
Rēzeknē, 2016.gada 19. un 20. aprīlī 

LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 

Ineta Elksne 

biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 

administratīvā vadītāja  



LEADER pieeja (1) 

   LEADER būtība – 

uzlabot dzīves kvalitāti 

cilvēkam laukos, 

domājot par 

ekonomiskajiem, 

sociālajiem 

uzlabojumiem un vides 

saglabāšanas iespējām. 



LEADER pieeja (2) 

    Vietējā rīcības 

grupa (VRG) ir 

publisko un 

privāto partneru 

apvienība, kas 

darbojas noteiktā 

teritorijā ar 

iedzīvotāju skaitu 

robežās no 10 

līdz 65 

tūkstošiem. 

 
http://llf.partneribas.lv/lv/ 



Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”  

   ir  vietējā rīcības grupa, kas darbojas Rēzeknes un 

Viļānu novadu teritorijā un: 

 
Apvieno pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, 
uzņēmējdarbības pārstāvjus, iedzīvotājus un attīsta 
sadarbību starp tām. 

Izstrādā vietējās attīstības stratēģiju, kas nosaka 
un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes 
un pārmaiņu nepieciešamību.  

Administrē stratēģijas īstenošanai piešķirtos ES 
līdzekļus, organizē projektu konkursus. 

Veicina sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas 
attīstībā. 



Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija (1) 

    Sagatavoja VRG - biedrība 

“Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība”; 

    Apstiprināja Zemkopības 

ministrijas izveidotā SVVAS 

atlases komiteja (19.02.2016.) ; 

    Piešķirts - 1 699 096,92 EUR 

finansējums projektu 

konkursu kārtām. 

 

www.rezeknespartneriba.lv  

http://www.rezeknespartneriba.lv/


Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija (2) 

    Atbilstošie vietējās rīcības grupas SVVAS sasniedzamie 

radītāji:  

 Rīcība Rezultātu rādītāji 

R 1.1.  

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un 

attīstības veicināšana 

 radīti vismaz 10 jauni vai uzlaboti esošie  produkti un/vai pakalpojumi  

VRG teritorijā; 

radītas 7 jaunas darba vietas; 

radīts vismaz 1 sociālās uzņēmējdarbības piedāvājums; 

izveidota vai labiekārtotas vismaz 1 tirdzniecības vieta; 

paaugstināta vismaz 10 darbinieku produktivitāte. 

R.2.1.  

Saglabāts un popularizēts 

kultūrvēstures, dabas mantojums, 

uzlabota sabiedriskā infrastruktūra  

uzlabota vismaz 10 ciemu vai apkaimju sabiedriskā infrastruktūra, 

labiekārtoti kultūrvēstures vai dabas objekti  

 

 R.2.2.  

Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, 

mūžizglītība 

sniegts atbalsts vismaz 17 iedzīvotāju interešu grupu iniciatīvām  

 

R.2.3. 

Sociālo un veselības  pakalpojumu 

attīstība 

atbalstītas vismaz 5 sociālās vai veselības aprūpes iniciatīvas 

 



Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija (3) 
Projektu pieteikšanas 1.kārta paredzēta no 20.aprīļa līdz 20.maijam 

 

Rīcībā 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana  

Rīcībā 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā 

infrastruktūra   

 

Iesniedzot projektu VRG, pretendentam jābūt reģistrētam kā LAD klientam, citādi projektu 

nevarēs pieņemt. 

 

Projektu iesniegšanas veidi: 

1) Papīra veidā partnerības birojā – Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzeknē (1.st. 12. kab.) – 

vēlams iepriekš pieteikties, rakstot uz info@rezeknespartneriba.lv;  

 

2) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv; (ir sagatavota EPS lietošanas 

instrukcija projekta iesniedzējiem, tā ir atrodama arī   - http://www.lad.gov.lv/lv/e-

pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pakalpojumi/) 

 

3) Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot to uz Lauku atbalsta dienesta 

elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv. 

Projektu vērtē VRG atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un sarindo. 

Sociālās jomas projektiem jāpievieno pašvaldības Sociālā dienesta pozitīvs atzinums, kas 

pamato projektā plānotā sociālā pakalpojuma nepieciešamību un aktualitāti VRG 

teritorijā. 
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Apmācības „LEADER projektu vadība un ieviešana” (1) 

    Lai nodrošinātu kvalitatīvu LEADER projektu iesniegumu 

sagatavošanu un ieviešanu, biedrība „Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” organizē apmācības potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem „LEADER projektu vadība un 

sagatavošana” - aktivitātē „Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas”. 

 

    Mērķis - paaugstināt zināšanas LEADER projektu 

vadībā un to ieviešanā, veicināt praktisko prasmju 

apguvi LEADER projektu vadībā. 

  

 



Apmācības „LEADER projektu vadība un ieviešana” (2) 

 Darba kārtība:   

Teorētiskā daļa 

10.00-10.30  LEADER pieejas īstenošana un SVVA stratēģija               

(administratīvā vadītāja Ineta  Elksne) 

 

10.30-12.00 LEADER projektu praktiskā vadība (SIA „DK Projects” vadītāja, 

Daina Kriviņa) 

 

12.00-12.15  Kafijas pauze 

Praktiskā daļa 

12.15-14.00  Projektu ideju modulēšana – projekta veidlapu aizpildīšana, 

darbs grupās (SIA „DK Projects” vadītāja, Daina Kriviņa) 

  

14.00-15.00  Jautājumu / atbilžu sesija (administratīvā vadītāja Ineta Elksne, 

SIA „DK  Projects” vadītāja Daina Kriviņa) 

  

  

 



 

Veiksmi apmācībās un projektu sagatavošanā! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
www.rezeknespartneriba.lv 

  

+ 371 26363497; 64607183  

 
 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv  

 


