
Pašvaldību loma
vietējās rīcības grupās.

PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Gunta Abaja, padomes priekšsēdētāja

Āris Ādlers, padomes loceklis

Biedrība «Latvijas Lauku forums»
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde
2017. gada 11. oktobris, Rīga



SVVA (CLLD) ESF, ERAF

4.prioritāte SVVA EJZF

LEADER + veida pasākumS 4.ass LEADER ELFLA

Iniciatīva 217 
lauku teritorijās

Visā ES – 4 tēmas Obligāta daļa lauku
attīstībā

Integrēta pieeja

1991 - 2000 - 2004 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020

“Liaison Entre Action  Direct pour Environnement Rural”
LEADER

---

Eiropas Kopienas iniciatīva, kas kļuvusi par pieeju lauku attīstībā.

---

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina 

sabiedrību vietējā līmenī meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. 

---

LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par 

ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

SVVA atslēga: partnerība – teritorija – stratēģija

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/pdf/gateway/LEADER%20infographic_final_20140326.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/pdf/gateway/LEADER infographic_final_20140326.pdf


LEADER pieejas 
pamatprincipi

LEADER
pieeja



Nosacījums 2014-2020.g. periodā:  15 000 – 50 000 iedzīvotāji

- Ekonomiskās saites (tirgus, darbs, ekonomiskais potenciāls
u.tml.);

- Funkcionālās saites (dzīvesvieta, pakalpojumi, brīvais laiks
u.tml.);

- Fiziskās saites (mobilitāte, infrstruktūra, dabas objekti u.tml.);
- Vēsturiskās saites (kopīgā darbības pieredze u.tml.)

Kas ir VRG teritorijas?

2007-2013 2014-2020



Kas ir VRG teritorijas?

Kādu pievienoto vērtību tā veido esošajam administratīvajam dalījumam?
Labā prakse sadarbībai pastāv dažādos modeļos.

1 novads = 1 VRG 
«Sateka» - vienīgā, kas  ietver tikai 1 novada visu teritoriju.

X novadi = 1 VRG 
Dažādās VRG ietilpst no 1 līdz 9 pašvaldībām. Tikai 2 novadi ir «vieni» VRG 
darbības teritorijā (Smiltenes un Gulbenes novadi). 

1 novads = X VRG 
Vairāk kā vienā VRG atrodas 11 novadi.

Kritiskā masa –
iedzīvotāju pārredzamība –

viendabīgums
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1 pšv.

2 pšv.

3 pšv.

4 pšv.

5 pšv.

6 pšv.
7 pšv. 9 pšv.

Kas ir VRG teritorijas?
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1 un 1  kopā var būt ne tikai 2, 
bet gan 11 

Vēlies iet ātri, ej viens, vēlies iet tālu – ej kopā.

Āfrikāņu sakāmvārds
)
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Nacionāla līmeņa 
plānošanas dokumenti

Plānošanas reģionu 
līmeņa plānošanas 

dokumenti

Novadu līmeņa 
plānošanas 
dokumenti
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Nacionāla līmeņa 
plānošanas dokumenti

Plānošanas reģionu 
līmeņa plānošanas 

dokumenti

Novadu līmeņa 
plānošanas 
dokumenti

VRG līmeņa 
plānošanas 
dokumenti
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Nacionāla līmeņa 
plānošanas dokumenti

Plānošanas reģionu 
līmeņa plānošanas 

dokumenti

Novadu līmeņa 
plānošanas 
dokumenti

VRG līmeņa 
plānošanas 
dokumenti

?
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Pašvaldība ir daļa no 
VRG kā nevalstiskas organizācijas

Pašvaldība ir viens no aktīvajiem 
VRG teritorijā «dzīvojošajiem»

Paš-
valdība

Vietējā 
rīcības 
grupa

Attiecības

VRG, kurās ir 
vairākas 
pašvaldības, 
abas lomas 
iever 
sadarbību ar 
citām 
pašvaldībām



- VRG (NVO) BIEDRS, viens no 
partneriem kopā ar uzņēmējiem, 
biedrībām, nodibinājumiem un 
fiziskām personām;

- Viens no LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM. 
Pašvaldības pārstāvju skaits VRG 
padomēs variē no 8 – 49%
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Pašvaldība kā daļa no VRG:



Pašvaldības pārstāvju skaits (%) VRG padomēs

VRG padomes ir dažādu lielumu – no 8 līdz 21 personai 13

Līdz 10 %
10-14 %

15-19 %

20-24 %

25-29 %

30-34 %

35-39 %

40-44 %
45-49 %



- PROJEKTU ĪSTENOTĀJS;

- PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ATBALSTĪTĀJS SVVA 
mērķu sasniegšanai;

- UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTĪTĀJS SVVA mērķu 
sasniegšanai
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Pašvaldība  kā viens no VRG 
teritorijā «dzīvojošajiem»



Jautājumi diskusijai

• Pašvaldību iesniegto projektu kvalitāte un 
prioritātes 

• Pašvaldību saistošie noteikumi par atbalstu 
sabiedriskam sektoram

• Vienošanās par pašvaldību iesniegto projektu 
skaitu (dalījumā starp vienas VRG novadiem, 
un starp dažādiem sektoriem)   
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