEADER  projektos. 

Veicot ī stenoto LEADER projektu datu ba zes anaļī zi, ir identifice tas s a das  ES jauno virzienu tendences 

ī stenoto projektu rezuļta tos: 

Tendence Uzņēmējdarbības 
projekti 

Sabiedriskā labuma 
projekti 

Zaļais kurss, bioekonomika 1 3 

Viedie ciemi 5 6 

Pilsoniskā sabiedrība 2 14 

Kopā 8 23 

 

Kopuma  virzī ba uz ES jaunaja m tendence m identifice ta 31 projekta  no ī stenotajiem 153 LEADER programmas 

projektiem, kas sasta da 20, 26% no visiem iesniegtajiem projektiem, un, s ai gadī juma , uzskata mi ļieļa ka  daļ a 

no tiem ir sabiedriska  ļabuma projekti, kuru darbī ba s nora dī ta virzī ba uz gan uz piļsoniska s sabiedrī bas, gan 

Viedo ciemu kustī bas, gan Zaļ a  kursa un aprites iniciatī vas ievies anu teritorija . 

Pozitī vi ve rte jams fakts, ka virzī ba uz Viedo ciemu kustī bu identifice jama 5 uzn e me jdarbī bas projektos, un 2 

uzn e me jdarbī bas projektos saskata ma pozitī va ietekme uz piļsoniska s sabiedrī bas attī stī bu, kas nav s ī  

virziena projektu pamatme rk is.  

Dati ļiecina par to, ka jauna s ES tendences Preiļ u rajona partnerī bas teritorijas LEADER projektu iesniedze ju 

vidu  tiek akcepte tas, un ī stenotie projekti ties a  vai pastarpina ta  veida  ir radī jus i pozitī vu ietekmi uz to 

ievies anu. 

RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Tai pašā laikā, orgnizējot fokusgrupas partnerības teritorijā, parādās izteikta atšķirība starp dažādu 
apdzīvoto vietu iedzīvotāju viedokļiem: 

Esam pļas s un kustī gs sadarbī bas tī kļs(Gaļe ni);  

Izgļī tī ba, piļsoniska s sabiedrī bas aktivita tes visu ļaiku virmo gaisa (Gaļe ni); 

LEADER projektu gaļvena  ietekme – vides ļabieka rtos ana, atpu ta pie u den iem, tu risms, sakra ļais mantojums, 
kapu ļabieka rtos ana, tautaste rpu iega de(Lī va ni); 

Pasī va piļsoniska  sabiedrī ba. Ciļve ki nepiedaļa s, neuzn emas atbiļdī bu(Lī va ni); 

Pastiprina ta  kontroļe, birokra tiska s procedu ras, noma c jebkuru aktivita ti(Lī va ni); 

Vai Zaļ ais pubļiskais iepirkums negraus viete jo ekonomiku?(Preiļ i); 
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Tehnoļog ijas kļ uvus as daudz pieejama kas, ta s vaira k ļieto arī  veca ka  paaudze, digitaļiza cijas joma  ir bu tisks 
paa trina jums(Vecva rkava); 

Samazina s iedzī vota ju skaits, tai pas a  ļaika  – pieaug pasivita te. Pasa kumu ir maza k. Covid krī ze attī stī ja 
tehnoļog ijas, tac u sabiedrisko dzī vi ietekme ja negatī vi(Vecva rkava); 

Ciļve ki augstu ve rte  savu ļaiku – to ļaiku, kuru vin i ir gatavi ziedot citiem, sabiedriskajam darbam(Vecva rkava); 

Esam kļ uvus i sakopta ki, tac u neaktī va ki(Peļe c i); 

Pieaug izpratne par pas vaļdī bas darbu(Lī va nu novada pas vaļdī ba); 

Iedzī vota ji reguļa ri zin o par to, kas nav izdarī ts(Lī va nu novada pas vaļdī ba); 

Esam kļ uvus i baga ta ki un sakopta ki(Preiļ u novada pas vaļdī ba); 

Uzļabojies aprī kojums kuļtu rai – skatuve, gaismas, u.c. (Preiļ u novada pas vaļdī ba); 

Pieaugos a attieksme pret biznesu ka  dzī vesveidu, nevis tikai peļ n as avotu(Preiļ u novada pas vaļdī ba); 

Ciļve ku inertums, mazs aktī vo ciļve ku ī patsvars(Lī va nu novada pas vaļdī ba); 

Jaunies i. Gru ti iesaistī t, popuļa ra ka  atruna – nav interesanti(Lī va nu novada pas vaļdī ba); 

Pieaugos a birokra tija(Lī va nu novada pas vaļdī ba); 

Komunika cijas teļpa. Ciļve ku zemais izpratnes ļī menis par vienka rs iem procesiem. Nezina s ana rada 
agresiju(Preiļ u novada pas vaļdī ba); 

Saru kos ais iedzī vota ju skaits. Ir divi risina jumi – reemigra cija vai citu kuļtu ru pien ems ana(Preiļ u novada 
pas vaļdī ba); 

Aktī vo ciļve ku novecos ana s(Preiļ u novada pas vaļdī ba); 

Aktī vo projektu iesniedze ju kapacita te – no pace ļuma ļī dz izdegs anai(Preiļ u novada pas vaļdī ba). 
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ENERĢĒTISKO NEATKARĪBU UN ALTERNATĪVOS ENERĢIJAS …

LAUKU APDZĪVOTĪBAS VEICINĀŠANU

VIETĒJĀS PĀRTIKAS TĪKLU UN ĪSO PIEGĀDES ĶĒŽU VEIDOŠANU

LAUKU KOPIENU PAŠPIETIEKAMĪBAS UN …

JAUNU SADARBĪBAS FORMU UN TĪKLU VEIDOŠANU

BIOEKONOMIKU UN APRITES EKONOMIKU

AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANU PRODUKTIEM …

DIGITALIZĀCIJU

Aktuālās ES valdošās tendences: lūdzu, atzīmējiet ES lauku politikas jomas, kuru 
īstenošanu veicinājusi LEADER pieejas īstenošana teritorijā!
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Saļī dzinot projektu datus ar fokusgrupu intervija s san emtajiem viedokļ iem, ir redzams, ka jauno ES ve smu, 

inovatī vo risina jumu kļa tesamī ba partnerī bas teritorija  netiek adekva ti nove rte ta, ļieļas sabiedrī bas daļ as 

skatī juma , ta s nav identifice jamas pietiekami uzskata mi. 

Papiļdus s im aspektam, uzmanī ba ve rs ama uz sabiedrī bas paustaja m baz a m – iedzī vota ju skaita sarukums, 

aktī vo ciļve ku novecos ana s, pasivita tes pieaugums. 

S ī  situa cija ļieļa  me ra  ir COVID 19 krī zes seku radī ta, ko atzī st arī  fokusgrupu daļī bnieki: „Esam kļ uvus i 

sakopta ki, tac u neaktī va ki.” Secī gi, s im aspektam ir pieve rs ama papiļdus uzmanī ba na kamaja  pļa nos anas 

perioda . 

Savuka rt, ka  pozitī vais COVID19 krī zes efekts objektī vi tiek nora dī ta strauja digitaļiza cija: „Covid krī ze attī stī ja 

tehnoļog ijas, tac u sabiedrisko dzī vi ietekme ja negatī vi. Tehnoļog ijas kļ uvus as daudz pieejama kas, ta s vaira k 

ļieto arī  veca ka  paaudze, digitaļiza cijas joma  ir bu tisks paa trina jums”.  

Viedie ciemi. 

N emot ve ra  to, ka Viedo  ciemu kustī ba ir viens no kompļeksa kajiem ļauku teritoriju attī stī bas instrumentiem, 

kam na kamaja  pļa nos anas perioda  bu s pieejams atbaļsts arī  LEADER programmas ietvaros, papiļdus 

uzmanī ba tika pieve rsta s ī s kustī bas stadijai Preiļ u rajona partnerī bas teritorija .  

Latvijas me roga  konkurss par atpazī stamī bas zī mes „Viedais ciems” san ems anu , kas tika ī stenots projekta 

„Smart Viļļages LEADER Network” ietvaros, sadarbojoties biedrī ba m  „Pierī gas partnerī ba”, „Zied zeme”, „Ju ras 

zeme” un Latvijas Lauku forums,  pirmo reizi norisina ja s 2021. gada .  

2021.gada konkursā tika san emti  38 pieteikumi, no kuriem 12 kopiena m z u rija ļe ma pies k irt “Vieda  

Ciema” atpazī stamī bas zī mi. 21 kopienai tika pies k irta atz inī ba „Ceļ a  uz Viedo ciemu”. Pieci ciemi, 

san emot ceļ a va rdus vieda  ciema idejas attī stī bai, san e ma pateicī bu par daļī bu konkursa  

atpazī stamī bas zī mei “Viedais Ciems”.  

2022.gada konkursā tika san emts 21 pieteikums, no kuriem „Vieda  ciema” atpazī stamī bas zī me tika 

pies k irta 6 ciemiem. Ve ļ ses i ciemi apļiecina ja spe cī gu pieteikumu un pirmos pana kumus vieda  ciema 

veidos ana , iegu stot atzinī bu “Ceļ a  uz Viedo ciemu”. Devin as kopienas san e ma pateicī bu par daļī bu konkursa . 

No Preiļ u rajona partnerī bas teritorijas 2022. Gada konkursa  pieteikumus iesniedza trī s kopienas -  Peļe c i, 

Hand Made Latgoļa un Lī c u Moskvino ciemi, kas ļiecina, ka Viedo ciemu kustī ba teritorija  ir atpazī stama.  

Turkļa t, Lī c u – Moskvina ciems konkursa  san e ma atzinī bu  „Ceļ a  uz Viedo ciemu”. Apvienī bas HandMade 

Latgoļa un Peļe c u kopienas pieteikumi tika nove rte ti ar pateicī bu par daļī bu konkursa .  

Tai pas a  ļaika , fokusgrupu aptauja s 8 no 10 fokusgrupa m tika nora dī ts, ka par Viedo ciemu kustī bu 

tru kst informa cijas.  Arī  fokusgrupa s, kas norisina ja s Lī va nos un Peļe c os, no kuriem konkursam jau 

ir iesniegti pieteikumi, vairums grupas daļī bnieku nora dī ja uz to, ka par s o kustī bu nav ī stas 

izpratnes. 
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RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Pašvaldību fokusgrupās attiecībā uz Viedo ciemu kustību tika sniegti šādi komentāri: 

 

Lī va nos: Tru kst pozitī vu pieme ru, kas rea ļi darbojas. Ja organize  pieredzes apmain as braucieni uz Viedajiem 
ciemiem, ja saprot, ka ds no ta  ir ties ais ieguvums.  

Preiļ os: Viedo ciemu iniciatī va raksturota ka  virspusī ga un neskaidra, ta  tiek interprete ta ka  jauns je dziens tikai 
projektu pieteikumu aprakstos. Pas vaļdī bas fokusgrupa  netiek saskatī ta Viedo ciemu kustī bas atdeve teritorijas 
attī stī bai. 

 

 

Balstoties esošās situācijas analīzē, Viedo ciemu kustības aktivizēšanai Preiļu rajona partnerības 

teritorijā, ieteicamās darbības ir šādas: 

Paļieļina t informa cijas apjomu par Viedo ciemu kustī bu, izmantojot konkrētus piemērus, kas teritorijas 

iedzī vota jiem un pas vaļdī bu pa rsta vjiem bu tu nepa rprotami uztverami; 

Informa cijas pasnieguma  akcente t Viedo ciemu kustī bas tiešos ieguvumus: 

• kopienas iedzī vota jiem; 

• pas vaļdī ba m. 

Ieguvumu piemēri kopienām: 

- Vietas atpazī stamī ba. Un atpazī stamai vietai ir ļieļa ks potencia ļs jebka da atbaļsta san ems ana ; 

- Iedzī vota ju pas apzin as paaugstina s ana s – me s dzī vojam nevis vienka rs i Peļe c os, bet gan Peļe c u 

Viedaja  ciema ; 

- Pieaug potencia ļs reemigrantu un jauniena ce ju piesaistei, s ai sabiedrī bas grupai vietas prestiz s un 

ta s attī stī bas potencia ļs ir svarī ga komponente; 

- Kopienas saļiede s ana s kope jam me rk im; 

- Pamats jaunies u iesaistei, jo je dziens ir mu sdienī gs, tas saistī ts ar moderno tehnoļog iju pieļietojumu; 

- Pamats uzn e me ju iesaistei, kuru darbī bu veicinos s faktors ir vietas atpazī stamī ba; 

- Vajadzī ba s pamatotas attī stī bas idejas, kas paļieļina jebkura projekta finanse s anas iespe jas; 

- Izstra da ts ciemata attī stī bas pļa ns, kas izmantojams operatī vu un je gpiļnu  ierosina jumu iesniegs anai 

pas vaļdī bai; 

- Papļas ina s komunika cijas pļatforma, pieaug sadarbī bas partneru ļoks; 

- Bu tiski papļas ina s informa cijas aprites ļoks, pieejamī ba jauna m ideja m, jauniem atbaļsta veidiem. 

Ieguvumu piemēri pašvaldībām: 

- Pieaug teritorijas prestiz s, pas vaļdī bas iespe jas pozicione ties ka  mu dienī gai dzī ves videi; 
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- Pamatojums viete ja s vajadzī ba s baļstī tu investī ciju projektu izstra dei, ī pas i akcente jot moderna s 

tehnoļog ijas, digitaļiza ciju, ekotehnoļog ijas; 

- Veidojas je gpiļna ka komunika cija ar viete ja m kopiena m, kas ī pas i bu tiska no centra atta ļina ta ko 

ciematu konteksta . Vieda  ciema iedzī vota ji ir jau forumuļe jus i savas vajadzī bas un attī stī bas me rk us, ļī dz ar 

to, diaļogs ar pas vaļdī bu forme jas saturī ga ks, pamatota s vajadzī ba s baļstī ts; 

- Viedo ciemu pļa ni un ierosina jumi ka  invenstī ciju projektu ideju datu ba ze; 

- Izgļī tota ka piļsoniska  sabiedrī ba, kas atviegļo komunika ciju; 

- Vieda  ciema kopienas – ideju un atbaļsta resurss teritorijas attī stī bas jauta jumos. 

Ieteikumi Viedo ciemu kustības aktivizēšanai: 

- Organize t pieredzes apmain as braucienus uz jau esos ajiem Viedajiem ciemiem Latvija  un a rvaļstī s; 

- Sniegt konsuļtatī vo atbaļstu Viedo ciemu pieteikumu sagatavota jiem, akcente jot ties i Preiļ u rajona 

partnerī bas teritorijas specifiku, iedzī vota ju vajadzī bas, kas iekļ aujamas Viedo ciemu pieteikuma ; 

- Izvirzī t Viedo ciemu kustī bas aktivize s anu ka  vienu no starpreg iona ļa s un starptautiska s sadarbī bas 

projektu te ma m.  

Viens no bu tiska kajiem atbaļsta instrumentiem, ko iespe jams sniegt ar VRG rī cī ba  esos ajiem resursiem, ir 

specifisku krite riju iestra de LEADER projektu ve rte s anas siste ma  VRG ļī menī . 

Piemēri Viedo ciemu kustību atbalstošiem projektu vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniedzējs ir 

NVO vai uzņēmējs: 

     - Projekts tiek ī stenots teritorija , kas san e musi Vieda  ciema statusu  vai atzinī bu    „Ceļ a  uz Viedo ciemu”, 

ta  iecere ir ir izstra da ta saskan a  ar Vieda  ciema pļa nu; 

- Projekta iecere veicina ta  ī stenos anas teritorijas virzī bu uz Vieda  ciema statusa iegu s anu; 

- Projekts sniegs bu tisku ieguļdī jumu Vieda  ciema pļa na ī stenos ana . 

Piemēri Viedo ciemu kustību atbalstošiem projektu vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniedzējs ir 

pašvaldība: 

- Projekts tiek ī stenots teritorija , kas san e musi Vieda  ciema statusu vai atzinī bu „Ceļ a  uz Viedo 

ciemu”, ta  iecere ir saskan ota ar viete jo kopienu; 

- Projekts veicina Vieda  ciema izveidos anos ta  ī stenos anas teritorija ; 

- Projekts sniegs bu tisku ieguļdī jumu Vieda  ciema pļa na ī stenos ana .  

! Pielāgojot šos vai līdzvērtīgus kritērijus projektu vērtējumos, pievēršama 
uzmanība to īpatsvaram attiecīgā uz projekta kopvērtējumu, lai novērstu 
nekvalitatīvu projektu prioritāru atbalstu, pamatojoties tikai uz teritorijas 
statusu. Kā arī, lai kritiski nesamazinātu attīstības iespējas teritorijām, kurām šī 
statusa vēl nav, vai arī to iegūt nav iespējams. Minētajiem kritērijiem ir tikai 
stimulējošs, nevis atbalstu garantējošs raksturs! 
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Jaunatnes tēma nākamā perioda SVVA stratēģijā 

Izstra da jot SVVA strate g iju na kamajam periodam, bu tiska te ma ir jaunies u iesaiste LEADER programmas 

aktivita te s, ī pas i akcente jot to, ka s ai te mai bu s pieejams specia ļs  atbaļsts ar vienka rs oto izmaksu 

nosacī jumiem.  

N emot ve ra  fokusgrupu daļī bnieku viedokļ u apkopojumu, ka  arī  intervijas ar Preiļ u rajona partnerī bas 

administra ciju, ieteicams: 

- Jaunies iem adrese tajos sabiedriska  ļabuma projektos akcente t teritorijas pieviļcī bas paļieļina s anas 

te mu, izmantojot modera s tehnoļog ijas. Ta , pieme ram, fokusgrupa s mine to nepiecies amī bu pe c socia ļo tī kļu 

kampan a m „Laukos dzī vot ir ļabi!” izveide  priorita ri iesaista mi ties i jaunies i; 

- Izstra da jot jaunies iem adrese to rī cī bu aprakstus, izmantot atraktī vus, pieviļcī gus aprakstus, 

saukļ us, pieme ram: „Pa rceļ Sutrus( Vecva rkavu, Peļe c us, Rudza tus, utt.)  virtua ļaja  vide !”, utt; 
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NVO SEKTORA KAPACITĀTES CELŠANU

NVO SEKTORA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS STIPRINĀŠANU

VIETU IDENTITĀTES VEIDOŠANU

SABIEDRĪBAS IESAISTI KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA …

SABIEDRĪBAS IESAISTI DEMOKRĀTIJAS STIPRINĀŠANĀ

CIEMATU PLĀNIEM

VIEDO CIEMU KUSTĪBU

STARPNOZARU SADARBĪBU (PAŠVALDĪBA - NVO -…

VIENLĪDZĪBU UN IEKĻAUŠANU

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU UN DAŽĀDOŠANU

SABIEDRISKĀS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANU

MŪŽIZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBU UN TĀS KVALITĀTES …

SENIORU DZĪVES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU

BĒRNU UN JAUNIEŠU IESAISTI SABIEDRĪBAS DZĪVĒ

JAUNU, NETRADICIONĀLU INICIATĪVU ĢENERĒŠANU

Pilsoniskās sabiedrības attīstība : lūdzu, atzīmējiet jomas, kuras pozitīvi 
ietekmējusi LEADER pieejas īstenošana teritorijā!
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- Akcente t starppaudz u sadarbī bas te mas, ļai veicina tu inova cijas un atraktivita ti kuļtu rve sturiska  

mantojuma apzina s anas un sagļaba s anas joma s; 

- Apsve rt te mu „Jaunietis - skoļota js vide jai un veca kajai paaudzei”, pies k irot citu nozī mi 

starppaaudz u sadarbī bas aktivita te m; 

- Jaunajiem uzn e me jiem adrese tajos rī cī bu me rk os un aprakstos ieteicams fokuse ties uz individua ļo 

uzn e me jdarbī bu, veidiem, kas neprasa papiļdus darbaspe ka piesaisti. 
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Gaļvenie teritorijas attī stī bas izaicina jumi – risina jumu 
iespe jas ar LEADER instrumentiem  

Problēma LEADER programmas 
prognozējamās ietekmes 
apjoms 

Ieteicamie risinājumi, izmantojot LEADER 
programmas instrumentus 

Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās 

Minima ļs Atbaļsta instrumenti jaunatnes aktivize s anai; 

Akcente ts atbaļsts jaunajiem uzn e me jiem; 

Kvaļitatī va dzī ves vide g imene m ar be rniem, jaunies iem; 

Teritorijas pieviļcī bas paļieļina s ana. 

 

Iedzīvotāju 
novecošanās 

Minima ļs Pakaļpojumu pieejamī ba senioriem; 

Mu z izgļī tī bas pieejamī ba visu vecumu iedzī vota jiem; 

Atbaļsta pasa kumi senioru nodarbina tī bai; 

Pieviļcī ga dzī ves vide visu vecumu iedzī vota jiem. 

 

Darbaspēka 
trūkums 

Neļieļs Atbaļsts individua ļajai nodarbina tī bai, ma jraz os anai; 

Atbaļsts uzn e me jdarbī bai ar zemu darbaspe ka ietiļpī bu; 

Atbaļsts un motiva cija stra da jos o pa rkvaļifika cijai, 
uzn e me jspe ju attī stī bas pasa kumi visu vecuma grupu 
iedzī vota jiem; 

Reemigra ciju veicinos as vides un saļiede tas sabiedrī bas 
veidos ana. 

Energoresursu 
sadārdzinājuma 
krīze  

Neļieļs Atbaļsts ekotehnoļog ija m, ES Zaļ a  kursa pasa kumiem; 

Atbaļsts energoefektivita tes paļieļina s anas pasa kumiem 
gan sabiedriskaja , gan uzn e me jdarbī bas sektora ; 

Informatī vie un izgļī tojos ie pasa kumi ES Zaļ a  kursa 
jauta jumos, viete jo resursu izmantos ana . 

Kvalificētu, labi 
atalgotu 
darbavietu 
trūkums 

Vide js Atbaļsts individua ļajai nodarbina tī bai, ma jraz os anai; 

Atbaļsts un motiva cija stra da jos o pa rkvaļifika cijai, 
uzn e me jspe ju attī stī bas pasa kumi visu vecuma grupu 
iedzī vota jiem; 

Atbaļsts atta ļina to darbavietu, kopstra des teļpu izveidei; 

Reemigra ciju veicinos as vides un saļiede tas sabiedrī bas 
veidos ana; 

Teritorijas ma rketings, pozicione jot to ka  pieviļcī gu vidi 
investī cija m, uzn e me jdarbī bai ar augstu pievienoto 
ve rtī bu. 

Sabiedrības 
pilsoniskās 
aktivitātes 
samazināšanās 

Bu tisks Inovatī vu sabiedriska  sektora projektu attī stī ba; 

Informatī vi un izgļī tojos i pasa kumi, kas pamato aktī vas 
piļsoniska s sabiedrī bas ļomu teritorijas attī stī ba ; 

Paļieļina ts akcents ties i NVO sektora aktivita te m. 
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Tūrisma 
pakalpojumu 
vienveidība, 
kvalitātes 
samazināšanās 

Bu tisks Tu risma sadarbī bas tī kļu veidos ana; 

Atsevis k as, tu risma projektu atbaļstam adrese tas,  rī cī bas 
izveide na kama  perioda SVVA strate g ija ; 

Iesaiste starptautiska s un starpreg iona ļa s sadarbī bas 
projektos, kas saistī ti ar orig ina ļu tu risma produktu, 
sadarbī bas tī kļu izveidi; 

Apma cī bas un informatī ba  atbaļsta nodros ina jums tu risma 
uzn e me jiem.  

Inovāciju trūkums 
sabiedriskajā 
sektorā 

Bu tisks Akcente ts atbaļsts inovatī viem sabiedriska  sektora 
projektiem; 

Jauna  perioda SVVA strate g ija  iestra da ta kaidra inova ciju 
definī cija un izpratne; 

Izgļī tojos i un informatī vi pasa kumi par inova ciju praktisko 
nozī mi sabiedriskajam, uzn e me jdarbī bas un pas vaļdī bu 
sektoram.  

Teritorijas relatīvi 
konservatīvais 
raksturs, jauno ES 
virzienu lēna 
ieviešana praksē 

Bu tisks Paļieļina ta inova ciju ļoma sabiedriskaja  sektora , inova ciju 
integra cija tradiciona ļa s kuļtu ras ve rtī bu sagļaba s ana  un 
interpreta cija ; 

Informa cijas apjoma par ES jaunaja m tendence m 
paļieļina s ana teritorija , pieļa gojot to teritorijas specifikai 
un me rk a grupu uztverei; 

Starptautiska s un starpreg iona ļa s sadarbī bas projektu 
izstra de, koncentre joties uz jaunajiem ES virzieniem, 
pieredzes apmain as pasa kumo organiza cija, praktisko 
pieme ru demonstra cija.  

 

 



BIEDRĪBAS „PREIĻU RAJONA PARTNERĪBA” SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2015.-2020.GADAM NOVĒRTĒJUMS 

61. ļpp. 

Migra cija un demogra fija 

Iedzīvotāji VRG teritorijā1 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas VRG teritorijā 

Iedzīvotāju skaits VRG darbības teritorijā (t.sk. no  
Aglonas novada uzskaitīti tikai Aglonas pagasta  
iedzīvotāji) 

Uz 01.01.2015. - 33489 

Iedzīvotāju skaits VRG darbības teritorijā (Preiļu un Līvānu 
novadā) 

Uz 01.01.2022. - 32169 

Lī va nu novads 10479 

Lī va ni 6935 

Preiļ u novads 8729 

Preiļ i 6026 

Jaundzimušie VRG teritorijā 

Jaundzimušo skaits VRG darbības teritorijā (t.sk. no  
Aglonas novada uzskaitīti tikai Aglonas pagasta  
iedzīvotāji) 

2014.gada  - 304 

Jaundzimušo skaits VRG darbības teritorijā (Preiļu un 
Līvānu novadā) 

2021.gada  - 244 

 

Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija VRG darbības teritorijā (Preiļu un 
Līvānu novadā) 

  2021.gada  

Iebrauca Latvijā Lī va nu novada  - 32 

  Preiļ u novada  - 32 

Izbrauca no Latvijas Lī va nu novada  - 70 

  Preiļ u novada  - 39 

 

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma pa galvenajām vecuma grupām VRG darbības 
teritorijā (Preiļu un Līvānu novadā) 

  2022.gads 

  Līvānu novads Preiļu novads 

Vīrieši 4823 3949 

Lī dz darbspe jas vecumam 765 619 

 
1 Oficia ļie Centra ļa s Statistikas pa rvaļdes dati https://stat.gov.ļv/  

https://stat.gov.lv/
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Darbspe jas vecuma  3176 2655 

Virs darbspe jas vecuma 882 675 

Sievietes 5656 4780 

Lī dz darbspe jas vecumam 717 601 

Darbspe jas vecuma  3192 2752 

Virs darbspe jas vecuma 1747 1427 

  Līvāni  Preiļi 

Vīrieši 3061 2570 

Lī dz darbspe jas vecumam 536 432 

Darbspe jas vecuma  1951 1700 

Virs darbspe jas vecuma 574 438 

Sievietes 3874 3456 

Lī dz darbspe jas vecumam 479 412 

Darbspe jas vecuma  2167 2013 

Virs darbspe jas vecuma 1228 1031 

 

Atte ļs no CSP 2022 Informatī va  apskata, 22-005-000 
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Bezdarba dinamika VRG teritorijā2 

Bezdarba līmenis % no darbspējas vecuma iedzīvotāju 

Teritorija 2014.gada decembris 2022.gada septembris 

Vidēji VRG teritorijā 15.5%   

Lī va nu novada    7.7% 

Preiļ u novada    7.3% 

Vidēji VRG teritorijā   7.5% 

 

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem labsajūtas atsevišķu dimensiju 

raksturojums 

    2013 2021 

Latgales reģions Vispa re ja apmierina tī ba ar dzī vi 6.3 6.4 

  Apmierina tī ba ar  finansia ļo situa ciju 4.6 … 

  Apmierina tī ba ar ma jokļ a apka rte ja s vides kvaļita ti 7.0 … 

  Apmierina tī ba ar atpu tas un zaļ aja m zona m 7.2 … 

 

 

Atte ļs no CSP 2020.gada pubļika cijas “Pas saju ta reg ionos” 

 
2 Nodarbina tī bas Vaļsts ag entu ras dati, https://www.nva.gov.ļv  

https://www.nva.gov.lv/
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RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

Fokusgrupās izteiktie viedokļi demogrāfijas kontekstā:  

 

- Sabiedrī bas novecos ana s, nav jaunatnes; 

- Rudza tos atgriez as jaunas g imenes, jaunies i, Covid krī ze to ir sekme jusi; 

- Rudza tos nav brī vu dzī vokļ u, un tie ir da rga ki, neka  Lī va nos! 

- Brī vu dzī vokļ u nav, ī pas umu nopirkt ir faktiski neiespe jami; 

- Neju t, ka jauna s g imenes atgrieztos, ta pat neju t, ka saimniecī bas pa rn emtu jaunie saimnieki; 

- Ve ļ ir diezgan daudz jaunies u, kas veido g imenes; 

- Aktī vi jauniena ce ji; 

- Agļona – vieta, kur dzī vo visu paaudz u ciļve ki; 

- Labve ļī ga vieta jaunaja m g imene m; 

- Vaira k tiek doma ts par zaļ o dzī vesveidu; 

- Jauni uzn e mumi; 

- Ir iespe jas be rnu interes u izgļī tī bai. 

100% visa s fokusgrupa s ka  viena no priorita raja m probļe ma m ir nora dī ta iedzī vota ju skaita samazina s ana s. 
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Iedzī vota ju ierosina jumi na kama  perioda strate g ijai 

RUNĀ MĒRĶA GRUPA! 

 

Kādus teritorijas izaicinājumus būtu nepieciešams risināt ar nākamā perioda LEADER SVVA stratēģijas 
palīdzību? Lūdzu, sniedziet ierosinājumus vai īsi aprakstiet sasāpējušu teritorijas problēmu! 

 

Pieme rota darbaspe ka pieejamī ba; Iedzī vota ju skaits, ļauku teritoriju vienļī dzī ga attī stī ba 

Daz a di vides risina jumi iedzī vota ju atpu tai- pie u dens, pa rga jienu, pastaigu, vides objektu, parku, interaktī vu 
vides risina jumu iespe ju papļas ina s ana 

Raz os anas veicina s anu; Radī t sabiedrī bai patī kamus apsta kļ us dzī vot novada  

Manupra t, aktua ļs jauta jums ir jau izveidoto sabiedrisko infrastruktu ras objektu, ka  arī  iega da to pamatļī dzekļ u 
un inventa ra apsaimniekos ana 

Atbaļstī t esos os; Sauļes paneļ u uzsta dī s ana uzn e mumam 

Piļsonisko aktivita ti, viedo ciemu kustī bas attī stī bu Preiļ u novada , tu risma un tu risma infrastruktu ras 
uzļabos anu un daz a dos anu, jaunies u iesaisti piļsoniskas sabiedrī bas uzture s ana . 

Pamesto muiz u saka rtos anu, graustu nova ks anu, ceļ u tī kļa saka rtos anu 

Mobiļita te, kvaļifice tu darba vietu tru kums, naktsmī tn u nepietiekamī ba, jaunas/inovatī vas idejas 

Sauļes un ve ja energ ijas ieguve, atbaļsts uzn e me jiem, atbaļsts pubļiska s infrastruktu ras piļnveidos anai 

Probļe ma, izaicina jums - ciļve ku skaita samazina s ana s ļaukos 

Lauku ceļ i, ļai jaunajam uzn e me jam bu tu iespe ja savu uzn e me jdarbī bu veikt ļauku teritorija . 

Iedzī vota ju skaits; Vaira k uzn e me ju projektu 

Gribe tos, ļai neuzļiktu ierobez ojumus, ka var iesniegt tikai vienu projektu. Ka  arī  citus ierobez ojumus, ka  
pieme ram, obļiga ti ja bu t radī ta m jauna m darba vieta m. Ieka rtas tiek pirktas, ļai mazina tu ciļve ku darbu. Lī dz ar 
to aizsta t ciļve ku. Var krite rijos iekļ aut, nesamazina t darbinieku skaitu 

Darbaspe ka tru kums, produktivita tes paaugstina s ana 

Be rnu izgļī tī ba, puļcin i! Raz os ana. Piesaisti ļaukiem 

Apkure, atjaunojamie resursi; Nepazaude t savu identita ti s ī  brī z a gļoba ļo notikumu virpuļī  

Jauno uzn e me ju atbaļsts 

Sadzī vei nepiecies amo pakaļpojumu tī kļa papļas ina s ana (eļektrik is, gaļdnieks, santehnik is, veļ as mazga tuve, 
teritorijas saka rtos ana, maļkas skaļdī s ana u.c.) 

Bu tu nepiecies ams projektu konsuļtants rakstī s anas procesa . Lai projektus var iesniegt iniciatī vas grupas. 

Kopuma  veicina t ciļve ku atgries anos ļaukos un aktī vu sabiedrī bu 

Sabiedrī bas kope jo aktivize s anu, iedros ina s anu 

Attī stot ļauku tu rismu, tas radī tu jaunas darba vietas, piesaistī tu jaunus uzn e me jus 

Brī va  ļaika pavadī s anas iespe jas; Attī stī t tu rismu, sporta aktivita tes 

Izceļt ļauku teritorijas! 

Ir vaira k pubļiski ja informe  iedzī vota ji par projektu ļabumu un reaļiza cijas procesiem 

Vide; E ku sagļaba s ana, ieļu apgaismojums 
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Pieļikumi 

1. Anketu kopsaviļkums – diagrammas 

2. Projektu statistika – diagrammas 

3. Fokusgrupas VRG teritorijas pagastos – kopsaviļkums 

4. Fokusgrupas VRG teritorijas pagastos, pas vaļdī ba s un padome : inova cijas un tradiciona ļais 

dzī vesveids - kopsaviļkums 

 


