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I. Stratēģiskais plāns
IEVADS
Sēlija – savdabīgs, nepelnīti piemirsts Latvijas lauku novads, kurā vēl daudz
neizpētīta un neizkopta. (J.Stradiņš). Sēlijas īpašo mentalitāti veidojusi lēnīga, zaļa,
pauguraina, piemīlīga ainava, lielāka neatkarība no oficiālās varas, daţādu reliģisku
konfesiju līdzāspastāvēšana, multikulturālisms, daudzu izglītotu, ievērojamu cilvēku
darbība, kā arī zināma nošķirtība un atstumtība no modernizācijas tendencēm.
Ir daudz ceļu, kas sauc atklāt Sēliju:
Cilvēku likteņu ceļš (cīnītāji, patrioti, izvestie, zinātnieki, mākslinieki)
Rakstu ceļš audeklā (slavenās audējas, rokdarbnieces)
Nošu ceļš dziesmā (Arvīds Ţilinskis)
Burtu ceļš grāmatā (Jaunsudrabiņš, Rainis, Dievkociņš, Ķuzāne, Gailīte)
Gaismas ceļš uz fotopapīra (Mārtiņš Buclers)
Putnu ceļš debesīs (putnu sugu daudzveidība)
Meţu ceļi (meţiem bagātākais novads)
Saules ceļš (Sunākste)
Sākotnes ceļš (pirmie no ledājiem atbrīvojās pakalni, te ieradās mūsu tālie senči un
sāka dzīvot)
Senatnes ceļš (pilskalniem iezīmētais kara ceļš – Sēlijas valnis)
Plostu ceļš Daugavā
Ceļi uz centriem
Ceļi uz cilvēku sirdīm (jāatgūst ticība, kas daudziem zudusi)
Ceļi, kas savieno vietas, laiku (pagātne, tagadne, nākotne), cilvēkus, novadus( Sēlija,
Vidzeme, Latgale – pa Sēlijas valni), tautas(Lietuva, Baltkrievija – robeţojas, Dānija,
Norvēģija, Polija – jaunie draugi Eiropas Savienībā)
Ceļi, kas aizved pasaulē (ievērojami cilvēki, kas nākuši no Sēlijas, arī laimes
meklētāji, kas dodas meklēt darbu Īrijā)
Ceļi, kas atved atpakaļ mājās ( ievērojamie cilvēki palīdz savam novadam, jaunieši
atgrieţas)
Krustceļi (kur satiekas un savienojas, risina problēmas, iepazīst atšķirības, savstarpēji
bagātinās)
Ceļi nākotnē (ceļi, kas jāveido, jālabo, jāaprūpē)
Uz Sēlijas augstāko virsotni ved daudz ceļu – maldinošu, līkumainu, neizbraucamu,
dubļainu, slidenu, aizputinātu. Cik reizes Ormaņkalna pakājē nav nācies griezties
atpakaļ, jo tālāk ceļš nebija izbraucams. Pie labklājības pieradušie ciemiņi nereti 150
km aiz Rīgas paziņojuši: tālāk mēs nevaram braukt, jums jau te nav ceļu!
Un tomēr, katra ceļa līkumā redzama kāda māja, kurā joprojām dzīvo Sēlijas ļaudis.
Glabā atmiņas un piemiņas lietas no iepriekšējām paaudzēm, skolo bērnus un cer, ka
viņi atgriezīsies savā dzimtajā pusē, jo tā ir vide, kurā vērts dzīvot.
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1.1. Vietējās rīcības grupas darbības

Raksturojums.
1.1.1. Darbības mērķi :
1.Veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā;
2. Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.
1.1.2. Darbības uzdevumi:
1. Atbalstīt interešu grupu veidošanos un biedrību dibināšanu;
2. Sniegt konsultācijas ieceru īstenošanā;
3. Nodrošināt koordinējošās funkcijas starp visām iesaistītajām sabiedrības grupām;
4. Organizēt kopīgus pasākumus, apmācības, diskusiju grupas, interešu apzināšanas
un pieredzes apmaiņas aktivitātes;
5. Pārstāvēt biedru intereses rajona un republikas līmenī.
1.1.3. Izveidošanās vēsture un darbības teritorija:
Biedrība jeb vietējās rīcības grupa (turpmāk – VRG) “Lauku partnerība
Sēlija”(saīsināti – LP Sēlija) sāka veidoties 2003.gadā, kad notika pirmās potenciālo
kopienu koordinatoru sanāksmes Aknīstē, Saukā, Gārsenē, Subatē un Jēkabpilī.
Sadarbības tīkla veidošanu rosināja biedrības “Saukas sabiedriskais centrs” gūtā
pieredze darbā ar Līvānu nodibinājumu “Baltā māja”, biedrības “Manai mazpilsētai
Aknīstei” sadarbības pieredze ar lauku attīstību veicinošām organizācijām EiropāPREPARE, Somijas un Zviedrijas VRG, apvienību KODUKANT Igaunijā. 2003.
gada 25. martā tika noslēgts pirmais, neformālais sadarbības līgums starp 5 Jēkabpils
rajona pašvaldībām un to biedrībām, izveidojot partnerību “Dienvidsēlija”- biedrības
“Lauku partnerība Sēlija” (turpmāk – LP Sēlija) priekšteci. Biedrība LP Sēlija
dibināta 2004. gada 29. oktobrī Aknīstē.
Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”” ir atvērta sabiedriska
organizācija, kas apvieno Jēkabpils rajona pašvaldības, sabiedriskās
organizācijas, kopienas un uzņēmējus lauku iedzīvotāju sadarbības un
aktivitāšu veicināšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Biedrības
darbības teritorija ietver visu Jēkabpils rajona lauku teritoriju – 20
pagastus un 2 mazpilsētas ar lauku teritorijām.
“Lauku partnerība Sēlija” biedru skaits no 33 dibinātājorganizācijām 2005.
gadā ir pieaudzis līdz 59 2008. gada jūnijā. Šis, gandrīz dubultais, dalīborganizāciju
skaita pieaugums liecina gan par organizācijas veiksmīgo darbību, gan arī par
LEADER+ aktivitāšu nozīmību lauku vidē. Straujo VRG paplašināšanos pozitīvi
iespaidoja stratēģijas īstenošanas uzsākšanas aktivitātes un to publicitāte. Otrajā
projektu iesniegšanas kārtā projektu iesniegumus pieteica 3 tikko izveidotas biedrības,
kas iestājās arī VRG.
Iedalot atbilstoši juridiskajam statusam, Partnerības biedru sastāvs ir šāds:
22 Jēkabpils rajona pašvaldības un Jēkabpils rajona padome;
23 sabiedriskās organizācijas;
14 uzņēmēji.

4

LP SĒLIJA DALĪBORGANIZĀCIJAS (59)
N

Pašvaldības (22)

1.

Aknīstes p.l.t.

2.

Asares pag.

3.

Atašienes pag.

4.
5.
6.
7.

Ābeļu pag.
Dignājas pag.
Dunavas pag.
Elkšņu pag.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gārsenes pag.
Jēkabpils RP
Kalna pag.
Kūku pag.
Leimaņu pag.
Meţāres pag.
Rites pag.
Rubenes pag.

16.

Salas pag.

17.

Saukas pag.

18.

Sēlpils pag.

19.
20.
21.
22.

Variešu pag.
Viesītes p.l.t.
Vīpes pag.
Zasas pag.

Sabiedriskās organizācijas
(23)

Uzņēmēji (14)

Manai mazpilsētai Aknīstei
SIA „Indāres”
Aknīstes senči
602. Aknīstes BJC mazpulks
SIA “JK Plus”
Attīstības un atbalsta centrs „Savi” SIA “Siliņi”
Zosu audzētāju kopa „Landu”
Lauku sieviešu klubs „Dore”
„Rotanss”

Z/S „Martaskalns”
Z/S „Ķieģeļmājas”

Dzīpariņš

SIA “Sprīdītis A”

LSGCO Elkšņu 21. gaidu un 65.
skautu vienība
Paspārne
Jēkabpils BJC mazpulks

Z/S “Ošāni”
Z/S “ Airītes”

Meţābele
Akācija Plus
Rite
„Ūdenszīmes”
„Saime”
Esparsete
Jēkabpils raj. Salas pag. BUB
Saukas sabiedriskais centrs
Saukas Dabas Parks
Dzīvojam Sēlpilij

Z/S „Ceļinieki”
Z/S “Silanči”
SIA „3X9 projekti”
Z/S “Mazplānlejas”

Z/S „Kānāni”
pašnod. Rasma Draška

Ungurmuiţa
Sēļu zīle
Sēļu pūrs
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Biedrības dalīborganizācijas 01.01.2012.****
Pēc 2009.gadā valstī veiktās administratīvi teritoriālās reformas pašvaldību
skaits no 22 pagastu un pilsētu ar lauku teritorijām samazinājies līdz 5 novadu
pašvaldībām.****.
N
1.

Pašvaldības (5)
Aknīstes novada
pašvaldība

Pagasts
Aknīstes
pilsēta

Asare

2.

Jēkabpils novada
pašvaldība

Gārsene
Ābeļi
Dignāja
Dunava
Kalna
Leimaņi
Rubene

3.

Krustpils novada
pašvaldība

Zasa
Atašiene
Kūku
Meţāre
Varieši
Vīpe
Krustpils

4.

Salas novada
pašvaldība

Sala

Sēlpils

5.

Viesītes novada
pašvaldība

Elkšņi
Rite
Sauka
Viesītes
pilsēta

Reģistrētas Jēkabpilī
Reģistrēta Salaspils
novadā

Biedrības (39)
Manai mazpilsētai Aknīstei
Aknīstes senči
Amatieru krosa apvienība
Olīvzars
Attīstības un atbalsta centrs
„Savi”
Landu
Paspārne
„Ābeļzieds”
„Ūsiņš”
Dzīpariņš
Sporta klubs „Slīterāni”
Pavadiņa
Cerību logi
Akācija Plus
Udenszīmes
„Pūpols”
Sēļu pūrs
Lauku sieviešu klubs „Dore”
„Rotanss”
Meţābele
Jāņa Āboliņa sporta klubs
AIKA

Uzņēmēji (14)

SIA “Siliņi”
z/s “ Airītes”
SIA “Sprīdītis A”

z/s “Silanči”
z/s „Kalnieši”
z/s „Zemzari”
z/s „Martaskalns”
z/s „Ķieģeļmājas”

Ungurmuiţa
Jāšanas sporta klubs
”Sudraba pakavs”
Esparsete
Jēkabpils raj. Salas pag. BUB
Birţi 2009
Sporta klubs x 3m
„Aktīvs Salā”
OSK „Sēlijas meţs”
Dzīvojam Sēlpilij
LSGCO Elkšņu 21. gaidu un 65.
skautu vienība
Rite
Ritten
Saukas sabiedriskais centrs
Saukas Dabas Parks
Sēļu zīle

z/s “Mazplānlejas”
Salas KKS
z/s „Kaļķi”

z/s „Kānāni”
Rasma Draška
(pašnod.)
z/s „Ceļinieki”

Jēkabpils BJC mazpulks
Jēkabpils rajona lauksaimnieku
apvienība
Mednieku klubs „Upītes”
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1.1.4. VRG pārvaldes struktūra un resursi
Pārstāvniecība lēmumu pieņemšanas līmenī
Lēmumu pieņemšanas līmenis atbilstoši kompetencei ir biedru sapulce un valde.
Valde ir veidota, kā vispusīgi pārstāvēta (reprezentatīva) lēmējinstitūcija, kur vismaz
50% valdes locekļu ir ekonomiskie un sociālie partneri jeb nevalstiskais sektors.
VRG vadību nodrošina valde 11 cilvēku sastāvā, no kuriem 4 pārstāv pašvaldības, 4 –
biedrības un 3 – uzņēmējus, valdes sastāvs kopš 2013.gada biedru sapulces:
1. Skaidrīte Medvecka - valdes priekšsēdētāja,
biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” valdes priekšsēdētāja.
2. Maija Bataraga 7* - jauniešu pārstāve, biedrība „Aktīvs Salā”.
3. Benita Spalviņa 7* – biedrības „LSK „Dore”” valdes priekšsēdētāja.
4. Jānis Subatiņš - Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Juris Līcis**** - Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
6. Reinis Līcis 7*– z/s „Arkliņi” īpašnieks.
7. Ligita Vārna 7* - Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektore.
8. Inga Širina 7* – Krustpils novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja.
9. Gita Kļaviņa 7* – biedrības „Saukas dabas parka biedrība ” valdes
priekšsēdētāja.
10. Ligita Kadţule**** - z/s „Mazplānlejas” īpašniece.
11. Ilze Saleniece-Ūzuliņa 7*- z/s „Ķieģeļmājas” īpašniece.
Visi valdes locekļi strādā pēc brīvprātības principiem un sniedz ieguldījumu iespējami
sekmīgākā organizācijas mērķu īstenošanā. Valdes locekļi ir tieši atbildīgi par
partnerības darbības jomām:








Sadarbība ar presi - Skaidrīte Medvecka
radošais konkurss „Vedējs” – Skaidrīte Medvecka, Ilze
Saleniece-Ūzuliņa
sadarbība ar jaunatni – Maija Bataraga, Reinis Līcis
sadarbība ar pašvaldībām un finanšu piesaistīšana - Jānis
Subatiņš, Inga Širina, Ligita Vārna
sadarbība ar uzņēmējiem- Ligita Kadţule, Reinis Līcis
darbs ar labiešiem – Benita Spalviņa, Gita Kļaviņa
sadarbība ar partnerībām - Skaidrīte Medvecka, Juris Līcis

Vairākiem valdes locekļiem ir iepriekšēja pieredze partnerības darbā, kā arī
darbā ar vietējām, reģionālām, nacionālām un ES atbalsta programmām.
Labiešu konsultatīvā padome, kuras misija ir nodrošināt informācijas apriti starp
partnerību un pašvaldību, strādā uz brīvprātīgā darba pamatiem. Katrā partnerības
darbības teritorijas pagastā darbojas viens labietis.
Labieša galvenie uzdevumi ir:






sadarbība ar pašvaldību;
informēt pagasta iedzīvotājus par partnerības aktivitātēm;
piesaistīt cilvēkus, uzticot viņiem konkrētus pienākumus;
rosināt rīkot Apaļā galda diskusijas ar 3 spēku – biedrību, uzņēmēju un
pašvaldības – piedalīšanos;
mācīties pārliecināt; iedrošināt, uzmundrināt, dot cerību.
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LP Sēlija darbinieki:
Valdes priekšsēdētājs:








nodrošina sekmīgu valdes darbu;
pārstāv partnerību citās Latvijas un ārzemju organizācijā un pasākumos;
vada partnerības konsultatīvās labiešu padomes darbu;
izdod partnerības “Ziņu lapu”;
uztur sadarbības tīkla kontaktus;
atbild par pieredzes apmaiņu;
informē plašsaziņas līdzekļus par partnerības aktualitātēm.

Izpilddirektors, kas strādā daļēju darba laiku, nodrošina:












biedru sapulces un Valdes lēmumu izpildi;
pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā,
visa veida uzņēmumos, uzņēmējdarbībās un organizācijās Latvijas
Republikā un ārvalstīs;
slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus un citus dokumentus;
pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu
budţeta ietvaros;
pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un
nekustamo īpašumu;
organizē lietvedības, grāmatvedības un statistisko uzskaiti, gada
pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
sasauc un organizē Biedru sapulces, sēdes;
sagatavo Biedru sapulcei un valdei atskaiti par savu darbību;
sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
pilda citus biedru sapulces un valdes uzticētus uzdevumus, kas
attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Biedrības mērķi;
izlemj citus ikdienas jautājumus.

Izpilddirektors ir atbildīgs par praktisku organizatorisku jautājumu sekmīgu
norisi attīstības plāna ieviešanā, t.sk. jāsniedz atbalsts projektu sagatavošanā,
jāidentificē projektu un finansiālās saistības, jāņem vērā valdes, biedru sapulces un
citi priekšlikumi attīstības plāna ieviešanā.
Grāmatvedis, kas strādā nepilnu darba laiku, veic grāmatvedības uzskaiti atbilstoši
likumdošanai.
Revidents, kas strādā uz brīvprātīgā darba pamatiem:





veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
dod atzinumu par Biedrības budţetu un gada pārskatu;
izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu.
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VRG resursi
Būtiskākais un galvenais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” resurss – 59 tās
dalīborganizācijas, kas pārstāv visu Jēkabpils rajonu, izņemot Jēkabpils pilsētu un
Krustpils pagastu – pašvaldības, daţādas sabiedriskās organizācijas, daţādu nozaru
uzņēmēji.
Biedrības rīcībā esošie materiālie resursi sastāv kā no pašu, tā nomā saņemtiem
resursiem. Biroja aprīkojumu un biroja telpas uz nomas līguma pamata biedrībai
“Lauku partnerība Sēlija” nodrošina biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei”.
Biroja
telpas
un
aprīkojums
sastāv
no:
- labiekārtotas biroja telpas 65,3 m2 platībā, kas atrodas Aknīstes pirmsskolas
izglītības iestādes “Bitīte” pirmajā stāvā, sastāvošas no – konsultāciju un biroja telpas,
semināru
telpas,
ekspozīciju
telpas,
sanitārās
telpas;
biroja aprīkojuma:
biroja tehnika: ofisa dators ; apmācību datorkomplekts; faksa aparāts; daudzfunkciju
iekārta HP; laminators; DVD+VHS aparāts; grāmatu iesējējs; fotoaparāts digitālais;
mūzikas centrs, televizors;
biroja mēbelēm: grāmatu sekcija; rakstāmgalds; tehnikas galds; biroja plaukts; biroja
skapis; dīvāns, mācību galdi; mācību krēsli ; datorgaldi; datorkrēsli; tāfele.
Par SIF programmas projekta līdzekļiem ir iegādāta jauna datortehnika prezentāciju
nodrošināšanai.
Par LEADER+ subsīdijām partnerības grāmatvedes darba vajadzībām ir iegādāts
dators, grāmatvedības programma „Zalktis” un grāmatvedības dokumentācijas
uzglabāšanas seifs.
Biedrības finanšu resursi.
Pašu finanšu resursus veido LP Sēlija biedra un iestāšanās naudas, kā arī no
piesaistītajiem līdzekļiem projektu realizācijai.
2004.gadā – dibināšanas gadā – organizācijas budţetu 100% sastādīja tikai
organizācijas biedru iestāšanās un biedra nauda, kopā Ls 425, jo organizācija
uzsāka darbību gada beigās.
2005.gadā organizācijas budţets ir Ls 3379, ko sastāda Ls – 704 – iestāšanās un
biedru nauda (21%); Ls 30– ziedojums no zemnieku saimniecības (1%);
ieņēmumi projektu realizācijai – Ls 2645 (78%). Lielākā daļa ieņēmumu saņemti
no Jēkabpils rajona padomes – Ls 1500 finansējums projektu konkursu
izsludināšanai un projektu īstenošanai, Ls 1000 – dotācija biedrības attīstības
stratēģijas izstrādāšanai (kopā no Jēkabpils RP saņemti 74% no gada
ienākumiem). Ls 145 (4%) saņemti kā apbalvojums no Jēkabpils Tālākizglītības
un informāciju centra par īstenoto projektu konkursu lauku jauniešu, iedzīvotāju
aktivizēšanai.
2006.gadā organizācijas budţeta ieņēmumi ir Ls 674, ko sastāda biedru nauda un
iestāšanās nauda. Līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 882.
Ar 2006.gada 1.augustu biedrībā pieņemts darbā 1 nepilnas slodzes algots darbinieks
– izpilddirektors, kas vienlaikus ir biedrības administratīvais vadītājs.
2006. gadā, saņemot atbalstu Attīstības stratēģijas īstenošanai algotā darbā tieši
stratēģijas rīcības programmu īstenošanai tika pieņemti administratīvais vadītājs un
finanšu vadītājs.
2007. gadā organizācijas budţeta ienākumi ir Ls 60 843,-, ko sastāda: biedru
nauda un iestāšanās nauda – Ls 5334,-(8,77%), finansējums projektam no Sabiedrības
integrācijas fonda – Ls 45 460,- (74,76%), finansējums diviem projektiem no Lauku
atbalsta dienesta – Ls 8963,- (14,74%), finansējums no Nodarbinātības valsts
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aģentūras – Ls 1080,- (1,73%).
1.1.5. VRG aktivitāšu apraksts.
Pieredzes apmaiņas aktivitātes:
08.02.2005. notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils rajona
partnerību. Piedalījās 24 pārstāvji no mūsu partnerības dalīborganizācijām.
Partnerības vadītājs Valdis Kudiņš informēja par organizācijas mērķiem un
uzdevumiem un 4 darbības gadu pieredzi.
Apmeklējām 3 kopienas. Laucesē kopienas vadītāja izrādīja pašu spēkiem iekārtoto
kopā sanākšanas telpu, kuras tapšana bija aizsākums ciema iedzīvotāju kopīgām
aktivitātēm. Demenē pārliecinājāmies par pagasta priekšnieka lielo lomu līdzekļu
regulārā piesaistē pagasta vajadzību īstenošanai, pat piespieţot rakstīt projektus un
domāt netradicionāli. Līksnā redzējām jauniešu centriņu, kurā par visu atbild paši.
Visveiksmīgākā sadarbības forma ir pieredzes apmaiņas braucieni, kuros piedalās
partnerības valdes locekļi, dalīborganizāciju pārstāvji un labieši. 2007. gada
21.augustā apmeklējām Balvu rajona partnerību, bet 2007. gada 1.-4. oktobrī
partnerības valdes locekļi apmeklēja Tamperes rajona Pomoottori un Kantri VRG
Somijā, lai mācītos, kā somu rīcības grupas organizē LEADER+ programmas
projektu īstenošanu. Ar savu pieredzi iepazīstinājām Krāslavas rajona partnerības
pārstāvjus (2006.), Tukuma rajona LP „UPE 8” (07.12.07) un Igaunijas Pierobeţas
VRG (27.04.08.) pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekus. Igauņu kolēģi izstrādā
pirmo stratēģiju, tāpēc viņus interesēja Atašienes pagasta biedrības „Dore” 5
LEADER+ programmas projektu īstenošanas pieredze.
2008. gada oktobrī plānojam ceļojošo darbnīcu „LP Sēlija īstenotie LEADER+
projekti lauku vides uzlabošanai”. Projektu darba grupas rādīs savas īstenotā idejas un
iepazīsies ar citu biedrību veikumu.
Mūsu sadarbības partneri ir :








Rajona izglītības iestādes
Līvānu biedrība “Baltā māja”
Zemgales attīstības aģentūra
Latvijas Lauku forums
Igaunijas ciemu un mazo pilsētu apvienība KODUKANT
Tamperes rajona Pomoottori un Kantri VRG Somijā
Pierobeţas VRG Igaunijā.

LP SĒLIJA ir lauku biedrību apvienības „Latvijas Lauku forums” dalīborganizācija.
Partnerības pārstāvji piedalās foruma rīkotajās ikmēneša sanāksmēs, kas notiek
daţādu rajonu partnerībās, konferencēs un semināros par LEADER+ programmas
īstenošanas jautājumiem.
Konkursu organizācija:
Jauniešu
iniciatīvas
projektu
konkurss
„Mēs
varam!”
(2005)
Tā finansiālajai nodrošināšanai rajona padome piešķīra Ls 1500. 11 projektu
īstenošanā tika piesaistīti brīvprātīgie, pašvaldību un vietējo uzņēmēju
līdzfinansējums, vākti ziedojumi. Tas ir radījis pozitīvu rezonansi rajona lauku
jauniešu vidū, rosinot viņus mācīties pašiem izvērtēt savas vajadzības un tās realizēt
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dzīvē, meklējot atbalstītājus un sabiedrotos.

Radošie konkursi:
Konkurss „Uzņēmējs laukos” (2005.)
Konkursa rezultātā apzinājām lauku uzņēmējus, kas pēdējos gados izveidojuši kādu
uzņēmumu un sekmē pagasta attīstību, nodarbinātību, dzīves kvalitātes uzlabošanos
laukos. 4 uzņēmēji kļuva par partnerības biedriem.
Konkurss „Vedējs”
Konkursi „Vedējs 2006”, „Vedējs 2007” un „Vedējs2008” ļauj plašākai sabiedrībai
uzzināt par darbīgiem cilvēkiem laukos, kam piemīt dzīves gudrība vadīt, vest sev
līdzi citus cilvēkus. VRG veido pozitīvas darbības piemēru datu bāzi par vedējiem
laukos. Ikvienā pagastā ir pieredzējis, kompetents, aizrautīgs cilvēks, kuram
uzticamies, kuram paklausām. Un tieši paši vietējie vislabāk zina, kurš pelnījis no
svešām valodām nākušo vārdu – līderis. Bet varbūt latviskais „vedējs” atkal jāceļ
godā? Neatkarīgi no tā, vai viņš rītausmā savāc pienu no viensētām un ved uz piena
kombinātu, vai varbūt pat ved mēslus. Danču vedējs, dziesmu sācējs, joku plēsējs,
gudru projektu vadītājs, organizāciju un biedrību vadītājs, arī uz aizsaules dārziem
izvadītājs... Par viņiem visiem pirmo reizi aicinājām rakstīt 2006. gadā. Šo trīs
konkursu
laureāti
ir:
Vedējs 2006 - Rudīte Urbacāne – ilggadēja Elkšņu pamatskolas angļu valodas
skolotāja un LSGCO Elkšņu 21. gaidu un 65. skautu vienības vadītāja. Viņa kļuva arī
par konkursa „Latvijas lepnums 2006” laureāti. Vedējs 2007 - Daina Mažeika –
bijusī Gārsenes pagasta padomes priekšsēdētāja un Gārsenes dabas taku izveides
iniciatore un vadītāja. Jānis Aboliņš – ilggadējs Kūku pagasta fizkultūras skolotājs,
sporta popularizētājs. Viņš kļuva arī par konkursa „Latvijas lepnums 2007” laureātu.
Vedējs 2008” - Arnolds Jakubovskis - pensionēts skolotājs, Ābeļu pagasta
novadpētniecības muzeja vadītājs. Ināra un Modris Īlenāni – audţubērnu
audzinātāji. Konkursam „Vedējs” ir plaša rezonanse. Konkursa aprakstu autori un
varoņi, viņu draugi, pagastu un preses pārstāvji pulcējas konkursa noslēguma
pasākumā, kas tradicionāli notiek Vedēja titula ieguvēja pagastā. Konkursa dalībnieki
tiek sumināti, saņem Vedēja gaismas lukturīti. Jēkabpils rajona laikraksts „Brīvā
Daugava” Vedējam velta īpašu lappusi, publicējot iesniegto aprakstu fragmentus.
Foto konkurss jauniešiem.
2007. gadā LP Sēlija rosināja Jēkabpils rajona jauniešus piedalīties foto konkursā „Es
dzīvoju laukos” - fotografēt un ar fotogrāfiju paust savu viedokli, parādīt savu
redzējumu par dzīvi un jauniešiem laukos veido 65 foto darbu kolekciju – ceļojošu
izstādi. Tā apliecina lauku jauniešu iniciatīvu un jaunrades spējas un skatītājos rosina
pozitīvas emocijas un attieksmi pret lauku vidi. 2008. gadā ir izsludināts jauniešu
foto konkurss „Darbs dara darītāju”, lai viņus rosinātu pētīt uzņēmējdarbības
attīstības iespējas savā pagastā.
Latvijas Kopienu spēļu 2008 organizēšana
2008. gada 19. jūlijā LP SĒLIJA sadarbībā ar Jēkabpils rajona padomi rīkoja IIII
Latvijas Kopienu spēles. Tās notika Gārsenes pagastā, skaistā un ļoti sakoptā vidē pie
Gārsenes pils.Pasākuma idejas autori ir Daugavpils rajona lauku partnerība. Spēļu
mērķis ir popularizēt kopienu iniciatīvu, netradicionālā veidā parādīt kopienas idejas
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būtību – cilvēks palīdz cilvēkam, kā arī veicināt pozitīvo kopā nākšanas un
darbošanās ideju. Latvijas kopienu spēļu saturu veidoja trīs tematiskie bloki:




kontaktu veidošana, pieredzes apmaiņa;
sportiskās komandu aktivitātes;
kultūras aktivitātes.

Tas bija liels kopdarbs, kas domāts ne tikai pašiem, bet arī citu rajonu sabiedriski
aktīvajiem cilvēkiem, kuriem patīk sanākt kopā un gūt pozitīvas emocijas.
Sagatavošanās darbu vadīja valdes locekļi: Atašienes uzņēmēja Kristīna
Rubina, Variešu pagasta padomes priekšsēdētāja Rasma Rācene, Rubeņu pagasta
padomes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis un Gārsenes pamatskolas fizkultūras skolotājs
un spēļu galvenais tiesnesis Guntars Geida. Svētku atklāšanu vadīja Gārsenes
pamatskolas direktors Andris Punculis un kultūras darba vadītāja Kristiāna Kalniete.
Kopumā spēlēs piedalījās 17 komandas, no kurām 5 bija no mūsu rajona pagastiem,
sacentās 4 komandu un 5 individuālo sacensību veidos. Spēļu uzvarētāji ir Aglonas
pagasta komanda "Neaizmirstules", kam seko Preiļu rajona partnerības komanda.
"Gārsenes ţiperi" - mājinieku komandas jaunieši - izcīnīja III vietu un ir gatavi
nākošgad braukt uz Kopienu spēlēm, kas notiks Bauskas rajonā, jo noteikumi paredz,
ka spēļu rīkotāji neatkārtojas - uzvarētāji Preiļi spēles rīkoja jau pagājušajā gadā.
Projektu
realizācija:
1. „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils
rajonā”;
Finansētājs - Sabiedrības integrācijas fonds - Ls 45 460,60 Šī projekta rezultātā 258
Jēkabpils rajona sociālās atstumtības riska grupu iedzīvotāji – pirmspensijas vecuma
cilvēki, vientuļie un daudzbērnu vecāki - piedalījās apmācībās 7 motivāciju
programmu apguvē, 18% no projekta dalībniekiem ieguva darbu vai nolēma
pievērsties uzņēmējdarbībai.
2. LEADER+ programmas VRG Attīstības stratēģiju konkursā LP Sēlija
stratēģijas īstenošanai piešķirti Ls 99582,42.
Projektu konkursa I kārtā iesniegti 24 projektu pieteikumi. LEADER+ programmas
finansējumu saņēma 12 biedrības 16 projektu īstenošanai. Kopīgā apstiprinātā summa
Ls 58266.90.
Projektu konkursa II kārtā iesniegti 11 projektu pieteikumi. LEADER+ programmas
finansējumu saņēma 8 biedrības 10 projektu īstenošanai. Kopīgā apstiprinātā summa
Ls 39447.20.
3. Valsts subsīdija (Lauku atbalsta dienests) vietējās rīcības grupas attīstības
stratēģijas administrēšanai par ES atbalsta piešķiršanu dalībai sadarbības
pasākumā Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma 2004.2006. gadam prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums) aktivitātes
„Prasmju
iegūšana”
ietvaros
–
Ls9958,24
Īstenojot LP Sēlija Rīcības programmu, izsludināta sabiedrisko organizāciju projektu
pieņemšana 2 kārtās, saņemti un izvērtēti, iesniegti Lauku atbalsta dienestā 35
projekti.
4. Pasākuma noteiktām personu grupām „Bezdarbnieku subsidētā
nodarbinātība” īstenošana – līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Jēkabpils filiāli – Ls 1080,00 par grāmatveža palīga apmācību.
Biedrības apmācītais grāmatveţa palīgs ar 2008.gadu ieguvis darbu Aknīstes
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veselības un sociālās aprūpes centrā.
5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju - LEADER+ subsīdijas atbalsts
sadarbības pasākumu veicināšanai (LAD) – Ls 1999,48
Partnerības valdes locekļi apmeklēja Tamperes rajona Pomoottori un Kantri VRG
Somijā un apguva viņu pieredzi LEADER+ programmas projektu īstenošanas
organizēšanā.

LEADER+ projektu konkursi
2007. gadā partnerība saņēma Ls 99582.42 lielu finansējumu sava izstrādātā attīstības
plāna „Lauki – vide, kur vērts dzīvot” īstenošanai. Izsludinātajos divos projektu
konkursos 19 Jēkabpils rajona biedrības iesniedza 35 * projektu pieteikumus, no
kuriem 26 projektu pieteikumi saņēma no Ls 2000,- līdz Ls 5000,- lielu finansiālo
atbalstu, atkarībā no to darbības jomas. LEADER+ projektiem ir vairākas
priekšrocības – biedrībām tā ir reta iespēja iegādāties pamatlīdzekļus un veikt
remontdarbus, kā arī nav vajadzīgs līdzfinansējums. Toties ļoti vajadzīga biedrību
vadītāju un viņu atbalstītāju uzņēmība un pašaizliedzība, gatavība ik uz soļa apgūt
jaunas iemaņas daţādās dzīves jomās. Pateicoties tieši šādiem cilvēkiem, pagastos ir
izveidoti 13 jauni sabiedriskie, radošie, jauniešu, IT un veselības centri – labiekārtotas
vietas, kur sanākt kopā, lai mācītos, pilnveidotos, radītu, sadarbotos. 9 projekti veicina
veselīgu dzīvesveidu un tīru vidi – iekārtota peldvieta, lapene, uzlabots dabas parka
tūrisma piedāvājums. Vairāki projekti popularizē lauku dzīvesziņu un bioloģisko
saimniekošanu.
* Stratēģijas pielikums Nr. 1. – Pārskats par LEADER+ programmas projektu
īstenošanu 2004.-2006. gadā.
1.1.6. Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes gaitas apraksts.
Stratēģijas īstenošanai partnerība ir apvienojusi un rosina savā starpā
mērķtiecīgi sadarboties vietējās iniciatīvas grupas (turpmāk – VIG), kas pārstāv
pašvaldības, uzņēmējus, zemnieku saimniecības, nevalstiskās organizācijas, kā arī
partnerus, kas nav VRG biedri, bet tiek iesaistīti kopējā darbībā – plašsaziņas līdzekļi,
skolas, valsts un kultūras iestādes, baznīcas, un citi.
Stratēģijas veidošanas process ir realizēts, sperot šādus soļus:
Pirmais - iespējamo partneru apzināšana pašvaldību, nevalstiskā sektora, uzņēmēju
vidū. Sākuma posmā – 2006. gadā - tieši lauku pašvaldības, pateicoties savai
organizatoriskai, ekonomiskai, administratīvajai pieredzei bija aktīvākie partneri.
Nevalstiskās organizācijas pārstāvēja pārsvarā nelielas apvienības, kas darbojās
diezgan autonomi un nelielam cilvēku lokam. Izbaudījušas mazas organizācijas
grūtības, tās visaktīvāk atsaucās partnerības veidošanas idejai un aktīvi iestājās LP
Sēlija. 2007. un 2008. gada laikā, kad notika LEADER+ projektu realizācija, un kļuva
zināms tas, ka nākamajā periodā šai programmā varēs iesaistīties gan pašvaldības, gan
uzņēmēji, interese no šiem partneriem būtiski pieauga. To apliecina tas fakts, ka laika
periodā no 2006. līdz 2008. gadam partnerības dalīborganizāciju skaits ir pieaudzis
par 26 organizācijām.
Otrais – iesaistīto partneru izglītošana. Valde organizēja seminārus un apmācības
daţādās rajona vietās vairākiem pagastiem kopā, skaidrojot partnerības būtību,
mērķus, uzdevumus, ko iegūst partneri, apvienojoties. Uzsākot Stratēģijas 2009.20013. gadam izstrādi, tika sagatavotas plašas aptaujas anketas, kas sniedza
informāciju par šajā stratēģijā iekļaujamajām aktivitātēm, kā arī palīdzēja
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noskaidrot visu ieinteresēto dalīborganizāciju vajadzības. Lai iepazīstinātu ar
aptaujām, kā arī informētu par nepieciešamību paust savu viedokli, partnerības
valde organizēja tikšanās vairākos pagastos.
Trešais – darbības aktivizēšana, sadalot pienākumus. Tika organizēti lielāki kopēji
pasākumi, sadalot pienākumus. Tas ļāva dalīborganizāciju biedriem savstarpēji
iepazīties, apzināt kopējās problēmas un vajadzības. Lai apgūtu pieredzi un mācītos
uzņemties atbildību, VGR pārstāvji tika iesaistīti konkursu nolikumu, vērtēšanas
kritēriju izstrādāšanā, ziņu lapas veidošanā, vēstuļu izsūtīšanā, informācijas
sagatavošanā rajona presei un TV, apmācības semināru organizēšanā, apmācībā par
projektu vadību un finansējuma izmantošanu.
Ceturtais – sadarbības izvērtēšana.
Izvērtējot partnerības darbību, ieguvām un noformulējām labu sadarbību
raksturojošus elementus:
 kopīgs darba virziens,
 labi darbinieki (kompetenti katrs savā jomā, darbojoties komandā papildina
viens otru, sasniedzot maksimālu gala rezultātu),
 reāls budţets projekta (pasākuma) īstenošanai. VRG cilvēki apgūst iemaņas
projekta īstenošanai piešķirto līdzekļu izlietošanā un atskaišu noformēšanā,
 interese un cieņa pret katras partnerorganizācijas aktivitātēm,
 atzinība par katra partnera ieguldījumu,
 rūpīgi strukturēts un kopīgi izstrādāts lēmumu pieņemšanas process (izstrādāti
rekomendējoši un reglamentējoši dokumenti – ieteikumi, nolikumi, vērtēšanas
kritēriji, pienākumu apraksti).
Izkristalizējās arī faktori, kas neveicina labu sadarbību:
VRG neprognozējamība un neizdarība, nelielā pieredze projektu realizēšanā, finanšu
resursu izmantošanā un finanšu atskaišu sagatavošanā, neziņa un nevēlēšanās meklēt
palīdzību, bailes uzņemties pienākumus, cilvēku bezatbildība, nepietiekams
izskaidrojošs darbs iepriekš.
Analizējot VRG sadarbību, esam konstatējuši vajadzību pēc šādiem sadarbību
veicinošiem faktoriem turpmāk:
a) Būtiskas informācijas iegūšana, atlase, izplatīšana VIG aktīvistiem. Tas
veicina praktisku darbību un palīdz piesaistīt jaunus biedrus.
b) VIG koordinators – labietis, aktīvs cilvēks, kas prot izzināt savas teritorijas
cilvēku vajadzības, prot atrast iespējas palīdzēt viņiem risināt savas problēmas.
c) Aktīvs dialogs starp VIG un pašvaldību mazina neskaidrības, pārpratumus,
veicina pašvaldību funkciju deleģēšanu kopīgu pasākumu organizēšanai, veido
savstarpēju uzticību.
d) Kopīgu apmācību un sabiedrisko pasākumu organizācija – palīdz risināt
problēmas, kas ir kopīgas visām partnerības VIG, veicina kopības un
vienotības sajūtu.
e) Konsultatīvais atbalsts no partnerības valdes un darbinieku puses –
iedrošina mazāk pieredzējušas VIG uzsākt aktīvu darbību, vai arī to turpināt
gadījumos, ja radušies administratīva, organizatoriska vai juridiska rakstura
sareţģījumi.
f) Saskaņota rīcība un kopīgs darba plāns gadam.
LP Sēlija organizatorisko ilgtspēju nodrošina:
a) Labiešu tikšanās, valdes un labiešu saskaņota rīcība
VRG LP Sēlija pārstāv kopienu kooordinatori - labieši (skatīt. Statūtus). Viņi tiekas
ne retāk kā reizi divos mēnešos informatīvās sanāksmēs, semināros, apmācībās un cita
veida informācijas apmaiņas pasākumos.
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b) Plaša sabiedrības grupu iesaistīšana
Partneri turpina iesākto darbu VIG, cieši sadarbojoties ar pašvaldībām, skolām, Lauku
atbalsta dienestu, konsultantiem. Stratēģiskā attīstības plāna sagatavošanā un
ieviešanā LP Sēlija veic plašāku sabiedrības grupu iesaistīšanu, lai nodrošinātu
iespējami lielākus ieguvumus pieejamo finansiālo resursu ietvaros. Sadarbojoties ar
mazajām lauku skolām, kurām draud slēgšana mazā bērnu skaita dēļ, tiek apzināti
materiālie un tehniskie resursi, augsti kvalificētais pedagoģiskais personāls, kas varētu
tikt izmantoti šo skolu pārveidošanai par lauku dzīves ziņas centriem.
c) Līdzdalība lēmumu pieņemšanā
Informējot un izglītojot iedzīvotājus par likumdošanas jautājumiem, izmaiņām
normatīvajos aktos, plānošanas jaunumiem, ir gūts sabiedrības atbalsts un
novērtējums. Piemēram, partnerībā plaši tika apspriests jautājums par ceļu stāvokli
Sēlijas novadā, uzrakstītas vēstules atbildīgajām ministrijām, savākti 1260 iedzīvotāju
paraksti. Lai gan saņemtā atbilde šobrīd nav pozitīva, vērtīgais ieguvums ir apziņa, ka
darbojoties visiem vienoti, mūs tomēr uzklausa.
d) Atklāta informācijas aprite
Operatīvu un atklātu informācijas apriti nodrošina labieši, kas darbojas katrā pagastā,
kā arī partnerības Ziņu lapa, kas tiek izdota un izplatīta katru mēnesi. Aktīva un tieša
informācijas apmaiņa notiek partnerības organizēto pasākumu – konkursu „Vedējs”,
„Darbs dara darītāju”, Kopienu spēļu laikā; tāpat partnerības valde un darbinieki ir
nodrošinājuši demokrātisku un uzticības pilnu attieksmi pret visiem tās darbā
iesaistītajiem cilvēkiem, kas uzskatāms par ļoti būtisku veiksmīgas informācijas
aprites faktoru.
1.1.7. Informācijas tīklu veidošana un sadarbības nodrošināšana.
Darbs biedrībā „Lauku partnerība Sēlija” (turpmāk – partnerība), vienmēr ir bijis
vērsts uz ciešu partneru sadarbību, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo rezultātu ar
pieejamajiem finanšu resursiem. Kopš partnerības darba aizsākumiem ir realizēta
virkne projektu un aktivitāšu (skat. Aktivitātes) kā rezultātā ir iegūta vērtīga pieredze
LEADER+ veida pamatprincipu praktiskā pielietošanā.
Stratēģijas izstrādes procesā, nodrošinot sadarbību ar visām stratēģijas īstenošanā
iesaistītajiem dalībniekiem, tika veiktas šādas darbības:
1.Nodrošināta labiešu konsultatīvās padomes darbība.
Katrā pagastā par iedzīvotāju informēšanu ir atbildīgs konkrēts cilvēks – partnerības
pārstāvis, kurš informē pagasta pašvaldību, biedrības, uzņēmējus un iedzīvotājus
kopumā par stratēģijas sagatavošanas gaitu un aktualitātēm šai procesā.
1.Izstrādātas aptaujas anketas.
2008. gada maijā, uzsākot stratēģijas sagatavošanu, tika izstrādātas paplašinātas
aptaujas anketas – viena adresēta nevalstiskajām organizācijām, otra – uzņēmējiem un
pašvaldībām. Anketās tika detalizēti atspoguļoti visi pasākumi, kurus iespējams
iekļaut stratēģijas atbalstāmajās aktivitātēs. Anketas tika izplatītas visām 59
partnerības dalīborganizācijām, kā arī 22 labiešiem, kuri nodrošināja to pagasta
iedzīvotāju interešu apzināšanu, kas līdz šim par partnerības darbu nebija informēti.
3.Dignājas un Rubenes pagastos, pateicoties pagastu labiešu iniciatīvai,
organizētas iedzīvotāju tikšanās ar stratēģijas sagatavošanas darba grupu.
Šo tikšanos laikā tika apkopoti visi iedzīvotāju ierosinājumi – aptuveni 70% no tiem
bija iespējams iekļaut stratēģijas rīcībās -, kā arī sniegtas konsultācijas un skaidrojumi
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par atbilstošajām aktivitātēm, izmaksu apjomu un finansēšanas noteikumiem.
4. Veikts aptaujas anketu apkopojums.
5.Balstoties uz aptauju rezultātā saņemtajiem ierosinājumiem, sagatavota
stratēģijas rīcības plāna „darba versija”, šī versija komentēšanai pārsūtīta visām
dalīborganizācijām un labiešiem. Saņemtas korekcijas un ierosinājumi, kas respektēti,
izstrādājot rīcības plāna noslēguma versiju.
6.Informācija par stratēģijas sagatavošanas procesu atspoguļota 3 partnerības
„Ziņu lapas” izdevumos.
7. Informācija par aktualitātēm partnerības darbā, tai skaitā – par stratēģijas
sagatavošanas procesu- nosūtīta visu partnerības pagastu ziņu lapām, kur šīs
informācijas izvietošanai ir paredzēta atsevišķa sadaļa „ Jaunumi Lauku partnerībā
„Sēlija””.

1.2. Vietējās rīcības grupas teritorijas situācijas analīze
1.2.1. Teritorijas vispārējs raksturojums.

Partnerības darbības teritorija aptver visu Jēkabpils rajonu, partnerībā neietilpst
rajona administratīvais centrs – Jēkabpils pilsēta, astotā lielākā pilsēta Latvijā.
Jēkabpils rajons atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, krustcelēs starp Latgali,
Vidzemi un Zemgali. To šķērso Latvijas lielākā upe Daugava, sadalot rajonu divās
atšķirīgās daļās. Savulaik Daugavas kreisā krasta daļa piederējusi Kurzemes un
Zemgales hercogistei, bet Daugavas labais krasts – Latgalei (Vitebskas guberņai). Vēl
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agrāk – līdz vācu krustnešu iebrukumam – abos Daugavas krastos, kā arī dziļi
tagadējā Lietuvas teritorijā dzīvoja sēļi – viena no 4 baltu ciltīm, kas saplūstot
izveidoja latviešu tautu. Pamatojoties uz vēsturisko kopību, kā arī to, ka kustība par
lauku kopienu izveidošanu aizsākās dziļi Sēlijas sirdī – Aknīstē, biedrībai “Lauku
partnerība Sēlija” (tālāk tekstā – LP Sēlija) dots Sēlijas vārds.
Kā attīstības plānošanas reģiona sastāvdaļa viss Jēkabpils rajons iekļāvies Zemgales
plānošanas reģionā.
Jēkabpils rajona teritorija – 299 484 ha tas ir piektais lielākais rajons Latvijā.
Jēkabpils rajonam dienvidos ir 44 km gara robeţa ar Lietuvas Republikas Rokišķu
rajonu, kas rada labas iespējas sadarbībai ar Lietuvas pašvaldībām, skolām,
nevalstiskajām organizācijām.
Jēkabpils rajons sadalīts 23 administratīvās vienībās, “Lauku partnerība Sēlija”
pārstāv 22 vietējo pašvaldību teritorijas (Jēkabpils biedrībā neietilpst) –
mazpilsētas Aknīsti un Viesīti, kā arī 20 Jēkabpils rajona pagastus ar 53 ciemiem –
Eķengrāve, Vārnava, Brodi, Laši, Asare, Ancene, Atašiene, Marinzeja, Troškas, Dignāja,
Vandāni, Dunava, Sudrabkalns, Tadenava, Elkšņi, Apserde, Klauce, Gārsene, Kraujas,
Vidsala, Dubulti, Spunģēni, Zīlāni, Kūkas, Jaunāmuiţa, Meţgale, Leimaņi, Meţāre,
Buntiki, Meţaratītes, Cīruļi, Rite, Rubeņi, Slate, Kaldabruņa, Gravāni, Ošāni, Birţi,
Sauka, Lone, Sēlija, Sēlpils, Jaunsēlpils, Vecsēlpils, Līkumi, Varieši, Medņi, Antūţi,
Vīpe, Poļakas, Landzāni un Liepas, Sala. Iedzīvotāju skaits ciemā svārstās no daţiem
desmitiem (Tadenava, Liepas) līdz pat lielām apdzīvotām vietām, kā Sala (Jēkabpils
pierobeţa) ar 1600, Birţi – 630, Zasa – 400 iedzīvotājiem. Kopš 1999.gada saglabājies
sadarbībā ar Valsts zemes dienestu noteiktais iedalījums mazciemos un skrajciemos, tie
ir bijušie apdzīvotības centri vai viensētu grupas ar vēsturiski izveidojušos apdzīvotas
vietas nosaukumu un vairākām kompakti izvietotām mājām vai tuvu esošām viensētām.
Šādu ciemu daudzums un iedzīvotāju skaits tajos ir ļoti daţāds – no 1-2 līdz 18
(Aknīstes lauku teritorija) ar iedzīvotāju skaitu no 3 līdz 45 cilvēkiem.
Daugavas labajā krastā atrodas Atašienes, Mežāres, Vīpes, Kūku, Variešu un
Krustpils pagasti, bet Daugavas kreisajā krastā – Sēlpils, Salas, Saukas, Rites,
Elkšņu, Kalna, Ābeļu, Leimaņu, Zasas, Dignājas, Dunavas, Asares, Gārsenes un
Rubenes pagasti, kā arī pilsētas Aknīste un Viesīte.
Pēc ģeomorfoloģiskā iedalījuma lielākā daļa Jēkabpils rajona teritorijas atrodas
Austrumlatvijas zemienē. Teritorija bagāta ar meţiem un purviem. Lielākais – Teiču
purvs (Natura 2000 teritorija) – atrodas Daugavas labajā krastā Atašienes pagastā.
Daudzveidīgas, gleznainas ainavas Daugavas kreisā krasta rietumu daļā – te paceļas
Augšzemes augstiene – Sēlijas valnis ar augstākajām virsotnēm – Ormaņkalnu (165 m
vjl.)un Taborkalnu (Daboru kalnu, 157 m vjl.).Šajā teritorijas daļā daudz skaistu
ezeru. Saukas ezers ir lielākais ezers Zemgalē. Uz austrumiem stiepjas Aknīstes
nolaidenums un aizsākas Ilūkstes pauguraine.
Teritorijas attīstībai ievērojama nozīme ir ceļiem. Sēlijas daudzie pilskalni un ar tiem
aizsargātās ceļu vietas ir seni vēstures liecinieki par kādreizējo novada apdzīvotību un
aizsardzības spējām. Daugavas ūdensceļš veicinājis tirdzniecības un amatniecības
attīstību, dzelzceļa līnija tā labajā krastā – apdzīvoto vietu izveidošanos un
paplašināšanos. Šodien rajonā ievērojama nozīme rajonā ir tranzītceļam Rīga –
Maskava (A6). Tomēr daļai rajona iedzīvotāju Daugavas kreisajā krastā ir problēmas
sasniegt rajona centru vai Rīgu, jo savienojošie valsts 1.šķiras autoceļi 20 un 24 km
garumā nav asfaltēti. Attālums līdz Rīgai no Jēkabpils – 150 km – lielākais starp
Zemgales rajonu centriem, daļai pagastu līdz Rīgai 170 – 180 km, bet attālums līdz
reģiona centram Jelgavai – vēl lielāks, ap 200 km, arī uz Jelgavu vedošie taisnākie
valsts autoceļi ir neasfaltēti. Valsts 2.šķiras grants seguma ceļi ir kritiskā stāvoklī.
Lielu daļu Jēkabpils rajona teritorijas klāj meţi – 44% no rajona kopplatības. Meţi ir
viena no lielākajām rajona izmantojamajām dabas bagātībām. Lielākie meţu masīvi
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atrodas Daugavas kreisā krasta pašvaldībās: Viesītes lauku teritorijā, Dunavas, Ābeļu,
Kalna, Rubenes un Salas pagastos. Daugavas labajā krastā lielākās meţu platības ir
Atašienes, Meţāres un Variešu pagastos. Purvu izvietojums, kuri aizņem 7 % no
rajona teritorijas, ir nevienmērīgs – gandrīz puse no rajona purviem atrodas Atašienes
pagastā rajona ziemeļaustrumu daļā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 37
% no rajona kopplatības. Zemkopība, lopkopība, lauksaimniecības produktu
pārstrāde, tirdzniecība izsenis bijusi lauku teritoriju galvenais iztikas avots, taču
lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība te ievērojami mazāka kā Zemgalē.
Rajona teritoriju salīdzinoši maz skārusi industrializācija, vide ir ekoloģiski tīra.
1.2.2. Demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra.
Iedzīvotāju skaits.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils
rajona pašvaldībās
( avots: LR centrālā statistikas
pārvalde)
IEDZĪVOTĀJU
PAŠVALDĪBA
SKAITS
01.01.2008.
1812
AKNĪSTE AR LT
580
ASARES PAG.
790
ATAŠIENES PAG.
1025
ĀBEĻU PAG.
598
DIGNĀJAS PAG.
813
DUNAVAS PAG.
610
ELKŠŅU PAG.
958
GĀRSENES PAG.
720
KALNA PAG.
1008
KRUSTPILS PAG.
2090
KŪKU PAG.
557
LEIMAŅU PAG.
974
MEŢĀRES PAG.
699
RITES PAG.
1237
RUBENES PAG.
3325
SALAS PAG.
737
SAUKAS PAG.
1086
SĒLPILS PAG.
1300
VARIEŠU PAG.
2700
VIESĪTE AR LT
801
VĪPES PAG.
1011
ZASAS PAG.
25 429
KOPĀ

IEDZĪVOTĀJU
SKAITS
01.01.2006.
1891
592
839
1009
621
863
652
1006
761
998
2153
604
1016
716
1292
3372
778
1103
1321
2804
834
1041
26 266

Jēkabpils rajonā dzīvo - 2007. gada
1. janvārī reģistrēti 52 146
pastāvīgie iedzīvotāji (uz
01.01.2006.g - 53 004 iedzīvotāji.)
56,7% dzīvo pilsētās, 43,3% ir lauku
iedzīvotāji.

LP Sēlija pārstāvētajā teritorijā
iedzīvotāju skaits uz 2007.gada
1.janvāri – 25 829 iedzīvotāji –
49,57% no kopējā rajona iedzīvotāju
skaita (2000.gadā – 50,05%).
Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju skaits
2007.gada 1.janvārī – 50,43% no
rajona iedzīvotāju skaita (2000.gadā
– 49,95% no rajona iedzīvotāju
skaita). Lauku iedzīvotāju īpatsvars
biedrības pārstāvētajā teritorijā –
87,3%, iedzīvotāju skaits nevienā no
apdzīvotajām vietām nepārsniedz
5 tūkstošus. Viesītes un Aknīstes
pilsētās iedzīvotāju skaits attiecīgi ir
nepilni 3 un 2 tūkstoši, bet arī
atsevišķos pagastos iedzīvotāju
skaits ir līdzīgs – Kūku, Salas – attiecīgi 2136 un 3319 iedzīvotāji. Vēl 6 pagastos
iedzīvotāju skaits nedaudz pārsniedz tūkstoti.
****Pēc novadu izveides 2009.gadā dati par iedzīvotāju skaitu publiski pieejami tikai
5 novadu griezumā. Aknīstes novadu veido Aknīstes pilsēta un Aknīstes, Asares,
Gārsenes pagasti, Jēkabpils novadu – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu,
Rubenes, Zasas pagasti, Krustpils novadu – Atašienes, Krustpils, Kūku, Meţāres,
Variešu, Vīpes pagasti, Salas novadu – Salas un Sēlpils pagasti, Viesītes novadu –
Viesītes pilsēta, Elkšņu, Saukas, Rites, Viesītes pagasti.
****Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novados 2011.gada sākumā:
Novads
Aknīstes
Jēkabpils
Krustpils
Salas
Viesītes
KOPĀ:

Iedzīvotāju skaits (avots –
www.csb.gov.lv) – 01.01.2011.
3 192
5 729
6 620
4 278
4 589
24 408

2011.gada tautas skaitīšanas
rezultāti (2011.gada marts)
2 970
5 088
6 076
5 189
4 124
23 447
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Demogrāfiskie rādītāji Kopš 1991. gada demogrāfiskā situācija visā Latvijā ir nelabvēlīga, jo iedzīvotāju skaits samazinās. Iedzīvotāju skaits sarūk gan zemā dzimstības un
augstā iedzīvotāju mirstības līmeņa dēļ, gan iedzīvotāju migrācijas dēļ. Partnerības
teritorijā iedzīvotāju skaits 2007.gadā samazinājies par 437 cilvēkiem (par 1,7%), bet
periodā no 2000.gada līdz 2007.gada 1.janvārim – par 2582 cilvēkiem (10%).
Iedzīvotāju skaits no 2000. līdz 2007.gadam lauku teritorijā samazinājies vidēji par
1,5% gadā.
2007.gadā Jēkabpils rajonā dzimuši 522, miruši 803 iedzīvotāji, dabiskais
pieaugums rajonā bija –281 iedzīvotājs. Minētie procesi rada izmaiņas arī iedzīvotāju
vecumsastāvā. Jēkabpils rajonā (ar Jēkabpils pilsētu) 2007.gadā bija 7803 iedzīvotāji
līdz darbaspējas vecumam (16,19%), 33 862 iedzīvotāji darbaspējas vecumā
(62,45%) un 10 928 iedzīvotāji – virs darbaspējas vecuma (21,36%). Pagastos
darbspējas vecumā ir 47-59% iedzīvotāju, tātad lielākā daļa darbspējas vecuma
iedzīvotāju koncentrējušies Jēkabpilī un ap to. Pensionāri pagastos ir ap 25%
iedzīvotāju, lielākais pensionāru īpatsvars ir Leimaņu un Rubenes pagastos (~ 29%),
mazākais – Salas pagastā – 16%. Bērnu līdz 15 gadu vecumam laukos ir vairāk, kā
Jēkabpilī un rajonā vidēji – 19-24%, Dignājā – 26%. Partnerības teritorijā ir augsts
demogrāfiskās slodzes rādītājs (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000
darbspējas vecuma iedzīvotājiem).
Iedzīvotāju sastāvs pēc dzimuma LP Sēlija teritorijā – 48,3% ir vīrieši, 51,7% sievietes.
Cilvēku skaits ģimenēs svārstās no 2,4 (Salas pagasts) – 3,4 (Zasas pagasts)
cilvēkiem, bet vidējais ģimenes lielums ir 2,9 cilvēki, kas nenodrošina darbaspēka
atraţošanu un pozitīvu dabisko pieaugumu.
Samazinās bērnu un pusaudţu skaits (zema dzimstība), pieaug iedzīvotāju skaits
vecumā virs 60 gadiem. Tas izskaidrojams ar lielo bezdarba līmeni pagastos (darba
vietu trūkumu), zemajām algām, jaunatnes aizplūšanu uz pilsētām, jaunatnes un
ievērojamas daļas darbspējas vecuma iedzīvotāju izbraukšanu darbā uz Rīgu,
ārzemēm.
Iedzīvotāju blīvums gan tieši, gan apgriezti proporcionāli ir saistīts ar sociālekonomisko
attīstību – jo mazāks nodrošinājums ar pakalpojumu infrastruktūru, jo mazāks iedzīvotāju
blīvums un otrādi. Latvijā iedzīvotāju blīvums (cilvēku skaits uz 1 km2) 2007.gada
sākumā bija 35,2 savukārt Zemgales reģionā – 27,0 cilvēki uz km2. Jēkabpils rajonā
vidējais iedzīvotāju blīvums 2007.gadā bija 17,5 cilvēki uz km2 – otrs zemākais Zemgales
reģionā. Iedzīvotāju blīvums partnerības teritorijā 2007.gadā – 8,9 cilvēki uz km2.
(Jēkabpilī – 1049 cilv./km2). Vislielākais tas ir Salas pagastā – 16,9 cilv./km2, jo
pagastā ir daudz padomju gados celtu daudzdzīvokļu māju, pagasts robeţojas ar
Jēkabpili, ir vieglāk nokļūt līdz centram pa asfaltētu šoseju. Sēlpils, Zasas pagastos
iedzīvotāju blīvums atbilst rajona vidējam līmenim, bet Kalna pagastā tas ir 4,3
cilv./km2. Pagastos ir arī teritorijas, kur vidējais iedzīvotāju blīvums – 0,5 cilv./km2
(pusē no Asares pagasta teritorijas – neatjaunotā Susējas pagasta daļa).
Pilsonība un naturalizācija. Saskaņā ar LR Naturalizācijas pārvaldes Daugavpils
reģionālās nodaļas Jēkabpils filiāles sniegto informāciju, 2007. gada sākumā Jēkabpils
rajonā bija 45 629 pilsoņi, 5543 nepilsoņi un 431 ārvalstnieki. Jēkabpilī pilsoņi ir
83,34% no visiem iedzīvotājiem, bet partnerības teritorijā pilsoņu ir vairāk – 91,33%.
Ārvalstnieki partnerības teritorijā ir 0,21% vai 57 iedzīvotāji, bet nepilsoņi – 7,86%
vai 2078 iedzīvotāji. Naturalizācijas process rajonā turpinās.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs.
Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju nacionālais sastāvs Jēkabpils rajonā nav būtiski
mainījies. 68% no kopējā rajona iedzīvotāju skaita ir latvieši, 23% - krievi, 3% baltkrievi, 2% poļi, 2% - lietuvieši un 1% ukraiņu. Latviešu rajonā ir vairāk, bet
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krievu – mazāk, kā vidēji Latvijā.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2007.gadā
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Avots: Latvijas statistikas gadagrāmata 2007.

1.2.3. Ekonomiskā situācija
Nodarbinātība.
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles datiem, 2007. gadā esošo
bezdarbnieku skaits Jēkabpils rajonā bija 1480. Bezdarba līmenis rajonā kopumā bija
4,4%, kas ir par 1,4 % mazāk nekā 2006. gadā.
Par pozitīvām tendencēm liecina ilgstošo bezdarbnieku skaita samazinājums pēdējo
trīs gadu laikā – no 740 bezdarbniekiem 2005. gadā līdz 374 bezdarbniekiem 2007.
gadā. Tomēr 2008.gada ekonomiskā krīze ietekmē bezdarbnieku skaita palielināšanos
un situācijas darba tirgū pasliktināšanos.
Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis partnerības teritorijas pašvaldībās 2007.gada
beigās:
Pašvaldība
Bezdarbnieku skaits
Bezdarba līmenis (%)
Aknīstes pilsēta ar LT
96
8,2
Viesītes pilsēta ar LT
133
7,7
Asares pagasts
23
6,5
Atašienes pagasts
18
3,7
Ābeļu pagasts
18
2,6
Dignājas pagasts
11
2,9
Dunavas pagasts
12
2,2
Elkšņu pagasts
18
4,5
Gārsenes pagasts
36
5,3
Kalna pagasts
13
2,8
Krustpils pagasts
18
2,8
Kūku pagasts
49
4,0
Leimaņu pagasts
18
4,8
Meţāres pagasts
31
4,8
Rites pagasts
21
4,7
Rubenes pagasts
53
7,3
Salas pagasts
84
3,7
20

Saukas pagasts
Sēlpils pagasts
Variešu pagasts
Vīpes pagasts
Zasas pagasts

19
9
43
26
21

4,0
1,4
5,2
5,2
3,4

Pēc Nodarbinātības Valsts Aģentūras Jēkabpils filiāles veiktās analīzes ir secināts,
ka Jēkabpils rajonā identificētas trīs nozīmīgākās nodarbinātības un bezdarba
problēmas.
1. Jaunieši vecumā no 18 – 25 gadiem – lai mazinātu risku, ka
jaunietis – bezdarbnieks jau savas darba dzīves sākumā kļūst inerts
un mazaktīvs darba tirgū, viņi ir jāiesaista aktīvajos nodarbinātības
pasākumos.
2. Ilgstošie bezdarbnieki – lielāko daļu ilgstošo bezdarbnieku
kopskaitā sastāda personas, kurām nav profesijas vai specialitātes
un kuri jau ilgus gadus nav strādājuši. Proporcionāli lielākā daļa
ilgstošo bezdarbnieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem.
3. Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – darba tirgū ir zems
pieprasījums pēc darbiniekiem, kuru vecums ir virs 50 gadiem.
Bezdarba situāciju pagastos būtiski ietekmē Jēkabpils tuvums, kurā darba vietas atrod
arī pagastu iedzīvotāji. Kopumā bezdarba līmeņa rādītājam ir tendence pazemināties
(piemēram, Asares pagastā no 14% 2006.gada sākumā līdz 6,5% 2007.gadā), jo daļa
darbspējas vecuma iedzīvotāju pamet rajonu darba un izdzīvošanas nodrošināšanai
atbilstošas algas meklējumos, daļa pārtrauc reģistrēties, jo nevēlas veikt līdzdarbības
pasākumus garantētā minimālā ienākuma saņemšanai (alkoholisms). Pieaug arī darba
vietu skaits un pašnodarbinātība.
Kā prioritārās un perspektīvas ražošanas nozares Jēkabpils rajonā ir noteiktas un
attīstās lauksaimniecība (graudkopība, piena un gaļas lopkopība), meţsaimniecība un
kokapstrāde, tūrisms (rajonā ir ievērojami dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma
resursi). Pašlaik pieaugusi arī būvniecības, tirdzniecības, transporta nozaru nozīme,
attīstījusies kūdras ieguves rūpniecība (SIA “Gargrode”, SIA “Nordtorf”), daţādu
pakalpojumu sniegšana.
Iekšzemes kopprodukts
Viens no nozīmīgākajiem rādītājiem, kas raksturo teritorijas ekonomiskās attīstības
līmeni, ir iekšzemes kopprodukts (IKP). Salīdzinot ar vidējo rādītāju valstī, kas 2002.
gadā bija 2433 lati uz 1 iedzīvotāju, IKP uz 1 iedzīvotāju 2002. gadā Zemgales
reģionā bija 55,7% no valstī vidējā.
Uzņēmējdarbība
Zemgales reģions pēc sociāli ekonomiskajiem rādītājiem jūtami atpaliek gan no
Rīgas, gan no Kurzemes reģioniem un ir piemērs nelīdzsvarotai valsts reģionu
attīstībai ne tikai salīdzinājumā ar Rīgu, bet arī reģiona robeţās. Saskaņā ar
uzņēmumu reģistra datiem, 2007. gadā Jēkabpils rajonā reģistrēts 191 uzņēmums, bet
likvidētas 63 uzņēmējsaabiedrības. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju
Aizkraukles pilsētā ir 2,8 reizes lielāks kā Viesītes pilsētā Jēkabpils rajonā. Visām 23
Jēkabpils rajona pašvaldībām piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss (tai skaitā
Jēkabpils pilsētai).
Zemgales iedzīvotāju uzņēmējdarbības līmenis ir otrs zemākais valstī – 10 aktīvi
uzņēmumi uz 1000 reģiona iedzīvotājiem.
LP Sēlija teritorijā vidējais uzņēmumu skaits ir 7 uzņēmumi uz 100 iedzīvotājiem.
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Kopumā partnerības teritorijā reģistrētas gandrīz 2/3 no visiem rajona uzņēmumiem.
Salīdzinoši augstais laukos reģistrēto uzņēmumu īpatsvars ne vienmēr liecina par
labāk attīstītu, ekonomiski aktīvu uzņēmējdarbību, tas izskaidrojams ar lielo z/s
skaitu. Pagastos visvairāk attīstītā uzņēmējdarbības forma ir zemnieku saimniecības
(z/s), to skaits atkarīgs no pašvaldības teritorijas lieluma un apdzīvotības un svārstās
no 31 z/s Dignājas pagastā līdz 88 z/s Rubenes pagastā, 110 z/s Salas pagastā. (Starp
nodokļu maksātājiem z/s īpatsvars sastāda 47% no visām rajonā un Jēkabpilī
reģistrētajām juridiskajām personām). Tālāk ievērojamākās uzņēmējdarbības formas
LP Sēlija teritorijā ir individuālie uzņēmumi (1-9 pašvaldībā, Salas pagastā – 25), SIA
(vidēji – 2-3 pašvaldībā, Salas pagastā – 58), kooperatīvās sabiedrības (vidēji – 3
pašvaldībā, daļa no tām – ekonomiski neaktīvas, ir likvidācijas stadijā), sabiedriskās
organizācijas (vidēji – 2 katrā pašvaldībā), budţeta iestādes (katrā pašvaldībā vismaz
viena) un pašvaldības uzņēmumi (0-3 pašvaldībā). Daļa pusnaturālo (piemājas)
saimniecību īpašnieku reģistrējušies kā pašnodarbinātie.
Lielākā uzņēmējdarbības aktivitāte vērojama Viesītes pilsētā ar lauku teritoriju
un Jēkabpils pilsētai apkārtējos pagastos (Salas, Kūku, Variešu). Viszemākā
uzņēmējdarbības aktivitāte ir Dignājas, Gārsenes un Elkšņu pagastos.
Uzņēmējdarbības attīstības tempi ir niecīgi – vidēji pagastā tiek reģistrēti 1-2 jauni
uzņēmumi gadā, izņemot Jēkabpils apkārtni – Salas pagastā pieaugums ir 9 jauni
uzņēmumi gadā.
Lielākie darba devēji lielākajā daļā nelielo pašvaldību ir pašvaldības iestādes ar
struktūrvienībām, tai skaitā – skolām. Liela daļa zemnieku saimniecību, kas
nodarbojas ar laukkopību, lopkopību (zemas pievienotās vērtības produkcijas
raţošanu), darbaspēku nealgo. Darba vietas ir tajās saimniecībās, kas nodarbojas ar
meţizstrādi, kokapstrādi, tirdzniecību, ja zemkopību, lopkopību – tad ievērojamos
apjomos. Darba vietu skaits šajās saimniecībās ir robeţās no 1-20. Lielākie darba
devēji – raţotāji – rajona laukos ir SIA “Ošukalns” (meţistrāde, kokapstrāde,
celtniecība, ceļu būve u.c.), SIA “Nordtorf” (kūdras ieguve, apstrāde, eksports,
sezonas laikā – ap 180 darbinieki), a/s “Jēkabpils labība” (cūkkopības komplekss
“Miķelāni” – 274 darbinieki), SIA “Brēķu studenti” (meţizstrāde, kokapstrāde u.c.),
SIA “Dona” (maizes cepšana, 110 darbinieki).
Uzņēmējdarbības attīstībai ir cieša saistība ar sociālekonomisko attīstību. “Zemgalē
mazattīstītās sabiedriskās infrastruktūras dēļ potenciālie ekonomiskās izaugsmes
centri nespēj piesaistīt investorus, tūristus, potenciālos uzņēmējus un cilvēkus, kas
gribētu tur dzīvot.” (VPD). Praktiski visas pašvaldības partnerības teritorijā
infrastruktūras izveidošanai vai uzlabošanai ņēmušas kredītus, lai uzlabotu dzīves
kvalitāti, sekmētu investoru piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību
Vidējie ieņēmumi uz ģimeni laukos (pēc aptauju datiem) ir 100-160 lati vai 50 – 60
lati uz cilvēku, kas ar būtiski zemāki par noteikto iztikas minimumu.
1.2.4. Sociālā situācija.
1.2.4.1. Ar stratēģiju saistīto publisko pakalpojumu sektora raksturojums.
Visas rajona iedzīvotājiem svarīgās valsts pārvaldes iestādes izvietojušās Jēkabpilī,
kura atrodas īpašā situācijā, jo administratīvi tā ir rajona nozīmes pilsēta, bet
iedzīvotāju skaita un ekonomiskās aktivitātes ziņā Jēkabpils uzrāda republikas pilsētas
iezīmes, ir astotā lielākā Latvijā. Iedzīvotāju skaita ziņā tā pārsniedz partnerībās
iekļaujamās pilsētas (>15 000 iedzīvotāji), tomēr tās institūciju resursi ir būtiski
partnerības teritoriju attīstībā.
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Jēkabpils rajonā pieejamo valsts institūciju saraksts.
Valsts iestādes nosaukums un vadītājs
Ceļu satiksmes drošības direkcija, Jēkabpils nodaļa,
L. Truksnis
Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Jēkabpils daļa,
S.Dābola
Jēkabpils rajona policijas pārvalde, V. Strapcāns

Tālrunis
5231621

Adrese
Ā.Elksnes 2, Jēkabpils

5231280

Brīvības 157, Jēklabpils

5202600

Brīvības 122, Jēkabpils

Jēkabpils rajona prokuratūra, virsprokurore V.
Belkovska
Jēkabpils rajona tiesa, priekšsēdētāja pienākumu
izpildītājs V.Čeraps
Jēkabpils virsmežniecība, A. Sēlis

5232142

Brīvības 126, Jēkabpils

5231152

Brīvības 126, Jēkabpils

5231669

Meţrūpnieku 2a, Jēkabpils

Jēkabpils zonālais Valsts arhīvs, A. Kalniņa

5231013

Brīvības 2a, Jēkabpils

Latgales Valsts militārā dienesta pārvalde, Jēkabpils
rajona nodaļa, F.Kovalevskis
Naturalizācijas pārvalde, Daugavpils reģionālā nodaļa,
Jēkabpils filiāle, D.Circene
Nodarbinātības Valsts aģentūra, Jēkabpils filiāle,
S. Zujeva
Pārtikas un veterinārā dienests, Jēkabpils pārvalde,
D. Lazdāne
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
Jēkabpils rajona nodaļa, D. Lazdāne
Uzņēmumu reģistrs, Jēkabpils reģionālā nodaļa,
I.Ieviņa
Valsts darba inspekcija, Dienvidu reģionālā inspekcija,
Jēkabpils nodaļa, K. Klušs
Valsts ieņēmumu dienests, Zemgales reģionālā iestāde,
Jēkabpils nodaļa, A.Graţinska
Valsts kase, Jēkabpils norēķinu centrs, B.Vaivode

5235957

Rīgas iela 199, Jēkabpils

5234060
5231950

Draudzības aleja 9-3st.,
Jēkabpils
Jaunā iela 79e, Jēkabpils

5231695

Brīvības 88, Jēkabpils

5232789
5232080
5221600

Rīgas iela 184, Jēkabpils

5232453

Brīvības 157, Jēkabpils

5231572

Draudzības aleja 2, Jēkabpils

5221623

Rīgas iela 150a, Jēkabpils

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija, Jēkabpils rajona inspektors J.Amats
Valsts probācijas dienesta pārvalde, Jēkabpils
teritoriālā struktūrvienība , S. Dzene
Valsts sanitārās inspekcija, Jēkabpils kontroles un
uzraudzības daļa, M.Skrodere
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Jēkabpils
nodaļa, L.Kuzina
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jēkabpils
brigāde, M.Tomiņš
Valsts Zemes dienests, Vidusdaugavas reģionālā
nodaļa, I. Birkava
Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde,
G. Pusbarnieks
Zemessardzes 56. kājnieku bataljons, majors, bataljona
komandieris, A. Vucāns
Zemgales apgabaltiesa, Jēkabpils zemesgrāmatu
nodaļa, A. Ūdre
Sabiedrības veselības aģentūra Jēkabpils filiāle,
A.Vītols

5223359

a/k 261, LV-5202, Jēkabpils

5207120

Vienības 7, Jēkabpils

5231104

Jaunā iela 14, Jēkabpils

5221858

Rīgas iela 152, Jēkabpils

5231297

Rīgas iela 150a, Jēkabpils

Bebru iela 100, Jēkabpils

5234221

Rīgas 150, Jēkabpils

5237641

Tvaika 2, Jēkabpils

5230640

Pils rajons 38, Jēkabpils

5221490

Rīgas 150, Jēkabpils

5233245

Brīvības iela 258 a, Jēkabpils

Kā sadarbības partneri LP Sēlija teritorijā ir rajona padome un rajona padomes
iestādes, struktūrvienības. Jēkabpils rajona padomes pārstāvis partnerībā ir Jānis
Subatiņš – rajona padomes izpilddirektors.
Partnerības darbības teritorijā ietilpst visas 22 rajona vietējās pašvaldības, to vadītāji
ir pārstāvji partnerībā.
Pagastos ir arī teritorijas, kur vidējais iedzīvotāju blīvums – 0,5 cilv./km2 Samazinās
bērnu un pusaudţu skaits, pieaug iedzīvotāju skaits vecumā virs 60 gadiem. Tas
izskaidrojams ar lielo bezdarba līmeni pagastos, zemajām algām, jaunatnes aizplūšanu
uz pilsētām, jaunatnes un ievērojamas daļas darbspējas vecuma iedzīvotāju
izbraukšanu darbā uz Rīgu, ārzemēm. Tā rezultātā tiek slēgtas lauku skolas( 2007.
gadā rajonā slēgtas 2 skolas), kas vēl vairāk veicina iedzīvotāju aizplūšanu un iespēju
mazināšanos iedzīvotājiem, kas paliek dzīvot laukos. Parādība ir gan tieši, gan
apgriezti proporcionāli saistīta ar sociālekonomisko attīstību – jo mazāks nodrošinājums ar
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pakalpojumu infrastruktūru, jo mazāks iedzīvotāju blīvums un otrādi.
Faktiski visā Jēkabpils rajona teritorijā sabiedriskā transporta kustība jau šobrīd ir
nepietiekama, un tiek prognozēta arī esošo reisu samazināšanās. Reģionālās reformas
ieviešanas rezultātā iedzīvotāju pieejamība pakalpojumiem tikai samazināsies.
Ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ bērnu un jauniešu iespējas apmeklēt interešu izglītības
nodarbības, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku ir ļoti minimālas. Tik pat ierobeţotas ir
pieaugušo iespējas izglītoties un pārkvalificēties, iedzīvotāju pieejamība pat pirmās
nepieciešamības pakalpojumiem – medicīnai, pasta pakalpojumiem, rituālajiem
pakalpojumiem – ir ļoti ierobeţota.
Šādā situācijā, kam ir tendence tikai pasliktināties, aktīva vietējo iniciatīvas grupu –
biedrību, uzņēmēju un iedzīvotāju interešu apvienību – aktīva darbība, īstenojot
projektus gan pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, gan nelieliem infrastruktūras
uzlabojumiem, gan mūţizglītības un sabiedriskās dzīves nodrošināšanai, būtībā ir
izšķirošs faktors, lai saglabātu dzīves kvalitāti laukos un mazinātu darbaspējīgo
iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām vai ārvalstīm.
.
1.2.4.2. Nevalstiskās organizācijas un to darbība.
Pēc Uzņēmumu reģistra datiem, Jēkabpils rajonā ir reģistrētas 62 nevalstiskās
organizācijas, apmēram 50% no tām – lauku teritorijā, kas vienlaikus ir arī partnerības
darbības teritorija. 23 no šīm organizācijām ir partnerības dalīborganizācijas – 3
organizācijas izveidojušās un reģistrējušās 2008. gada laikā.
Aktīvāka nevalstiskā sektora darbība bija vērojama laika periodā līdz 2002.- 2003.
gadam, sakarā ar ārvalstu finansējuma pieejamību šo organizāciju darbībai. Taču
turpmākajā periodā darbība ir kļuvusi mazāk aktīva, Jēkabpils NVO centrs savu
faktisko darbību ir pārtraucis.
Daļējas koordinējošās funkcijas veic Zemgales NVO centrs, taču – tas atrodas
Jelgavā, un šī rajona situācija ir radikāli atšķirīga, pie tam – šis centrs faktiski neskar
tieši lauku organizāciju problēmas.
Kā būtiskākais koordinējošais un konsultatīvais atbalsts jāatzīmē Latvijas Lauku
foruma darbība.
Sprieţot pēc nevalstisko organizāciju aktivitātes 2004.- 2006. gada LEADER+
programmas projektu īstenošanā, šīs programmas ieviešana, kā arī Lauku partnerības
„Sēlija” aktīva un ieinteresēta darbība faktiski iezīmē otru attīstības vilni Jēkabpils
rajona lauku nevalstiskajām organizācijām.

1.3. Vietējās attīstības SVID analīze.
Stiprās puses:







Daudz aktīvu iedzīvotāju, kam ir pieredze un patiesa vēlme dzīves kvalitātes
uzlabošanai laukos.
Nevalstisko organizāciju aktīva darbība, kas sekmēja strauju partnerības
izveidošanos viena gada laikā.
Pašvaldību vēlme sadarboties ar NVO (konkrētu darbības jomu un problēmu
uzrādīšana un risinājumu ieteikšana; sabiedrības viedokļa noskaidrošana un
paušana; dialogs starp iedzīvotājiem un pašvaldībām; iedzīvotāju līdzdalība
jautājumu izlemšanā, piedalīšanās plānu un programmu izstrādē un lēmumu
pieņemšanā.).
Daudzveidīgas izglītības ieguves iespējas, relatīvi augsts iedzīvotāju izglītības
līmenis.
Bagāts kultūrvēsturisks mantojums, nacionālas nozīmes kultūrvēsturiski
pieminekļi un tūrisma objekti. Nozīmīgs potenciāls kultūrvēstures un
tradicionālā dzīves veida izpētei.
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Dabas resursi – Daugava, ūdeņi, meţi, kūdra, dolomīts, māls. Gleznainas,
daudzveidīgas dabas ainavas, reti un aizsargājami biotopi.
Pierobeţas rajons ar Lietuvu, izveidojusies pārrobeţu sadarbība un regulāra
pieredzes apmaiņa kopīgo problēmu risināšanā. Sadarbības tradīcijas ar
kaimiņu reģioniem, Ziemeļvalstīm.
Nozīmīgi tranzīta ceļi (Rīga – Maskava A12, Rīga – DaugavpilsA6)
Labvēlīga vide pārstrādes rūpniecībai, tūrisma pakalpojumu attīstībai.
Raţošanas attīstībai piemēroti dabas resursi.
ES maksājumi lauksaimniecībā vieš optimismu lauku iedzīvotājos.

Vājās puses:













Maz konkrētas sadarbības nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju, pašvaldību
starpā.
Liels pasīvo iedzīvotāju skaits, nepietiekamas zināšanas ekonomikā,
tirgzinībās, tūrismā.
Straujās un grūti prognozējamās pārmaiņas rada nedrošību, pasivitāti,
depresiju lauku iedzīvotājos.
Jaunieši aiziet no sava rajona, jo nesaskata vērtības un perspektīvas
tradicionālajā dzīves veidā, laukos nav izklaides, sporta, neformālās izglītības
iespēju.
Augsts bezdarba līmenis.
Zemi iedzīvotāju ienākumi, zema pirktspēja, pasliktinās iedzīvotāju veselība,
demogrāfiskie rādītāji ar negatīvu tendenci, plašs maznodrošināto slānis.
Samazinājies tradicionālās raţošanas apjoms, lēni attīstās uzņēmējdarbība.
Mazo un vidējo uzņēmumu lēnā attīstība un zemā konkurētspēja.
Zema investoru interese, jo vāji attīstīta publiski pieejamā infrastruktūra.
Neapmierinoša ceļu infrastruktūras kvalitāte, vides nesakoptība.
Nav skaidru attīstības perspektīvu, samazinās viensētu skaits, kultūras
mantojums daudzviet kritiskā stāvoklī.
Laukos maz pakalpojumu, iespēju darboties interešu klubos, daţādi pavadīt
brīvo laiku, gandrīz nav pieejama interešu izglītība.

Iespējas:










Veidojas un attīstās centri, kur cilvēkiem sapulcēties un risināt savas
problēmas, saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Veidojot sabiedriskos centrus un atbalstot uzņēmējdarbību, pieaug
papildizglītības, mūţizglītības un neformālās izglītības iegūšanas iespējas.
Palielinoties nevalstisko organizāciju skaitam un pieaugot esošo organizāciju
kapacitātei, tiek nodrošināts morālais un konsultatīvais atbalsts iedzīvotāju
aktivitātēm.
Uzlabojoties sadarbībai daţādu sabiedrības grupu vidū, informācijas aprite
būtiski uzlabojas.
Pieaug aktīvo cilvēku grupu skaits dzīves vietās.
Pieaugot saistošām izklaides, atpūtas, nodarbinātības iespējām, jaunieši pēc
izglītības iegūšanas bieţāk atgrieţas uz dzīvi dzimtajā pusē. Šie jaunieši ir
spējīgi uzrunāt pārējos, piesaistīt problēmu risināšanai, veidot pievilcīgāku un
interesantāku dzīves vidi.
Pilnveidojas pakalpojumu sektors, kas nodrošina augstāku dzīves līmeni
sociāli mazaizsargātajai iedzīvotāju daļai, kā rezultātā lielākam skaitam šo
iedzīvotāju ir iespējams mainīt savu sociālo statusu.
Pilnveidojas pakalpojumu sektors sabiedrībai kopumā, kas būtiski paaugstina
dzīves kvalitāti un motivē iedzīvotājus palikt uz dzīvi laukos, saglabājot
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tradicionālo lauku sētas un ģimenes modeli.
Pieaug pašvērtības apziņa, kas veicina tradicionālo kultūras, dabas un
dzīvesveida vērtību saglabāšanu un popularizēšanu.
Sakārtotas infrastruktūras un pakalpojumu sektora attīstības, kā arī saistoši
eksponēta kultūrvēsturiskā mantojuma rezultātā pieaug tūrisma plūsma, kas
nodrošina papildus ienākumus un motivē veidot jaunus tūrisma produktus.

Draudi:











Likumdošanas nesakārtotība un ilgstoša laukiem nelabvēlīgu tendenču
attīstība valsts mērogā.
Pašvaldību apvienošana var samazināt finansiālo atbalstu NVO potenciāla
izmantošanai.
Novadu reformas rezultātā pieaug bezdarba līmenis, samazinās pakalpojumu
pieejamība un pieaug pašvaldību attālināšanās no iedzīvotājiem.
Ģimenes kā pamatvērtības atjaunošana ir ilgstošs process, šobrīd spēkā esošā
likumdošana to veicina minimāli.
Lauku sētas modeļa saglabāšana un senās dzīves ziņas vērtības atjaunošana
prasa vairāk resursu, nekā plānots, jo cilvēkiem trūkst zināšanu un
motivācijas.
Samazinoties bērnu skaitam, sākas mazo skolu slēgšanas process. Tas iznīcina
vienu no svarīgākajiem dzīvības, sabiedrisko aktivitāšu un nodarbinātības
centriem daudzās lauku pašvaldībās.
Kvalificētu speciālistu aizplūšana no laukiem uz pilsētām un ārzemēm.
Ekonomiskā regresija valsts līmenī, kas var izsaukt lauku apdzīvotības
samazināšanos, kā rezultātā arī ainavu degradāciju, vērtīgo biotopu izzušanu.
Šīs pašas regresijas rezultātā - cilvēku zemā motivācija un aktivitāte, nedrošība
par rītdienu, līdz ar to – nevēlēšanās darboties.
Nespēja pārvarēt atsvešinātību starp daţādiem sabiedrības slāņiem,
konkurences faktora dominējošā loma salīdzinot ar sadarbības faktoru.

1.4. Vietējās rīcības grupas līdzdalība teritorijas attīstībā.
1.4.1. Stratēģijas nepieciešamības apraksts.
Lauku partnerības Sēlija stratēģijas 2006.- izstrādāšanas sākuma posmā, iepazīstoties
ar Jēkabpils rajona un pagastu stratēģiskajiem plāniem, izdarīti daţi būtiski secinājumi
un veidojušies radoši pieņēmumi, par to, kas būtu jāveic partnerībai.
Jēkabpils rajonā tāpat kā Latvijā kopumā, šobrīd sasniegts zināms materiālās attīstības
līmenis. Taču pastiprinās izpausmes, kas liecina, ka nepietiekami novērtēts un
izmantots garīgais faktors.
Šo faktu ir ņēmusi vērā rajona padomes darba grupa, kas kopš 1998.gada strādā pie
rajona attīstības stratēģijas. Tās teorētiskais pamatojums balstās uz jaunāko mūsdienu
dabas zinātņu nozari – sinerģētiku, kura pēta sareţģītu sistēmu kopumu un tā daļu
apzinātu mijiedarbību.
Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma idejas nāk no ģeoloģijas zinātņu doktora
Rišarda Griškjāna pētījumiem. Viņš savulaik strādāja valsts ģeoloģijas pārvaldē un
patstāvīgi interpretēja viņam pieejamos novērojumu datus no mākslīgajiem zemes
pavadoņiem.
Situācijas analīze un attīstības iespēju piedāvājums, ko pēc Jēkabpils rajona padomes
lēmuma izstrādājusi SIA „Rakurss”, balstās uz zinātnes atklājumiem, ka procesus uz
zemes, kas ir kosmosa sastāvdaļa, vada no kosmosa nepārtraukti nākoši informatīvi
viļņveida signāli, kuru dēļ veidojas zemes pašorganizācijas jeb rezonanses struktūras.
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Zeme ir grandiozs dzīvs organisms, kas spēj reaģēt uz civilizācijas ietekmi.
Rezonanse – ar ritmu saistīta parādība. Ja kaut kas ārpusē atbilst manam
iekšējam, dabiskajam ritmam, tad es rezonēšu šim ritmam. Rezonanse var būt
visietekmīgākais attīstības veicinātājs, vai arī tas, kas spēj sistēmu sagraut.
Taču, attīstības plānošana rajonā un pagastos joprojām pamatā balstās uz lineāru
pieeju (sadalot pa atsevišķām nozarēm). Tas gan ļauj analizēt procesus ar zinātniskām
metodēm, taču būtībā nozīmē sareţģītas, pašregulējošās sistēmas vienkāršošanu: kur
katras nozares problēmu sarakstā kā viena no pēdējām uzsvērta nepieciešamība
palielināt cilvēcisko faktoru, nevalstisko organizāciju lomu, iesaistīt plašu sabiedrību.
Netiek atklātas kopsakarības starp materiālo un garīgo, kāda būs tieši vietējo
iedzīvotāju loma šo lielo, uz materiālo rezultātu orientēto plānu realizēšanā.
Zinātnieki brīdina, ka tikai uz materiālām vērtībām orientēta sistēma pārstāj attīstīties.
Tikpat svarīgs otrs faktors – sistēmas atvērtības faktors. Fiziķi jau pagājušajā
gadsimtā atklāja, ka noslēgta sistēma degradējas. Ar sistēmas atvērtību saprot spēju
apkārtējā vidē apmainīties ar enerģiju, vielu, informāciju. Cilvēka saprāts nav
tikai viņa smadzeņu darbības produkts. Domas rodas sadarbībā ar visai plašu apkārtni
– informatīvie lauki. Mūsu labsajūtu ietekmē apkārtnes dzīvotspēja. Neharmoniskā,
nedzīvā vidē rodas iznīcības idejas. Sistēmas atvērtība ir nepieciešams nosacījums,
kas nodrošina tās spēju attīstīties.
LP Sēlija ir nodibināta un uzsākusi aktīvu darbību laikā, kad izveidojušies labvēlīgi
priekšnoteikumi tai kļūt par to subjektīvo faktoru, kas veicina rezonansi un sistēmas
atvērtību, tās attīstību kopumā, balstoties uz ikviena cilvēka radošo garīgo potenciālu.
Darboties atbilstoši šiem principiem, kas tika izvirzīti jau 2006. gadā, mūs mudina arī
objektīvie apstākļi – ekonomiskā depresija, kas seko straujajam, taču nepamatotajam
materiālās labklājības pieaugumam 2006. – 2007. gadā, kā arī Reģionālā reforma, kas
tiks ieviesta tuvāko gadu laikā, vairumā gadījumu tikai samazinot lauku teritoriju
iedzīvotāju iespējas. Šie objektīvie faktori uzskatāmi pierāda, ka tikai ikvienas
personības uzņēmība, prasmes un radošās spējas var būt tas avots, kas uztur dzīvu
mūsu zemi, tās cilvēkus un ētiskās pamatvērtības.
Lauku partnerība Sēlija ir veikusi anketēšanu Jēkabpils rajona lauku pagastos un
mazpilsētās, aptaujājot daţādas iedzīvotāju kategorijas.
Iedzīvotāju viedokļu un problēmu noskaidrošanai 2008.gada maijā tika izstrādātas
anketas par vietējām vajadzībām, vēlmēm nākamajam programmēšanas periodam, kā
arī pieredzi 2004.- 2006. gada LEADER+ programmas periodā. Atsevišķas aptaujas
anketas tika sagatavotas biedrībām, uzņēmējiem un pašvaldībām.* Anketas tika
izplatītas gan elektroniski un pa pastu; vairāku pagastu teritorijās organizējām
tikšanās ar iesaistīto sabiedrības grupu pārstāvjiem, tika veikts izskaidrošanas darbs.
Darba grupa saņēma anketas no 19 pagastu teritorijām.
Galvenās izvirzījās šādas problēmas:
a) Dzīves vide, pakalpojumu pieejamība. Ģeogrāfiskā izolācija. Liels
attālums līdz rajona centram, slikta satiksme, slikti ceļi - vecie cilvēki netiek
uz baznīcu, pie ārsta, uz veikalu, pastu. Bezdarbnieki nevar apmeklēt
pārkvalificēšanās apmācības, jaunieši – interešu pulciņus. Pie tam – salīdzinot
ar 2004. – 2006. gadu, situācija tikai pasliktinās – sabiedriskā transporta reisu
skaits samazinās, vienlaikus pieaugot to izmaksām, tiek prognozēta pasta
nodaļu slēgšana, ģimenes ārstu prakšu skaita samazināšanās. Reģionālās
reformas ieviešanas rezultātā daudzi šobrīd pieejamie pakalpojumi attālināsies
vēl vairāk.
Infrastruktūra. Pagastos nav sporta zāles, kultūras centra, vietas, kur pavadīt
brīvo laiku. Infrastruktūra ir novecojusi, daudzdzīvokļu mājas izpostītas, trūkst
līdzekļu to demontāţai un vides sakopšanai. Nav vietas, kur tikties neformālā
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gaisotnē. Jauniešiem ārpus skolas nodarbībām nav papildizglītības un saturīgu
brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Daudzas kultūrvēsturiskās celtnes ir avārijas stāvoklī, tāpat kapi, parki, dabas
un
vēstures pieminekļi.
Tas pats attiecināms faktiski uz visu publisko infrastruktūru – trūkst
sabiedrisko peldvietu, autostāvvietu, sabiedrisko aku, bērnu rotaļlaukumu un sporta
laukumu, vairums brīvdabas estrāţu ir avārijas stāvoklī. Aktuāla problēma ir
atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumi.
Pakalpojumi. Trūkst pakalpojumu sniedzēju – gan sabiedrībai kopumā, gan cilvēku
grupām ar īpašām
vajadzībām. Gados vecajiem iedzīvotājiem un invalīdiem ir
nepieciešama palīdzība mājas darbos, jebkuram iedzīvotājam – friziera, zobārsta,
datorapkopes, remontdarbu, u.c. pakalpojumi, kuru pieejamība ir pašsaprotama pilsētu
iedzīvotājiem, savukārt, vairumam attālu lauku pagastu iedzīvotāju – reti sasniedzama
parādība ar augstām izmaksām.
Cēloņi: Nelīdzsvarota valsts ekonomiskā attīstība, kā rezultātā izveidojušās ļoti
būtiskas atšķirības starp pilsētu un lauku dzīves vidi, lauku iedzīvotājus nostādot
diskriminējošā stāvoklī pēc dzīvesvietas pazīmēm.
b) Ģimene. Tradicionālā ģimenes loma ir būtiski mainījusies. Ģimene vairs
nefunkcionē kā problēmu risināšanas vieta un morālā atbalsta garants, nav
vairs pat kopīgu ēdienreiţu, trūkst tradīciju un svētku, aizvien vājinās paaudţu
saikne.
* Stratēģijas Pielikums Nr.2. – aptaujas anketu paraugi un aptaujas datu
kopsavilkums.
Radies līdz šim nebijis ģimeņu tips, kurā vecāki pelna naudu ārzemēs, bet Latvijā
atstātie bērni dzīvo pie vecmāmiņām vai radiniekiem. Ģimenes, kur vecāki ir
bezdarbnieki, bet viņu skolas vecuma bērni strādā, lai nopelnītu naudu ģimenes
vajadzībām un savām mācībām. Partnerības veiktā izpēte liecina, ka jauniešu
vislielākā sāpe šobrīd ir ģimene un cilvēciskas attiecības tajā. Par šo problēmu nav
pieejama nekāda oficiāla informācija vai statistiski rādītāji.
Cēloņi: Sakarā ar jaunajām sociāli ekonomiskajām pārmaiņām izjaukts tradicionālais
ģimenes modelis. Vecākiem bieţi vien trūkst izglītības un prasmju, lai sniegtu
bērniem nepieciešamo atbalstu. Trūkumi likumdošanā, kā arī ekonomiskā situācija
neveicina ģimenes kā būtiskākās cilvēciskā un sociālā
atbalsta struktūras
pastāvēšanu.
Sociālpsiholoģiskās - cilvēki
Vāja saikne starp valsti, pašvaldību un iedzīvotājiem, kas Novadu reformas
rezultātā tikai pavājināsies. Maz informācijas par deputātu darbu, pieejamā
informācija ir cilvēkiem grūti uztverama, pašvaldībām trūkst kapacitātes un,
bieţi vien, arī labās gribas skaidrojošā darba veikšanai. Pārspīlētas un
mainīgas birokrātiskās prasības, kurās cilvēki nesaskata loģisku jēgu, bet gan
tikai valstiski radītus šķēršļus. Vairums cilvēku jūtas atstumti, jo pašvaldības
un neliels skaits sabiedriski aktīvo iedzīvotāju darbojas šaurā lokā, īpaši
necenšoties šo loku paplašināt, uzklausot un iedrošinot sabiedrību kopumā.
Cilvēkiem trūkst drosmes, iniciatīvas, ir zems pašvērtējums, trūkst
pamudinājuma realizēt savas individuālās spējas. Vienkāršie cilvēki baidās
runāt, baidās pieteikties, iesaistīties, baidās tikt izsmieti. Tai pašā laikā vairumam nepieciešama tikai neliela palīdzība, iedrošināšana un morālais
atbalsts.
Baznīcai partnerības teritorijā ir neliela ietekme uz sabiedriskās dzīves
norisēm – vairumā gadījumu draudze ir mazskaitlīga, sevī noslēgusies.
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Jaunieši nevēlas neko organizēt savā pagastā, viņiem trūkst kopīgu interešu,
kas saistītu kopā ārpus obligātās komunikācijas - skolas. Pēc pamatskolas
beigšanas, bet daudzi tā arī neieguvuši pamatizglītību, dodas prom no ierastās
dzīves vides. Vairumā gadījumu šie jaunieši nav gatavi uzsākt arī patstāvīgu
dzīvi pilsētā, ģimenes atbalsts ir nepietiekams, nav bijis iespēju attīstīt
intereses un spējas, tādēļ ļoti daudziem lauku jauniešiem ir zems sociālās
adaptācijas līmenis.
Cēloņi: Ekonomisko faktoru lomas pārvērtēšana, atstājot novārtā vispārcilvēciskās
vērtības. Vāja saikne starp valstiskajām, pašvaldības struktūrām un cilvēkiem.
Pašapziņas trūkums sabiedrības lielākajai daļai; nevēlēšanās vai neprasme veikt
izskaidrojošo darbu, atbalstīt, iedrošināt – lielai daļai pašvaldību un valsts sektora
darbinieku.
c) Nodarbinātība. No vienas puses – ilgstošs bezdarbs. Lauku iedzīvotāji, it
īpaši jaunieši un pirmspensijas vecuma cilvēki nevar atrast darbu. Darba vietas
ir galvenokārt pilsētā, un arī tās, bieţi vien, ir neizdevīgas lauku iedzīvotājiem,
jo liela daļa atalgojuma jāatvēl transporta izdevumiem. Šo iemeslu dēļ daudzi
dodas darbu meklēt ārzemēs. Darbu nevar atrast jaunieši, kas pēc 9. klases
beigšanas nav turpinājuši izglītību. Tāpat pievilcīgu nodarbinātības iespēju
trūkst jauniešiem, kuri ieguvuši izglītību un vēlētos atgriezties dzimtajā pusē.
No otras puses – aizvien pieaugošs kvalificētu darbinieku trūkums, it īpaši
sociālās palīdzības un pakalpojumu sfērā, pagasttiesā. Nav policista, mācītāja,
gida, bērnu vasaras nometņu organizētāju, konsultanta par ES līdzekļiem,
kvalificētu grāmatveţu, finansistu. Kāda, kas atnāk un uzklausa vajadzības
(kūts sabruka, nevar nokļūt centrā, apstrādāt piemājas dārzu, sagādāt malku).
Nav kas dokumentē notikumus, organizē kultūras mantojuma, dzīves ziņas,
tradīciju saglabāšanu.
Cēloņi: Neprasme mācīties visu mūţu. Neprasme pieņemt patstāvīgus lēmumus,
mainīties līdzi apstākļiem, uzņemties atbildību un ieviest jauninājumus. Nepilnīga
karjeras izglītība, zināšanu trūkums par spējām un karjeras iespējām. Netiek pienācīgi
novērtēti ( ne morāli, ne materiāli) pozitīvie piemēri, labie darbi, kvalificētu
darbinieku ieguldījums.
d) Informācija. No vienas puses - it kā tiek minēta informācijas pārbagātība,
bet cilvēki nemitīgi sūdzas, ka trūkst vajadzīgās informācijas. Secinājums –
informācija tiek pasniegta nepiemērotā formātā, papildus ir nepieciešams
skaidrojošais darbs. Tiek minēta nepieciešamība pēc informācijas par lauku
tūrismu, jaunākajām iespējām (projekti, finansējuma piesaistīšana, datori,
psiholoģija, māksla, daba), par sabiedriskajām organizācijām. Uztrauc neziņa
par pagasta nākotni, trūkst informācijas apmaiņas starp pagasta vadību un
iedzīvotājiem, informācija par ES līdzekļiem līdz iedzīvotājiem nenonāk
viņiem saprotamā veidā. Nav jauno māmiņu, ģimeņu izglītības, apmācību un
pieredzes apmaiņas aktīvajiem cilvēkiem.
Cēloņi: Cilvēki tiek pamudināti uztvert informāciju, kas ir bezjēdzīga vai pārgudri
frāţaina. Tā nav viņiem pieejama, nav saprotama. Konkrētas informācijas trūkums
rada negatīvu, noliedzošu attieksmi.
e) Apmācība, izglītības turpināšana visādos līmeņos. Vairākos pagastos
izteiktas ierosmes dibināt vietējās iniciatīvu grupas, lai apmainītos pieredzē,
saņemtu apmācību aktīvistiem, lai varētu konkurēt projektu konkursos,
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piesaistīt naudu un kompetenti to pārvaldīt. Cilvēki grib apgūt daţādas
profesijas (pavārs, frizieris, florists, autovadītājs), vēlas apmeklēt kursus
(angļu valoda, mazā biznesa vadīšana, psiholoģija, datorzinības, grāmatvedība
un finanses).
Cēloņi: Izglītības lomas maiņa sakarā ar masveida produkcijas raţošanas nomaiņu ar
ilgtspējīgu attīstību. Cilvēki psiholoģiski nespēj pielāgoties straujajiem pārmaiņu
procesiem.
Pēc rajona un pagastu stratēģiju izvērtēšanas, anketu pirmreizējās apstrādes,
notikušajām sarunām ar iedzīvotājiem, izkristalizējās pamatjautājums jeb problēma:
Kā izsenais aktīvā, apdzīvotā, kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām bagātā novadā,
kur aktīvi darbojas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, tomēr cilvēki nejūtas labi,
ir nedroši, neredz savai dzīvei perspektīvu, grimst pesimismā, mirstība pārsniedz
dzimstību. Daudzi pamet novadu, dodas projām uz lielajām pilsētām, uz ārzemēm
darīt darbus, kas bieţi vien atrodami pie pašu māju sliekšņa.
Iedzīvotāju izteiktās domas tika sagrupētas, cenšoties atrast tās, kuras visvairāk
„pārklājas”. Ieguvām šādas galvenās problēmu grupas:
dzīves vide, informācija, nodarbinātība, sociālpsiholoģiskie faktori.
Problēma
Dzīves vide
Infrastruktūras trūkums pretstatā daudzām pamestām, izpostītām, neizmantotām
ēkām.
Problēma
Informācija
Neapmierinoša informācijas pieejamība pretstatā informācijas pārbagātībai..
Problēma
Nodarbinātība
Bezdarbs kā pretstats kvalificētu darbinieku trūkumam.
Problēma
Sociālpsiholoģiskās – cilvēki
Vairākuma pasivitāte pretstatā nelielu grupu aktivitātei.
1.4.2. Vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vīzija.
Visām problēmu grupām vijas cauri vajadzība pēc izglītības, apmācības,
padoma, konsultācijas, drošības un ilgtermiņa atbalsta. Tās nepietiekamību un
nepieciešamību cilvēki atzīst visās jomās. Mūsdienu pasaulē masveida raţošana
vairs nav noteicošais, nav nekā, kas garantēti nesīs peļņu arī pēc 5, 10 gadiem. Neko
nevar droši prognozēt. Jāspēj strauji mainīties, pielāgoties. Cilvēkam psiholoģiski ir
grūti to saprast un pieņemt. Tāpēc mūţa izglītība kļuvusi par laikmeta prasību.
Iedrošināt cilvēkus, dot cerību, palīdzēt rast laimes izjūtu šodien, šeit, tepat uz vietas.
Palīdzēt saprast, kas var uzlabot dzīves kvalitāti pat tad, ja nav naudas. Atklāt, ka
šodien lieli biznesmeņi par ekskluzīvu atpūtu uzskata mierīgu pastaigu pa klusu meţa
taku. Jo pesimistiskāki cilvēki, jo grūtāk ir kaut ko izdarīt. Censties pašiem sevi darīt
laimīgus – šo atziņu novadīt līdz cilvēkiem, informējot viņus, palīdzot ieraudzīt
pozitīvos piemērus blakus, aicinot būt kopā. Organizējot virkni savstarpēji saistītu
pasākumu, kas vērsti uz visu grupējumu cilvēkiem, bet par vienojošo atslēgas vārdu
izvēloties ģimeni. Ikviena ģimene sastāv no daţādiem cilvēkiem, ikviena ģimene ir
piesaistīta kādai vietai. Rosinot ģimenes veidot labāku savu dzīves vietu, mēs
iegūstam arī neformālās pulcēšanās vietas.
Savas darbības teritorijas attīstības kontekstā Jēkabpils rajona lauku teritoriju
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saskatām kā vietu, kur:
- ir nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi jebkurai sabiedrības grupai;
- ir nodrošinātas piemērotas nodarbinātības iespējas gan kvalificētam, gan
nekvalificētam darbaspēkam;
- ir nodrošinātas interešu izglītības un mūţizglītības iespējas ne vairāk kā 10 km
attālumā no dzīvesvietas;
- iedzīvotājiem ir pieejama aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve, nodrošinātas
sabiedriskās komunikācijas un pulcēšanās iespējas ne vairāk kā 10 km attālumā no
dzīvesvietas;
- ir attīstīti inovatīvi, ilgtspējīgi, vietējo resursu izmantošanā balstīti saimnieciskās
darbības veidi;
- ir būtiski samazinājusies iedzīvotāju migrācija uz pilsētām vai ārvalstīm, līdz ar to
veidojot labvēlīgāku vidi stabilām ģimenēm un drošus apstākļus bērniem;
- ir vērojamas pretējās migrācijas tendences- pieaugot IT pieejamībai un attālinātā
darba iespējām, izglītoti cilvēki izvēlas dzīvot laukos un veikt darbu no attāluma.
- pieaudzis saglabāto un atjaunoto lauku sētu skaits, apzinātas tradicionālās
kultūrvēsturiskās vērtības, tās iedzīvotāju vērtību sistēmā ieņem būtisku lomu.
1.4.3. Teritorijas attīstības galvenās prioritātes.
Dzīves vide
Lauku sēta ir gudra, tajā visam ir vieta. Partnerība atbalstīs iniciatīvas, kas sekmē
lauku dzīves vides kvalitātes saglabāšanos un uzlabošanos. Partnerība rosinās veidot
datu bāzi par sētām, kas darbojas un saglabā seno dzīves ziņu.
Ir saglabājušies tradicionālie dzīvības centri: skolas, bibliotēkas, muzeji, baznīcas.
Veidojušies jauni dzīvības centri: tautskolas, sabiedriskie centri, viesu nami, nometņu
vietas. Partnerība atbalstīs projektus to uzturēšanai un pārveidošanai par dzīves ziņas,
mūţa izglītības centriem.
Pagastos joprojām darbojas aktīvi cilvēki – uzņēmēji, biedrības, pašvaldību
darbinieki, zemnieku saimniecības. Partnerība atbalstīs projektus, kas sekmē
pakalpojumu sektora pilnveidošanos, publiskās vides labiekārtošanu, atbalsta
sniegšanu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, jaunu iespēju nodrošināšanu
izglītotiem un uzņēmīgiem cilvēkiem.
Informācija
Partnerība atbalstīs projektus, kas sekmē mērķtiecīgu informācijas atlasi un
izplatīšanu konkrētā, saprotamā veidā. Novadu raksturojošo faktu, veiksmes stāstu
dokumentēšanu, pieejamības nodrošināšanu visiem tradicionālā un elektroniskā
formātā. Informācijas izplatīšanu par pozitīviem piemēriem, regulāra konsultatīvā
atbalsta nodrošināšanu.
Palīdzēs ikvienam iedzīvotājam apgūt prasmes darbam ar informāciju (atlasīt,
novērtēt) un apgūt informācijas tehnoloģijas.
Nodarbinātība
Partnerība atbalstīs projektus, kas vērsti uz jaunu, kvalificētu darba vietu izveidošanu,
īpašu uzmanību veltot tām darba vietām, kas varētu būt saistošas jauniešiem pēc
izglītības iegūšanas. Tiks atbalstīta sabiedrisko centru izveidošana un labiekārtošana,
lai nodrošinātu neformālās izglītības pasākumus, apmācības, seminārus, ilgtermiņa
konsultatīvo atbalstu. Īpašs atbalsts ir nepieciešams inovatīviem projektiem gan
pakalpojumu sniegšanas, gan infrastruktūras nodrošināšanas, gan tūrisma resursu
izmantošanas jomās.
Cilvēku iniciatīvu atbalstīšana
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Partnerība veicinās projektus daţādu iedzīvotāju grupu aktivizēšanai, vajadzību
noskaidrošanai un sniegs atbalstu ieceru realizēšanai.
Atbalstīs pasākumus, kur notiek paaudţu saskarsme, ieinteresējot jauniešus palikt
laukos. Partnerība atbalstīs jauniešu iniciatīvas, kas virzītas uz
sabiedrisko
organizāciju sadarbību ar pašvaldībām un uzņēmējiem, kopīgi risinot attīstības
problēmas.
Partnerība atbalstīs projektus ģimeņu tradīciju veidošanai, dzimtu godināšanu, jubileju
svinēšana kopīgi ciematā, pagastā. Veiksmes stāstu veidošanu un izplatīšanu.
Izglītības pasākumu organizēšanu ģimeņu izglītošanā. Ikviena ģimene ir piesaistīta
kādai vietai. Rosinot ģimenes veidot labāku savu dzīves vietu, partnerība atbalstīs
neformālās pulcēšanās vietu veidošanu un labiekārtošanas talkas, pasākumus ģimeņu
uzņēmējdarbības veicināšanai.
.
Ņemot vērā stipro un vājo pušu, draudu un iespēju analīzi, partnerība, saskaņā ar
Latvijas Lauku Attīstības programmas 2007.- 2013.gadam nosacījumiem, ir izvirzījusi
stratēģijas
PAMATVĒRTĪBAS un MĒRĶUS.
Ņemot vērā veikto analīzi un apzinot būtiskākās problēmas, Lauku partnerība
„Sēlija” stratēģijas īstenošanas periodam ir izvirzījusi šādas pamatvērtības, kuru
saglabāšanai un attīstībai ir pakārtoti gan mērķi, gan rīcības plāns:
ĢIMENE, TRADĪCIJAS, LAIMĪGS CILVĒKS.
Stratēģijas mērķi.
1. Mērķis: Veicināt tādas lauku ekonomiskās vides attīstību, kurā ir nodrošināti
pakalpojumi sociāli neaizsargātajai iedzīvotāju daļai, izaugsmes iespējas
uzņēmējdarbībai un piemērotas nodarbinātības iespējas ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem, kā arī kvalitatīva publiskā infrastruktūra visai sabiedrībai.
2. Mērķis: Sekmēt tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību, organiski
savienojot vietējo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ar mūsdienu dzīves
standartiem un modernajām tehnoloģijām.
3.Mērķis: Veicināt tradicionālās kultūrvides un kultūras vērtību saglabāšanu un
popularizēšanu, nodrošināt pilnvērtīgas sabiedriskās dzīves, mūţizglītības un
pašrealizācijas iespējas sabiedrībai.
Stratēģijas prioritātes un pasākumi
Saskaņā ar Latvijas Lauku Attīstības programmu 2007.- 1013. Gadam, kā arī 2008.
Gada aprīlī – jūnijā veikto iedzīvotāju aptauju rezultātiem, kā arī 2006.- 2008. Gadā
realizēto LEADER + projektu analīzi, partnerība savu resursu attīstībai ir izvēlējusies
darboties pasākuma
413: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros.
No minētā pasākuma piedāvātajām aktivitātēm Partnerība savu mērķu sasniegšanai ir
izraudzījusies šādas aktivitātes, kuru ietvaros, saskaņā ar identificētajām vajadzībām,
tiks organizēti projektu konkursi:
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1) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem.
2) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Abas izvēlētās aktivitātes sniedz iespējas īstenot partnerības izlolotos un rūpīgi
pārdomātos attīstības virzienus savas teritorijas izaugsmes nodrošināšanai.
LEADER+ aktivitātes nodrošina iespēju izmantot un vairot esošos resursus, jo īpaši
iedzīvotāju iniciatīvu, prasmes un pieredzi daţādās jomās, piemēram, amatniecībā,
dabas un vēstures mantojuma saglabāšanā, vietējo resursu inovatīvā izmantošanā.
Liela uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības, it īpaši – jaunatnes nodarbinātības –
veicināšanai, identificējot pieejamā darbaspēka trūkumus, sadarbībā ar vietējiem
uzņēmējiem cenšoties pilnveidot darbaspēka potenciālu un paaugstināt tā kapacitāti
atbilstoši vietējai situācijai. Kā viena no ļoti būtiskām stratēģijas komponentēm ir
jaunatnes motivēšana atgriezties savā dzimtajā pusē pēc izglītības iegūšanas, kā arī
jebkura darbaspējas vecuma cilvēka, kas devies strādāt uz pilsētām vai ārvalstīm,
motivēšana atgriezties, radot perspektīvas un saistošas nodarbinātības iespējas.
Īpaši tiks pievērsta uzmanība inovatīviem projektiem, kas veicina pieejamību lauku
teritorijām, tūrisma attīstību, daţādu preču un pakalpojumu attīstību, kas paredz
vietējo resursu izmantošanu. Tādējādi tiks attīstīta dzīvotspējīgāka lauku ekonomika.
Pamatojoties uz LR MK 04.10.20011. noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā ”Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”.
411. „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros un izraudzījusies abas aktivitātes, kurās, saskaņā ar
identificētajām vajadzībām, tiks organizēti projektu konkursi:
1) aktivitāte 3.1.: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saraţotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, ţogu un ţogu
balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
2) aktivitāte 3.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saraţotās produkcijas iepakošanai.

Kopumā Stratēģijas ietvaros ir izvirzītas šādas prioritātes:
I. PRIORITĀTE.
Labvēlīgas lauku ekonomiskās vides radīšana, sadarbojoties visām sabiedrības
grupām.
II. PRIORITĀTE.
Tradicionālās dzīvesziņas un dabas vērtību saglabāšana, veselīga dzīvesveida
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veicināšana, aktivitāšu daţādošana.
III. PRIORITĀTE.
Sabiedriskās un kultūras dzīves attīstība, kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras
vērtību saglabāšana, atbalsts iedzīvotāju radošajām izpausmēm.
Pasākuma
411:
„Konkurētspējas
veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģijuīstenošanas teritorijā”
ietvaros tiek realizētas šādas aktivitātes
Stratēģijas
Pasākuma aktivitātes:
Aktivitāte Nr.3.1. : Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes)
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, ţogu un ţogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana.
Aktivitātes 3.1.mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu lauksaimnieciskās
darbības attīstību un konkurētspēju.
Plānotās darbības: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saraţotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, ţogu un ţogu
balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto nepārstrādāto
lauksaimniecības produktu raţošana, izņemot zivsaimniecības produktus,
mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.
Aktivitāte 3.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai.
Aktivitātes 3.2.mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.
Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā
pašu
saraţotās
produkcijas
iepakošanai.
Pamatizejvielas
lauksaimniecības produktu pārstrādē mājas apstākļos ir lauksaimniecības
produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā,
izņemot zivsaimniecības produktus.
Plānoto aktivitāšu ietvaros tiek realizēta šāda Stratēģijas prioritāte:
I. PRIORITĀTE.
Labvēlīgas lauku ekonomiskās vides radīšana, sadarbojoties visām sabiedrības
grupām.
1.rīcība – projektu konkurss „Lauksaimniecības produktu ražošana,
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pirmapstrāde, pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos, iepakošana”
Pamatojoties uz LR MK 07.70.2008. noteikumu Nr.515 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”,
biedrības valdes 2012.gada 24.janvāra lēmumu (prot.nr.1, 1.#)****, 2013.gada
07.februāra lēmumu (prot.nr.2.,1.#).******
Pasākuma 413: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
Aktivitātes Nr.1.:„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”
ietvaros tiek realizēta šāda Stratēģijas prioritāte:
I. PRIORITĀTE.
Labvēlīgas lauku ekonomiskās vides radīšana, sadarbojoties visām sabiedrības
grupām.
Mērķis: Veicināt tādas lauku ekonomiskās vides attīstību, kurā ir nodrošināti
pakalpojumi sociāli neaizsargātajai iedzīvotāju daļai, izaugsmes iespējas
uzņēmējdarbībai un piemērotas nodarbinātības iespējas ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem, kā arī kvalitatīva publiskā infrastruktūra visai sabiedrībai.
1. rīcība – projektu konkurss - “Drauga roka izaugsmei” (Atbalsts dažāda
rakstura pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības dažādošanai, vietējo
resursu inovatīvai izmantošanai, perspektīvu darba vietu radīšanai)

Mājsaimniecības pakalpojumi pensijas vecuma iedzīvotājiem un iedzīvotājiem
ar invaliditāti – teritorijas un dzīvesvietas sakopšana, kurināmā sagāde, transporta
pakalpojumi, u.c.

Krīzes centru izveidošana un aprīkošana (bērniem no problēmģimenēm,
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, invaliditāti, no vardarbības
cietušajiem).

Dienas centru izveidošana un aprīkošana bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Sadzīves pakalpojumu centru izveidošana – veļas mazgātavas, sabiedriskās
pirtis, u.c.

Kvalitatīvu rituālo pakalpojumu nodrošināšana.

Inovatīvu* pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošana un aprīkošana (IT
pakalpojumu centri, frizētavas, skaistumkopšanas saloni, remontdarbnīcas, pirtis,
citu partnerības teritorijā vietējiem iedzīvotājiem aktuālu pakalpojumu sniegšanas
vietas, to aprīkojums un labiekārtošana, u.c).

Esošo pakalpojumu sniegšanas vietu labiekārtošana un pilnveidošana.
 Dalīto atkritumu savākšanas laukumu izveidošana.

Citas aktivitātes, kas atbilst I. Prioritātes mērķim un 1.rīcības būtībai.
* Par inovatīvu pakalpojumu (jaunievedumu) šīs stratēģijas izpratnē tiek
uzskatīts pakalpojums, kas līdz šim nav bijis pieejams vietējās iniciatīvas grupas
darbības teritorijā.
Pasākuma 413: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
Aktivitātes Nr.2. „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
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programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”
ietvaros tiek realizētas šādas Stratēģijas prioritātes:
II. PRIORITĀTE.
Tradicionālās dzīvesziņas un dabas vērtību saglabāšana, veselīga dzīvesveida
veicināšana, aktivitāšu dažādošana.
Mērķis: Sekmēt tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību, organiski
savienojot vietējo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ar mūsdienu dzīves
standartiem un modernajām tehnoloģijām.
3.rīcība – projektu konkurss – “Lauku dzīvesziņa - skaistākai un ērtākai dzīves
videi” (Atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai, publiskās infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšanai, aktivitāšu dažādošanai)

Infrastruktūras, telpu un aprīkojuma nodrošinājums seno amatu
popularizēšanai, prasmju apguvei un mūsdienīgi risinājumi lauku sētā, veicot
nepieciešamo objektu izveidi.
 Lauku darbu praktisko iemaņu attīstīšana jauniešiem, veicot piemērotu
objektu izveidi, sadarbībā ar zemes/ēkas īpašnieku.
 Telpu, infrastruktūras un vides izveidošana, labiekārtošana, nepieciešamā
aprīkojuma iegāde talku, nometņu, radošo darbnīcu, izglītības programmu un
pasākumu norisei, datu bāzu veidošanai.

Sabiedrisko ūdenstilpņu, ūdensteču – dīķu, ezeru, upju – un blakus esošo
teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras izveidošana, tai skaitā – peldu, aku,
dīķu (ietverot ugunsdzēsības dīķus) – izveidošana, rakšana, aprīkošana.
 Rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana, labiekārtošana, attīstība.
 Brīvdabas sabiedriskās pulcēšanās vietu – estrāžu, parku, skvēru, laukumu izveidošana un labiekārtošana.
 Kapsētu infrastruktūras izveidošana, uzlabošana, attīstība.
 Publiskās transporta infrastruktūras izveide – stāvlaukumi, piebraucamie,
gājēju ceļi, veloceliņi, trotuāri.
 Mazo arhitektūras formu – norādes zīmju, informācijas stendu, autobusu
pieturu, stāvlaukumu, tualešu, atkritumu urnu – izveidošana un attīstība publiski
pieejamās vietās, tai skaitā iepriekš uzskaitītajās.
 Vides pieejamības uzlabošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim un 3.rīcības būtībai.
5. rīcība - projektu konkurss „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”.
(Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības
aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai)
 Sporta un veselības centru izveidošana un labiekārtošana, infrastruktūras
izveide un inventāra iegāde;
 Sporta un aktīvās atpūtas vietu izveidošana un/vai labiekārtošana;
 Slēpošanas, snovborda, skeitborda, riteņbraukšanas, u.c. sporta trašu
izveidošana un labiekārtošana;
 Inventāra iegāde, arī līdz šim mazāk populāru sporta veidu un veselību
veicinošu pasākumu norisei;
 Vides objektu labiekārtošana, norāžu sistēmas izveide;
 Veselību spēcinošu dabas taku izveide vai uzlabošana;
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 Daudzveidīgu bērnu vasaras nometņu ar dažādām – atpūtas, vides izglītības,
utt. - zonām izveidošana, iekārtošana;
 Vides izglītības centru izveidošana un attīstība.
 Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim un 5.rīcības būtībai.
III. PRIORITĀTE.
Sabiedriskās un kultūras dzīves attīstība, kultūras mantojuma un tradicionālās
kultūras vērtību saglabāšana, atbalsts iedzīvotāju radošajām izpausmēm.
Mērķis: Veicināt tradicionālās kultūrvides un kultūras vērtību saglabāšanu un
popularizēšanu, nodrošināt pilnvērtīgas sabiedriskās dzīves, mūžizglītības un
pašrealizācijas iespējas sabiedrībai.
7.rīcība – projektu konkurss – “Sabiedrisko centru attīstība” (Atbalsts
sabiedriskās dzīves veicināšanai)
 Sadarbības un attīstības centru izveidošana, labiekārtošana un attīstība;.
 Telpu iekārtošana iniciatīvas un jauniešu grupu darbības
nodrošināšanai.
 Telpu pārstrukturēšana kopienu iniciatīvu vajadzībām – radošajām un
apmācību nodarbībām, mūžizglītībai, pašdarbībai, u.c. aktivitātēm;
 Moderno tehnoloģiju nodrošināšana mūsdienīgai un kvalitatīvai centru
darbībai.
 Citas aktivitātes, kas atbilst III Prioritātes mērķim un 7.rīcības būtībai.
8. rīcība – projektu konkurss - „Mantojums” (Atbalsts kultūrai kā vērtību
radītājai)
 Latvisko svētku organizācijai un tradīciju kopšanai nepieciešamās
infrastruktūras izveide un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde;
 Atbalsts pašdarbības kolektīviem – piemērotu telpu izveidošana un
nepieciešamo materiāli tehnisko līdzekļu, tai skaitā – tērpu, iegādes;
 Tradicionālās kultūras vērtību eksponēšana mūsdienu dzīves telpā – vides
labiekārtošana, ekspozīciju, stendu, izstāžu zāļu u.c. veidošana, nepieciešamo
materiāli tehnisko līdzekļu iegāde.
 Mūsdienu mākslas darbu eksponēšana tradicionālajā lauku ainavā, vietējos
muzejos, kultūras, saieta namos un citās sabiedriskajās telpās – telpu un vides
labiekārtošana un rekonstrukcija, šim nolūkam nepieciešamo materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde.
 Sakrālās infrastruktūras objektu (baznīcu, kapliču utml. objektu)
rekonstrukcija, aprīkošana, labiekārtošana tradicionālās garīgās kultūras
uzturēšanai.
 Amatnieku darbnīcu izveidošana un attīstība.
 Citas aktivitātes, kas atbilst III Prioritātes mērķim un 8.rīcības būtībai.
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II .RĪCĪBAS PLĀNS 2009. – 2013.
2.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas (LAP) 2007. – 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009. –
2013. gadam.
Nr.
p.k.

Rīcība

Maksimālā
Maksimālā atbalsta intensitāte
attiecināmo
(%)***; ****
izmaksu
summa vienam
projektam
EUR
411.pasākums „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ****
Atbalsta
apjoms
(% pret
kopējo
atbalstu)

Atbalsta
apjoms
EUR

Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākums
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Īstenošanas
kārtas, norādot
skaitu un
termiņus

Projektu konkurss „Lauksaimniecības produktu
ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde,
pirmapstrāde mājas apstākļos,
iepakošana”.
(aktivitāte 3.1.: Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde
un
uzstādīšana,
infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā
pašu
saraţotās
produkcijas
iepakošanai,
kā
arī
ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, ţogu un ţogu balstu
iegāde, uzstādīšana un stādījumu
ierīkošana.
Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minēto
lauksaimniecības produktu raţošana,
izņemot zivsaimniecības produktus,
un izņemot tādu dzīvnieku
audzēšanu, uz kuriem neattiecas
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas
likums.)
(aktivitāte 3.2.: Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai.
Lauksaimniecības produktu pārstrādē
mājas apstākļos iegūtā galaprodukta
pamatizejvielas ir lauksaimniecības
produkti, kas minēti Līguma par
Eiropas Savienības darbību I
pielikumā, izņemot zivsaimniecības
produktus.

7,35 %
7*

******
65 422,44

Pasākuma 411. „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
aktivitāte 3.1.: iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma
iegāde
un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības
produktu
raţošanai un pirmapstrādei, tai
skaitā pašu saraţotās produkcijas
iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, ţogu un ţogu balstu
iegāde, uzstādīšana un stādījumu
ierīkošana;
aktivitāte 3.2.: iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma
iegāde
un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības
produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai.
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20 000

Aktivitāte 3.1.:1)juridiska vai
fiziska persona, kas raţo
Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minētos
lauksaimniecības produktus,
izņemot zivsaimniecības
produktus, un audzē tādus
dzīvniekus, uz kuriem
neattiecas Ciltsdarba un
dzīvnieku audzēšanas likums,
ja šī persona projektu realizē
vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijā – 40%*;
2) juridiska vai fiziska persona,
kura plāno izveidot
saimniecību, lai uzsāktu
Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minēto
lauksaimniecības produktu
raţošanu, izņemot
zivsaimniecības produktus, un
tādu dzīvnieku audzēšanu, uz
kuriem neattiecas Ciltsdarba
un dzīvnieku audzēšanas
likums, ja šī persona projektu
realizē vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas teritorijā
– 40%*; 3) skatīt *****
piezīmi zem tabulas.
Aktivitāte 3.2:
1) Juridiska vai fiziska
persona, kas ir PVD reģistrēts
pārtikas uzņēmums, kurš
nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi mājas
apstākļos (izņemot
zivsaimniecības produktus) un
kuras iegūtais gala produkts ir
minēts Līguma par Eiropas
Savienības darbību I
pielikumā, ja šī persona
projektu realizē vietējās
attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijā – 50%
2) juridiska vai fiziska persona,
kas plāno nodarboties ar
lauksaimniecības produktu
pārstrādi mājas apstākļos.
Pamatizejviela ir lauksaimnie-

Gadā var būt
vairākas kārtas.
Konkurss tiek
organizēts
2012.gadā,
2013.gadā.
******

1.

3.

5.

413.pasākums „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Pasākuma 413: „Lauku
******
10.03 %
ekonomikas daţādošanas un dzīves 17 000
Projektu konkurss „Drauga roka
7*
kvalitātes veicināšana vietējo
******
izaugsmei”
****
89 067,03
(Atbalsts daţāda rakstura
attīstības stratēģiju īstenošanas
Biedrības, nodibinājumi pakalpojumu nodrošināšanai,
teritorijā”
100%**
uzņēmējdarbības daţādošanai, vietējo
Aktivitāte 1) Iekārtu, tehnikas,
Biedrības, nodibinājumi,
resursu inovatīvai izmantošanai,
aprīkojuma, informācijas
pašvaldības – 90%
perspektīvu darba vietu radīšanai)
tehnoloģiju un programmu
Citas juridiskās un fiziskās
nodrošinājuma iegāde un
personas – 60%
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem.
Pasākuma 413: „Lauku
Projektu konkurss - “Lauku
12,79%
ekonomikas daţādošanas un dzīves 10 000
dzīvesziņa - skaistākai un ērtākai
113 804.01
7*
******
kvalitātes veicināšana vietējo
****
dzīves videi” ****
(Atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai,
attīstības stratēģiju īstenošanas
publiskās infrastruktūras kvalitātes
teritorijā”
paaugstināšanai, aktivitāšu
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas,
Biedrības, nodibinājumi daţādošanai)
aprīkojuma, informācijas
100%**
tehnoloģiju un programmu
Biedrības, nodibinājumi,
nodrošinājuma iegāde un
pašvaldības – 90%
uzstādīšana un infrastruktūras
Citas juridiskās un fiziskās
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
personas – 60%
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Pasākuma 413: „Lauku
Projektu konkurss „Veselība un
21.63 %
ekonomikas daţādošanas un dzīves 7000
sports – saudzē sevi un vidi”
192 482.21
Biedrības, nodibinājumi 7*
******
kvalitātes veicināšana vietējo
******
****
100%**
(Atbalsts veselības nostiprināšanas un 7**
attīstības stratēģiju īstenošanas
Biedrības, nodibinājumi,
sporta pasākumiem, vides
7***
teritorijā”
pašvaldības – 90%
aizsardzības aktivitāšu veicināšanai,
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas,
Citas juridiskās un fiziskās
dabas pieejamības nodrošināšanai)
aprīkojuma, informācijas
personas – 60%
tehnoloģiju un programmu

40

* Gadā var būt
vairākas kārtas.
Konkursi tiek
organizēti
2009.,
2010.,2011.,
2012., 2013.
gadā.

* Gadā var būt
vairākas kārtas.
Konkursi tiek
organizēti
2009.,
2010.,2011.,
2012., 2013.
gadā.

* Gadā var būt
vairākas kārtas.
Konkursi tiek
organizēti
2009.,
2010.,2011.,
2012., 2013.,
2014. gadā.

7.

8.

Projektu konkurss “Sabiedrisko
centru attīstība”
(Atbalsts sabiedriskās dzīves
veicināšanai)

Projektu konkurss „Mantojums”
(Atbalsts kultūrai kā vērtību
radītājai)

14.72 %
7*

11.50%
7*

130 697.10
******

102 317.15
7*

nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Pasākuma 413: „Lauku
ekonomikas daţādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Pasākuma 413: „Lauku
ekonomikas daţādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
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10 000
******

Biedrības, nodibinājumi 100%**
Biedrības, nodibinājumi,
pašvaldības – 90%
Citas juridiskās un fiziskās
personas – 60%

4300
7*
Biedrības, nodibinājumi 100%**
Biedrības, nodibinājumi,
pašvaldības – 90%
Citas juridiskās un fiziskās
personas – 60%

* Gadā var būt
vairākas kārtas.
Konkursi tiek
organizēti
2009.,
2010.,2011.,
2012., 2013.
gadā.

* Gadā var būt
vairākas kārtas.
Konkursi tiek
organizēti
2009.,
2010.,2011.,
2012., 2013.
gadā.

"Izaugsme" atbalsts uzņēmējdarbības
Dažādošanai, vietējo resursu
inovatīvai izmantošanai, perspektīvu
darba vietu radīšanai

10,22 %
7*

"Skaistākai un ērtākai dzīves videi"
(publiskās infrastruktūras uzlabošana
sabiedrības dzīves kvalitātes
paaugstināšanai, aktivitāšu
dažādošanai)

7,60%
7*

90 859.37

67 628.55

Pasākuma 413: „Lauku
ekonomikas daţādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
Aktivitāte 1) Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem.
Pasākuma 413: „Lauku
ekonomikas daţādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
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20 000
Biedrības, nodibinājumi 100%**
Biedrības, nodibinājumi,
pašvaldības – 90%
Citas juridiskās un fiziskās
personas – 60%

14 000

Biedrības, nodibinājumi 100%**
Biedrības, nodibinājumi,
pašvaldības – 90%
Citas juridiskās un fiziskās
personas – 60%

Konkurss tika
organizēts
2009.,
2010.,
2011.gadā.
2012.,
2013.gadā
konkurss netiks
organizēts.
******

Konkurss tika
organizēts
2009.,
2010.,
2011.gadā.
2012.,
2013.gadā
konkurss netiks
organizēts.
******

"Apbrīno un saudzē" (vides
aizsardzības aktivitāšu veicināšana,
dabas pieejamības nodrošināšana)

4,16%
7*

37 033.78

Pasākuma 413: „Lauku
ekonomikas daţādošanas un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.

10 000

Biedrības, nodibinājumi 100%**
Biedrības, nodibinājumi,
pašvaldības – 90%
Citas juridiskās un fiziskās
personas – 60%

Konkurss tika
organizēts
2009.,
2010.,
2011.gadā.
2012.,
2013.gadā
konkurss netiks
organizēts.
******

Kopā: 889 311.64
* - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes ELFLA projektu atzinumu sniegšanas sapulces 15.06.2010. lēmumu Nr.4.
** - biedrības, nodibinājumi, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja
projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai.
*** - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 28.01.2011. lēmumu Nr.2 (prot.nr.2), pamatojoties uz 13.01.2009. MK noteikumu
Nr.33 24.09.2010. grozījumiem par atbalsta apjomu un intensitāti.
**** - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 24.01.2012. lēmumu Nr.1 (prot.nr.1), pamatojoties uz LR MK 04.10.2011.
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā ”Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
***** - 411.pasākuma 1.rīcībā minēto atbalsta intensitāti palielina:
A) par 10 procentiem:
1)fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;
2) juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas
dienā ir jaunāks par 40
gadiem;
B) Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides
un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos:
1) par 10 procentiem, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu raţošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū;
2) par 5 procentiem, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no 1.rīcībā minētā atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību
maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku
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audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
****** - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 07.02.2013. lēmumu Nr.1.
7* - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 27.05.2013. lēmumu Nr.4.
7** - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 31.10.2013. lēmumu Nr.1.
7 *** - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 04.02.2014. lēmumu Nr.1
****** - saskaņā ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 08.09.2014. lēmumu Nr.1

III. To rīcību nošķiršanas apraksts, kurām atbalsts pieejams citu Eiropas Savienības fondu ietvaros.
Atbalsts stratēģijas īstenošanai tiek pieprasīts tikai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros. Atbalsts no Eiropas Zivsaimniecības fonda partnerības darbības teritorijai nav pieejams, kā arī netiek plānots finansēt šai stratēģijā
iekļautās rīcības no citiem Eiropas Savienības fondiem. Tāpat stratēģijas ietvaros nav paredzēts atbalstīt projektus, kas ir atbilstoši LAP 1. un 3.
ass aktivitātēm.
Nr.
p.k.

Rīcības nosaukums

Atbilstošais LAP pasākumus, aktivitāte
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Atbilstošais LAP 1.
vai 3. ass pasākums

Nošķirtība

1.

Projektu konkurss „Lauksaimniecības
produktu ražošana, pirmapstrāde,
pārstrāde,
pirmapstrāde
mājas
apstākļos, iepakošana”. ******
[aktivitāte
3.1.:
Iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana,
infrastruktūras
izveide
lauksaimniecības produktu raţošanai un
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes)
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu,
ţogu un ţogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana.
Līguma par Eiropas Savienības darbību I
pielikumā
minēto
lauksaimniecības
produktu
raţošana,
izņemot
zivsaimniecības
produktus,
mājas
(istabas) un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz
kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku
audzēšanas likums.]
(aktivitāte 3.2.: Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu pārstrādei un
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā
pašu saraţotās produkcijas iepakošanai.
Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu,
izmanto
atbalsta
pretendents,
ir
lauksaimniecības produkti, kas minēti
Līguma par Eiropas Savienības darbību I
pielikumā,
izņemot
zivsaimniecības
produktus.)

Pasākuma 411: „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” aktivitāte 3.1.:
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saraţotās produkcijas iepakošanai, kā arī
ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, ţogu un ţogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
****
aktivitāte
3.2.:
iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana,
infrastruktūras
izveide
lauksaimniecības produktu pārstrādei un
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā
pašu saraţotās produkcijas iepakošanai.
****
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1.ass 121.pasākums
„Lauku saimniecību
modernizācija”
****

**** Rīcības ietvaros
atbalstu nevar saņemt,
ja atbalsta pretendents
ir saņēmis atbalstu
LAP 2007.-2013.
gadam 1. ass
121.pasākumā.

1.ass 123 pasākums
„Lauksaimniecības
produktu pievienotās
vērtības radīšana”
****

****Rīcības ietvaros
atbalstu nevar saņemt,
ja atbalsta pretendents
ir saņēmis atbalstu
LAP 2007.-2013.
gadam 1. ass
123.pasākumā.

2.

3.

4.

Pasākuma 413: „Lauku ekonomikas
daţādošanas un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”
Aktivitāte 1) Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem.
Projektu konkurss - “Lauku dzīvesziņa Pasākuma 413: „Lauku ekonomikas
daţādošanas un dzīves kvalitātes
- skaistākai un ērtākai dzīves videi”
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
****
(Atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai,
īstenošanas teritorijā”
publiskās infrastruktūras kvalitātes
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
paaugstināšanai, aktivitāšu daţādošanai)
informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projektu konkurss „Veselība un sports Pasākuma 413: „Lauku ekonomikas
daţādošanas un dzīves kvalitātes
- saudzē sevi un vidi” ****
(Atbalsts veselības nostiprināšanas un
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
sporta pasākumiem, vides aizsardzības
īstenošanas teritorijā”
aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
nodrošināšanai)
informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projektu konkurss „Drauga roka
izaugsmei” ****
(Atbalsts daţāda rakstura pakalpojumu
nodrošināšanai, uzņēmējdarbības
daţādošanai, vietējo resursu inovatīvai
izmantošanai, perspektīvu darba vietu
radīšanai)
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3. ass 312. pasākums
„Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai
(ietverot ar
lauksaimniecību
nesaistītu darbību
daţādošanu)”.

Atbilstoši pasākumi 1.
un 3. ass aktivitātēs
nav paredzēti.

Atbilstoši pasākumi 1.
un 3. ass aktivitātēs
nav paredzēti.

Rīcības ietvaros
atbalstu nevar saņemt,
ja atbalsta pretendents
un projekta iesniegumā
paredzētās aktivitātes
ir atbilstošas LAP
2007.-2013. gadam 3.
ass 312. pasākumu
atbalsta saņemšanas
nosacījumiem.
Finansējums šai rīcībai
ir pieejams tikai
vietējās attīstības
stratēģijas
413.pasākuma 3.
rīcības ietvaros.

Finansējums šai rīcībai
ir pieejams tikai
vietējās attīstības
stratēģijas
413.pasākuma 5.
rīcības ietvaros.

5.

6.

Projektu konkurss “Sabiedrisko centru Pasākuma 413: „Lauku ekonomikas
daţādošanas un dzīves kvalitātes
attīstība”
(Atbalsts sabiedriskās dzīves veicināšanai) veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Pasākuma 413: „Lauku ekonomikas
Projektu konkurss „Mantojums”
(Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai)
daţādošanas un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”
Aktivitāte 2) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
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3. ass 321. pasākums
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem.”

Rīcības ietvaros
atbalstu nevar saņemt,
ja atbalsta pretendents
un projekta iesniegumā
paredzētās aktivitātes
ir atbilstošas LAP
2007.-2013. gadam 3.
ass 321. pasākumu
atbalsta saņemšanas
nosacījumiem

3. ass 323. pasākums
„Lauku mantojuma
saglabāšana un
atjaunošana.”

Rīcības ietvaros
atbalstu nevar saņemt,
ja atbalsta pretendents
un projekta iesniegumā
paredzētās aktivitātes
ir atbilstošas LAP
2007.-2013. gadam 3.
ass 323. pasākumu
atbalsta saņemšanas
nosacījumiem

IV. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas procedūras.
4.1. Projektu konkursa izsludināšana un vērtēšana.
4.1.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība.
Saskaņā ar Statūtiem, par rīcības plāna realizēšanu ir atbildīga partnerības valde.
Partnerības valde uzņemas arī atbilstošo konkursu izsludināšanas kārtību, kas ietver
šādas darbības:
1. Valdes sēdē tiek apstiprināts to rīcību saraksts, kā arī finansējuma
apjoms, kas katrai rīcībai būs pieejams konkrētajā konkursā.
2. Valdes lēmums tiek saskaņots ar Lauku atbalsta dienestu.
3. Vienu mēnesi pirms projektu pieteikumu pieņemšanas sākuma ievieto
sludinājumu laikrakstā laikrakstā „Brīvā Daugava”.
4. Ievieto sludinājumu partnerības Ziņu lapā, kā arī izsūta pagastu
izdevumiem.
5. Sludinājumā tiek formulēts: Projektu pieņemšanas uzsākšanas un
noslēguma datums; attiecīgajā kārtā īstenojamo rīcību saraksts un tām
paredzētais finansējuma apjoms; projektu vērtēšanas kritēriji katrai
kārtai; vietējās rīcības grupas nosaukums, adrese un kontakttālruņi,
kur var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt projektu
pieteikumus.
4.1.2. Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru
iekļauto rīcību.
Projektu vērtēšanas gaitā ir izvirzīti:
1) 3 vispārīgie kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām rīcībām abos
pasākumos:
1. Kritērijs: „Projekts tiek realizēts partnerības darbības teritorijā.” Kritērijs tiek
vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti, vai „neatbilst” – 0 punktu. Saņemot 0 punktus šai
kritērijā, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.
2. Kritērijs: „Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas attiecīgajai
prioritātei”. Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” – 0 punktu.
3. Kritērijs: „Projekta aktivitātes atbilst attiecīgās prioritātes mērķiem un
rīcības aktivitātēm”. Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” – 0
punktu.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem 2. un 3. kritērijā kopsummā, lai saņemtu
pozitīvu atzinumu, ir 4 punkti.
*2) 3 kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām
rīcībām (* - apstiprināti ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes 03.11.2010.
lēmumu Nr.3, protokols Nr.7, valdes 24.01.2012. lēmumu Nr.1, protokols nr.1):
Nr.
Kritērijs
Kas tā ietvaros tiek vērtēts?
1.
- cik precīzi izvirzīti mērķi un uzdevumi;
Projekta kopējā
- vai mērķi un uzdevumi saskan ar plānotajām
loģiskā uzbūve
aktivitātēm un paredzētajām izmaksām;
- vai paredzētie rezultāti ir adekvāti – t.i. nav pārspīlēti
vai situācijai neatbilstoši;

- cik skaidrs un pārliecinošs ir ieceres formulējums;
- esošās situācijas loģiska un saprotama, reālajai
situācijai atbilstoša analīze.
2.
cik
pieprasīta ir projekta ideja – iedzīvotāju
Apzināta projekta
pirmsprojekta aptaujas* rezultātu izvērtējums,
vajadzība; radoša,
secinājumi;
inovatīva projekta
- labākās projekta idejas atlase atbilstoši apzinātajai
ideja
situācijai, tās pamatojums, saistība ar iesniedzēja
līdzšinējo un plānoto darbību;
- ja tādas nav, aprakstā nepieciešams pamatot, kādēļ un
kādā veidā iesniedzējs plāno attīstīt jaunu darbības
virzienu;
- saikne ar citām aktivitātēm, kas būtu jāparedz, lai
projekta rezultāti dotu iespējami lielāko atdevi;
- projekta rezultātu uzturēšanai un attīstībai plānotie
finanšu un cilvēkresursi.
3.
- ieviešanas apraksta kvalitāte: vai tā sniedz pilnīgu un
Plānoto pasākumu
skaidru priekšstatu, kas un kādā veidā tiks darīts
apraksta kvalitāte
projekta ieviešanas laikā.
* - 411.pasākuma rīcībām frāzes „iedzīvotāju pirmsprojekta aptauja” vietā - frāze
„tirgus izpēte”.
Kvalitātes vērtēšanas kritērijam tiek piešķirts sekojošs punktu skaits: 0 punkti –
„neatbilst”, 0,5 punkti – „vāji”, 1,0 punkti – „apmierinoši”, 1,5 punkti – „labi”, 2
punkti – „ļoti labi”.
Atbilstoši katrai rīcībai ir izstrādāti 3 specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji:
411.pasākuma abām rīcībām noteikti vienādi specifiskie kritēriji:
N Kritērijs
00,5 1,5 r.
neatbilst vāji
apmierinoši
1. Projektam ir tieša ietekme
uz teritorijas ekonomisko
attīstību:
1) projektā radītā pievienotā
vērtība (tikai pirmapstrāde,
vai viss līdz realizācijai);
2) projektā ir inovācijas.
2. Projektam ir ietekme uz
darbavietu saglabāšanu vai
radīšanu
3. Projekta ilgtspēja ir
novērtēta un pamatota

1,5 labi

2 –ļoti
labi

Vienāda punktu skaita gadījumā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku
vērtējumu 1.specifiskajā kritērijā.
413.pasākumam:
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1. Projektu konkurss „Drauga roka izaugsmei” (Atbalsts daţāda rakstura
pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības daţādošanai, vietējo resursu inovatīvai
izmantošanai, perspektīvu darba vietu radīšanai)
N Kritērijs
00,5 1,5 1,5 - 2 –ļoti
r.
neatbilst vāji
apmierinoši labi labi
1. Projekts ir aktuāls
konkrētās apdzīvotās vietas
sociālajā situācijā
2. Projekts tiek realizēts tiešā
auditorijas dzīvesvietas
tuvumā
3. Projektā ir paredzētas
ilgtermiņa darbības
nodrošināšanas
komponentes
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem šajā rīcībā, lai sniegtais atzinums būtu
pozitīvs, ir 3 punkti.
3.Projektu konkurss - Lauku dzīvesziņa – skaistākai un ērtākai dzīves videi”
(Atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai, publiskās infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšanai, aktivitāšu daţādošanai)
N Kritērijs
00,5 1,5 1,5 - 2 –ļoti
r.
neatbilst vāji
apmierinoši labi labi
1. Projekts tiek realizēts
apdzīvotā vietā ar vāji
attīstītu infrastruktūru
2. Projekts ir orientēts uz
konkrētās apdzīvotās vietas
specifiskajām tradīcijām
3. Projekts tiek realizēts
teritorijā ar tūrisma
attīstības potenciālu.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem šajā rīcībā, lai sniegtais atzinums būtu pozitīvs,
ir 3 punkti.
5. Projektu konkurss „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”,
(Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības
aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai)
N Kritērijs
00,5 - 1,5 1,5 - 2 –ļoti
r.
neatbilst vāji apmierinoši labi labi
1. Projekts ir aktuāls konkrētās
apdzīvotās vietas situācijā/
īpašu uzmanību pievēršot
bērnu un jauniešu skaitam šai
apdzīvotajā vietā un viņu
nodrošinājumam ar
pieejamību sporta aktivitātēm
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Projekts ir aktuāls konkrētās
apdzīvotās vietas
ekoloģiskajā vai sociālajā
situācijā
3. Projektā ir iekļautas
infrastruktūras uzturēšanas
un aktivitāšu ilgtspējas
komponentes.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem šajā rīcībā, lai sniegtais atzinums būtu pozitīvs,
ir 3 punkti.
2.

7. Projektu konkurss “Sabiedrisko centru attīstība” (Atbalsts sabiedriskās dzīves
veicināšanai)
N Kritērijs
00,5 1,5 1,5 2 –ļoti
r.
neatbilst
vāji
apmierinoši labi
labi
1. Projekts tiek realizēts
tiešā auditorijas
dzīvesvietas tuvumā
2. Projekts būtiski
palielina IT
pieejamību
iedzīvotājiem
3. Projektā ir paredzēta
plaša vietējās
sabiedrības līdzdalība.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem šajā rīcībā, lai sniegtais atzinums būtu pozitīvs,
ir 3 punkti.
8. Projektu konkurss - „Mantojums ” (Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai)
N Kritērijs
00,5 1,5 1,5 2 –ļoti
r.
neatbilst vāji
apmierinoši labi
labi
1. Projektā tiek
iesaistīti daţādu
vecuma un sociālo
grupu vietējie
iedzīvotāji.
2. Projekts tiek realizēts
no rajona centra
attālinātā vietā.
3. Projekta aktivitāšu
un/ vai rezultātu
ietekmei ir potenciāls
popularizēt
partnerības teritorijas
kultūrvēsturiskās
vērtības Latvijas
mērogā.
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Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem šajā rīcībā, lai sniegtais atzinums būtu pozitīvs,
ir 3 punkti.
Vienādu punktu skaita gadījumā 413.pasākumā 1., 3. 5.rīcībā prioritārs ir projekts,
kurš saņēmis augstāku vērtējumu 1.specifiskajā kritērijā, 7. un 8.rīcībā - prioritārs ir
projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 3.specifiskajā kritērijā.
****** Specifiskais atbalsta kritērijs 413.pasākuma projektiem Krustpils, Elkšņu,
Aknīstes pagastu teritorijās: vienam labākajam projektam katrā teritorijā piešķir
papildus punktu pie galīgā vērtējuma. Labākais projekts teritorijā tiek noteikts,
savstarpēji salīdzinot saņemto projektu vērtējumus visās 5 rīcībās kopā ( projektu
īstenošana plānota minētajos pagastos).
4.1.3. Projektu vērtēšana vietējā rīcības grupā, tai skaitā interešu konflikta
novēršana.
Projektu vērtēšanai sagatavoti 2 nolikumi – 1) “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija”
pārvaldes institūcijas darbības nolikums vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai
ELFLA atbalsta ietvaros” un 2) “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” projektu
vērtēšanas komisijas darbības nolikums vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai
ELFLA atbalsta ietvaros”.
Projektu pieteikumu vērtēšanu veic apstiprinātā projektu vērtēšanas komisija, kas,
pamatojoties uz Statūtiem un valdes lēmumu, sastāv no partnerības valdes locekļiem
11 cilvēku sastāvā:
Skaidrīte Medvecka - komisijas priekšsēdētāja
Ligita Vārna – komisijas sekretāre
Komisijas locekļi:
Jānis Subatiņš, Ligita Vārna, Reinis Līcis, Ilze Saleniece-Ūzuliņa, Ligita Kadţule,
Inga Širina, Maija Bataraga, Benita Spalviņa, Juris Līcis, Skaidrīte Medvecka, Gita
Kļaviņa.
Iesniegtā projekta vērtēšanas procesā katram valdes loceklim ir viena balss.
Ja vietējās iniciatīvas grupas sagatavotais projekta pieteikums saņem atzinumu par
projekta atbilstību partnerības stratēģijai, tas kopā ar atzinumu tiek iesniegts Lauku
atbalsta dienestā.
Katrs vērtēšanas komisijas loceklis pirms vērtēšanas procedūras uzsākšanas paraksta
neieinteresētības apliecinājumu. Komisijas loceklis nedrīkst vērtēt projektu, kurā viņš
ir iesaistīts kā darbinieks, konsultants vai arī darbojas iesniedzējinstitūcijas valdē,
komercsabiedrībām – ir īpašnieks vai kapitāla daļu turētājs.
Projektu izvērtēšana notiek 20 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas noslēguma
datuma. 10 dienu laikā pēc izvērtēšanas tiek sagatavots un Lauku atbalsta dienestā
iesniegts atzinums par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.
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Katrs projekta vērtētājs paraksta šādu veidlapu:

PROJEKTA VĒRTĒTĀJA
APLIECINĀJUMS
Es, apakšā parakstījies, apstiprinu, ka esmu iepazinies ar visu informāciju, kas
attiecas uz projektu konkursu <konkrētā projektu iesniegumu konkursa
nosaukums>, un apliecinu, ka nav tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ es būtu
ieinteresēts kāda konkrēta projekta iesniedzēja izvēlē vai darbībā.
Ja vērtēšanas procesā izrādīsies, ka šādi apstākļi eksistē vai ir izveidojušies, es
nekavējoties pārtraukšu savu dalību projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas
darbā un par konkrēto projektu parakstīšu interešu deklarēšanas pielikumu pie
projekta vērtētāja apliecinājuma.
Būdams projektu iesniegumu vērtētājs, darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros,
nenonākot interešu konfliktā.
Apņemos līdz projektu konkursa rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu
informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu.
Apliecinu, ka visa konfidenciālā informācija, kas nonāks manā rīcībā projektu
iesniegumu vērtēšanas laikā, tiks izmantota tikai projektu iesniegumu
vērtēšanai.

Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums

20__.gada _____________
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Interešu deklarēšana

PIELIKUMS PIE
PROJEKTA VĒRTĒTĀJA APLIECINĀJUMA
Nr.________
Es, apakšā parakstījies, informēju, ka pārtraucu dalību projekta
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

iesnieguma vērtēšanā, jo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums

20__.gada _____________
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4.1.4. Atzinuma veidlapa par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai.

Biedrība

Lauku partnerība Sēlija

Skolas iela 16a, Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208
Reģ.nr.50008087131, SEB banka, kods UNLA LV2X, konts LV73UNLA0050005555988

Atzinums.
Par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai.
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam 413. pasākuma
”Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes(1) vai
(2) atklāta projektu konkursa rīcības………………………. (rīcības
nosaukums)ietvaros
……………………….(projekta iesniedzēja nosaukums) iesniegtais projekta
iesniegums………………………………(iesnieguma nosaukums)
Atbilst/ neatbilst vietējās attīstības stratēģijai un saņem pozitīvu/
negatīvu atzinumu.
Projekta iesniegums pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem saņem
………punktus.

Valdes priekšsēdētājs
Izpilddirektors

/paraksts/
/paraksts/

<vārds, uzvārds>
<vārds, uzvārds>

<Vieta>
<Datums>

55

4.2. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzība un
novērtēšana.
4.2.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcību kvantitatīvie rādītāji.
Kvantitatīvo rādītāju analīze tiek veikta divas reizes viena projektu konkursa
izsludināšanas gaitā – pirmo reizi, apkopojot iesniegtos projektus, un konstatējot
izvirzīto kvantitatīvo rādītāju progresu; un otro reizi – analizējot realizēto projektu
atskaites, lai pārliecinātos par izvirzīto mērķu sasniegšanu. Gadījumos, kad tiek
konstatēts nepietiekams ieviešanas progress, nākamo konkursu izsludināšanas gaitā
tiek veikti papildus informatīvie pasākumi.
Kvantitatīvie rādītāji atbilstoši stratēģijas rīcībām, ir šādi:
411.pasākumā:
1. 1. Projektu konkurss - „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde,
pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos, iepakošana”******
Atbalstāmās aktivitātes******
(aktivitāte 3.1.: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu
raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, ţogu un ţogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu
ierīkošana.
Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto
lauksaimniecības produktu raţošana, izņemot zivsaimniecības
produktus, un izņemot tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem
neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.)
(aktivitāte 3.2.: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu
saraţotās produkcijas iepakošanai. Lauksaimniecības produktu
pārstrādē mājas apstākļos iegūtā galaprodukta pamatizejvielas
ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas
Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības
produktus

Kvantitatīvie rādītāji.******
1. Izveidotas vai saglabātas
vismaz 5 pilna vai nepilna
laika darba vietas.
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413.pasākumā:
1. Projektu konkurss - “Drauga roka izaugsmei” (Atbalsts daţāda rakstura
pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības daţādošanai, vietējo resursu
inovatīvai izmantošanai, perspektīvu darba vietu radīšanai)
Atbalstāmās aktivitātes
Kvantitatīvie rādītāji.******
1. Mājsaimniecības pakalpojumi pensijas vecuma
iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar invaliditāti – teritorijas un
dzīvesvietas sakopšana, kurināmā sagāde, transporta
1. Izveidoti vai uzlaboti
pakalpojumi, u.c.
vismaz 8 pakalpojumu
2.Krīzes centru izveidošana un aprīkošana (bērniem no
sniegšanas objekti (vietas).
problēmģimenēm, cilvēkiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, invaliditāti, no vardarbības cietušajiem).
2. Izveidotas vismaz 6
3.Dienas centru izveidošana un aprīkošana bērniem no
inovatīvu pakalpojumu
maznodrošinātām ģimenēm, cilvēkiem ar garīgās attīstības
sniegšanas vietas.
traucējumiem.
4.Sadzīves pakalpojumu centru izveidošana – veļas
3. Būtiski pilnveidotas vismaz
mazgātavas, sabiedriskās pirtis, u.c.
2 esošās pakalpojumu
5.Kvalitatīvu rituālo pakalpojumu nodrošināšana.
sniegšanas vietas.
6.Inovatīvu* pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošana un
aprīkošana (IT pakalpojumu centri, frizētavas,
4. Izveidotas 10 pilna vai
skaistumkopšanas saloni, remontdarbnīcas, pirtis, citu
nepilna laika darba vietas.
partnerības teritorijā aktuālu pakalpojumu sniegšanas vietas,
to aprīkojums un labiekārtošana, u.c).
5.Partnerības teritorijā
7.Esošo pakalpojumu sniegšanas vietu labiekārtošana un
izveidotsa vismaz 1 dalīto
pilnveidošana.
atkritumu savākšanas laukums.
8. Dalīto atkritumu savākšanas laukumu izveidošana.
9.Citas aktivitātes, kas atbilst I. Prioritātes mērķim un
1.rīcības būtībai.
* Par inovatīvu pakalpojumu šīs stratēģijas izpratnē tiek uzskatīts pakalpojums,
kas līdz šim nav bijis pieejams vietējās iniciatīvas grupas darbības teritorijā.
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3. Projektu konkurss - „Lauku dzīvesziņa – skaistākai un ērtākai dzīves videi”
(Atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai, publiskās infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšanai, aktivitāšu daţādošanai)
Atbalstāmās aktivitātes
Kvantitatīvie rādītāji.******
1.Infrastruktūras, telpu un aprīkojuma nodrošinājums seno
amatu popularizēšanai, prasmju apguvei un mūsdienīgi
1.Vismaz 2
risinājumi lauku sētā, veicot nepieciešamo objektu izveidi.
saimniecības/organizācijas
2.Lauku darbu praktisko iemaņu attīstīšana jauniešiem, veicot nodarbojas ar seno amatu un
piemērotu objektu izveidi, sadarbībā ar zemes/ ēkas
saimniekošanas tradīciju
īpašnieku.
popularizēšanu.
3.Telpu, infrastruktūras un vides izveidošana, labiekārtošana,
nepieciešamā aprīkojuma iegāde talku, nometņu, radošo
2. Vismaz 4
darbnīcu, izglītības programmu un pasākumu norisei, datu
saimniecībās/organizācijās
bāzu veidošanai.
modernie saimniekošanas
4.Sabiedrisko ūdenstilpņu, ūdensteču – dīķu, ezeru, upju – un veidi tiek savienoti ar
blakus esošo teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras
tradicionālajiem
izveidošana, tai skaitā – peldvietu, aku, dīķu izveidošana,
saimniekošanas veidiem.
rakšana, aprīkošana.
5.Rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana, labiekārtošana,
3. Partnerības teritorijā ir
attīstība.
labiekārtoti vai izveidoti
6.Brīvdabas sabiedriskās pulcēšanās vietu – estrāţu, parku,
vismaz 10 publiskās
skvēru, laukumu - izveidošana un labiekārtošana.
infrastruktūras objekti.
7.Kapsētu infrastruktūras izveidošana, uzlabošana, attīstība.
8.Publiskās transporta infrastruktūras izveide – stāvlaukumi,
piebraucamie, gājēju ceļi, veloceliņi, trotuāri.
9. Mazo arhitektūras formu – norādes zīmju, informācijas
stendu, autobusa pieturu, stāvlaukumu, tualešu, atkritumu
urnu – izveidošana un attīstība publiski pieejamās vietās, tai
skaitā iepriekš uzskaitītajās.
10.Vides pieejamības uzlabošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
11.Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim un
3.rīcības būtībai.
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5. Projektu konkurss – „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”
(Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības
aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai)
Atbalstāmās aktivitātes
Kvantitatīvie rādītāji.******
1. Sporta un veselības centru izveidošana un
1. Izveidoti/pilnveidoti vismaz 3
labiekārtošana, infrastruktūras izveide un inventāra
sporta un veselības centri.
iegāde;
2. Izveidoti vai labiekārtoti vismaz
2.Sporta un aktīvās atpūtas vietu izveidošana un/vai
5 sporta laukumi vai aktīvās
labiekārtošana;
atpūtas vietas.
3.Slēpošanas, snovborda, skeitborda, riteņbraukšanas, u.c. 3. Izveidotas un labiekārtotas
sporta trašu izveidošana un labiekārtošana;
vismaz 2 sporta trases.
4.Inventāra iegāde, arī līdz šim mazāk populāru sporta
4. Izveidotas vai labiekārtotas
veidu un veselību veicinošu pasākumu norisei;
vismaz 2 dabas takas.
5.Vides objektu labiekārtošana, norāţu sistēmas izveide.
5. Izveidotas vismaz 2 uz vides
6. Veselību spēcinošu dabas taku izveide vai uzlabošana. izglītības pamatiem balstītas bērnu
7.Daudzveidīgu bērnu vasaras nometņu ar daţādām –
vasaras nometnes.
atpūtas, vides izglītības, utt. - zonām izveidošana,
6. Partnerības teritorijā izveidoti
iekārtošana;
vismaz 3 vides izglītības un
8.Vides izglītības centru izveidošana un attīstība.
interpretācijas centri.
9.Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim un
5.rīcības būtībai.
7. Projektu konkurss “Sabiedrisko centru attīstība” (Atbalsts sabiedriskās dzīves
veicināšanai)
Atbalstāmās aktivitātes
Kvantitatīvie rādītāji.******
1.Sadarbības un attīstības centru, interešu
1. Izveidoti vai labiekārtoti vismaz 9
klubu izveidošana, labiekārtošana un
sadarbības vai interešu, vai jauniešu centri.
attīstība;
2. Vismaz 3 centros pieaugusi IT
2.Telpu iekārtošana iniciatīvas un jauniešu
pieejamība.
grupu darbības nodrošināšanai.
3.Telpu pārstrukturēšana kopienu iniciatīvu
vajadzībām – radošajām un apmācību
nodarbībām, mūţizglītībai, pašdarbībai, u.c.
aktivitātēm;
4.Moderno tehnoloģiju nodrošināšana
mūsdienīgai un kvalitatīvai centru darbībai.
5.Citas aktivitātes, kas atbilst III Prioritātes
mērķim un 7.rīcības būtībai.
8. Projektu konkurss - „Mantojums ” (Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai)
Atbalstāmās aktivitātes
Kvantitatīvie rādītāji.
1.Latvisko svētku organizācijai un tradīciju
kopšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un

1. Sniegts atbalsts infrastruktūras
izveidē vismaz 4 latvisko svētku
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materiāli tehnisko līdzekļu iegāde;
2.Atbalsts pašdarbības kolektīviem – piemērotu
telpu izveidošana un nepieciešamo materiāli
tehnisko līdzekļu, tai skaitā – tērpu, iegādes;
3.Tradicionālās kultūras vērtību eksponēšana
mūsdienu dzīves telpā – vides labiekārtošana,
ekspozīciju, stendu, izstāţu zāļu u.c. veidošana,
nepieciešamo materiāli tehnisko līdzekļu iegāde.
4.Mūsdienu mākslas darbu eksponēšana
tradicionālajā lauku ainavā, vietējos muzejos,
kultūras, saieta namos un citās sabiedriskajās
telpās – telpu un vides labiekārtošana un
rekonstrukcija, šim nolūkam nepieciešamo
materiāli tehnisko līdzekļu iegāde.
5.Sakrālās infrastruktūras objektu (baznīcu,
kapliču utml. objektu) rekonstrukcija, aprīkošana,
labiekārtošana tradicionālās garīgās kultūras
uzturēšanai.
6.Amatnieku darbnīcu izveidošana un attīstība.
7.Citas aktivitātes, kas atbilst III Prioritātes
mērķim un 8.rīcības būtībai.

tradīciju, kultūras tradīciju kopējiem.
(7*)
2. Sniegts atbalsts vismaz 11
pašdarbības kolektīviem. (7*)
3. Izveidots vai aprīkots vismaz 2
tradicionālās kultūras vai mākslas
vērtību eksponēšanas objekti. (7*)
4. Uzlabota vismaz 3 sakrālās
infrastruktūras objektu kvalitāte.

4.2.2. Vietējās attīstības stratēģijas rīcību rezultatīvie rādītāji.
Rezultatīvo rādītāju analīze tiek veikta divas reizes viena projektu konkursa
izsludināšanas gaitā – pirmo reizi, apkopojot iesniegtos projektus, un konstatējot
izvirzīto rezultatīvo rādītāju progresu; un otro reizi – analizējot realizēto projektu
atskaites, lai pārliecinātos par izvirzīto mērķu sasniegšanu. Gadījumos, kad tiek
konstatēts nepietiekams ieviešanas progress, nākamo konkursu izsludināšanas gaitā
tiek veikti papildus informatīvie pasākumi.
Konkrēto rīcību rezultatīvie rādītāji ir šādi:
411.pasākumā:
1. Projektu konkurss - „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde,
pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos, iepakošana”******
Atbalstāmās aktivitātes******
Rezultatīvie rādītāji.******
(aktivitāte 3.1.: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 1.Veicināta lauksaimniecības
uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības uzņēmumu darbības attīstība.
produktu raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saraţotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības 2.Veicināta lauksaimniecības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu uzņēmumu konkurētspēja.
sistēmu, ţogu un ţogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana.
3.Veicināta lauksaimniecības
Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto
produktu pārstrāde mājas
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lauksaimniecības produktu raţošana, izņemot zivsaimniecības
produktus, un izņemot tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem
neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.)
(aktivitāte 3.2.: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saraţotās produkcijas iepakošanai.
Lauksaimniecības produktu pārstrādē mājas apstākļos iegūtā
galaprodukta pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti,
kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I
pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus

apstākļos.
2.Radīta pievienotā vērtība
lauksaimniecības produktiem

413.pasākumā:
1. Projektu konkurss „Drauga roka izaugsmei” (Atbalsts daţāda rakstura
pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības daţādošanai, vietējo resursu
inovatīvai izmantošanai, perspektīvu darba vietu radīšanai)
Atbalstāmās aktivitātes
1. Mājsaimniecības pakalpojumi pensijas vecuma
iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar invaliditāti –
teritorijas un dzīvesvietas sakopšana, kurināmā
sagāde, transporta pakalpojumi, u.c.
2.Krīzes centru izveidošana un aprīkošana
(bērniem no problēmģimenēm, cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, invaliditāti, no
vardarbības cietušajiem).
3.Dienas centru izveidošana un aprīkošana
bērniem no maznodrošinātām ģimenēm,
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
4.Sadzīves pakalpojumu centru izveidošana –
veļas mazgātavas, sabiedriskās pirtis, u.c.
5.Kvalitatīvu rituālo pakalpojumu nodrošināšana.
6.Inovatīvu* pakalpojumu sniegšanas vietu
izveidošana un aprīkošana( IT pakalpojumu
centri, frizētavas, skaistumkopšanas saloni,
remontdarbnīcas, pirtis, citu partnerības teritorijā
aktuālu pakalpojumu sniegšanas vietas, to
aprīkojums un labiekārtošana, u.c).
7.Esošo pakalpojumu sniegšanas vietu
labiekārtošana un pilnveidošana.
8. Dalīto atkritumu savākšanas laukumu
izveidošana.
9.Citas aktivitātes, kas atbilst I. Prioritātes
mērķim un 1.rīcības būtībai.

Rezultatīvie rādītāji.
1. Pieaudzis to pensijas vecuma
iedzīvotāju skaits, kuri var pavadīt
vecumdienas savā ierastajā dzīves vidē,
jūtoties aprūpēti un saglabājot dzīves
kvalitāti.
2. Samazinājies to bērnu skaits, kuri
jāievieto ārpusģimenes aprūpes iestādēs,
samazinājies sociālā riska ģimeņu skaits.
3. Pieaugusi cilvēku ar intelektuālās
attīstības traucējumiem un cilvēku ar
fizisko invaliditāti dzīves kvalitāte.
4. Iedzīvotājiem ir būtiski paaugstināta
pakalpojumu pieejamība, tai skaitā –
dzīvesvietas tuvumā, līdz ar to –
drošības sajūta un dzīves kvalitāte
kopumā.
6. Daţādojusies esošo uzņēmumu
darbība, papildinoties ar inovatīviem,
intelektuāli ietilpīgiem pakalpojumiem.
7. Pieaudzis darbavietu skaits.
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3.Projektu konkurss - „Lauku dzīvesziņa – skaistākai un ērtākai dzīves videi”
(Atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai, publiskās infrastruktūras kvalitātes
paaugstināšanai, aktivitāšu daţādošanai)
Atbalstāmās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji.
1.Infrastruktūras, telpu un aprīkojuma nodrošinājums 1.Lauku sēta ar tās tradicionālajiem
seno amatu popularizēšanai, prasmju apguvei un
saimniekošanas veidiem ir kļuvusi
mūsdienīgi risinājumi lauku sētā, veicot nepieciešamo par dzīves ziņas nesēju un pievilcīgu
objektu izveidi.
dzīves modeli jauniešiem.
2.Lauku darbu praktisko iemaņu attīstīšana
jauniešiem, veicot piemērotu objektu izveidi,
2.Veidojas elastīgi iniciatīvas grupu
sadarbībā ar zemes/ ēkas īpašnieku.
un zemnieku sadarbības modeļi.
3.Telpu, infrastruktūras un vides izveidošana,
labiekārtošana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde
3. Pieaudzis vietējo produktu
talku, nometņu, radošo darbnīcu, izglītības
popularizēšanas veidu un pasākumu
programmu un pasākumu norisei, datu bāzu
skaits.
veidošanai, lauku dzīvesziņas attīstībai.
4.Sabiedrisko ūdenstilpņu, ūdensteču – dīķu, ezeru,
4.Pieaudzis saimniecību/organizāciju
upju – un blakus esošo teritoriju labiekārtošana un
skaits, kurās modernie
infrastruktūras izveidošana, tai skaitā – peldvietu,
saimniekošanas veidi tiek savienoti
aku, dīķu izveidošana, rakšana, aprīkošana.
ar tradicionālajiem saimniekošanas
5.Rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana,
veidiem.
labiekārtošana, attīstība.
6.Brīvdabas sabiedriskās pulcēšanās vietu – estrāţu,
5.Pieaudzis tradicionālās lauku
parku, skvēru, laukumu - izveidošana un
ainavas sakoptības līmenis un
labiekārtošana.
estētiskā kvalitāte.
7.Kapsētu infrastruktūras izveidošana, uzlabošana,
attīstība.
6. Teritorijā pieaudzis tūristu skaits.
8.Publiskās transporta infrastruktūras izveide –
stāvlaukumi, piebraucamie, gājēju ceļi, veloceliņi,
7. Palielinājies iedzīvotāju, tai skaitā
trotuāri.
bērnu un jauniešu, skaits, kuriem ir
9. Mazo arhitektūras formu – norādes zīmju,
iespējas daudzveidīgi pavadīt brīvo
informācijas stendu, autobusa pieturu, stāvlaukumu,
laiku.
tualešu, atkritumu urnu – izveidošana un attīstība
publiski pieejamās vietās, tai skaitā iepriekš
8. Palielinājies iedzīvotāju skaits,
uzskaitītajās.
kuriem ir iespējas pavadīt brīvo laiku
10.Vides pieejamības uzlabošana personām ar
ārpus telpām - publiski pieejamās
funkcionāliem traucējumiem.
teritorijās.
11.Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim
un 3.rīcības būtībai.
5. Projektu konkurss Veselība un sports – saudzē sevi un vidi” (Atbalsts veselības
nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai,
dabas pieejamības nodrošināšanai)
Atbalstāmās aktivitātes
1. Sporta un veselības centru izveidošana un
labiekārtošana, infrastruktūras izveide un

Rezultatīvie rādītāji.
1.Partnerības iedzīvotājiem būtiski
pieaugusi pieejamība mūsdienīgām
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inventāra iegāde;
2.Sporta un aktīvās atpūtas vietu izveidošana
un/vai labiekārtošana;
3. Slēpošanas, snovborda, skeitborda,
riteņbraukšanas, u.c. sporta trašu izveidošana un
labiekārtošana;
4. Inventāra iegāde, arī līdz šim mazāk populāru
sporta veidu un veselību veicinošu pasākumu
norisei;
5.Vides objektu labiekārtošana, norāţu sistēmas
izveide.
6. Veselību spēcinošu dabas taku izveide vai
uzlabošana.
7. Daudzveidīgu bērnu vasaras nometņu ar
daţādām – atpūtas, vides izglītības, utt. - zonām
izveidošana, iekārtošana;
8. Vides izglītības centru izveidošana un attīstība.
9. Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes
mērķim un 5.rīcības būtībai.

sporta iespējām dzīvesvietu tuvumā.
2. Bērniem un jauniešiem būtiski
palielinātas iespējas gan veselības
nostiprināšanā, gan savu talantu attīstībā
sporta jomā.
3. Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas
piedalās veselīgu dzīvesveidu veicinošās
aktivitātēs.
4. Gan partnerības iedzīvotājiem, gan
ceļotājiem uzlabojusies dabas
pieejamība.
5. Palielinājušās bērnu un jauniešu
iespējas apgūt lauku dzīvesziņu un vides
izglītības pamatus.
6.Sabiedrībā pieaugusi dabas vērtības
apziņa, kas izpauţas gan saimnieciskajā
dzīvē, gan līdzdalībā vides aizsardzības
pasākumos.
7. Pieaudzis vides aizsardzības aktivitāšu
skaits.

7. Projektu konkurss “Sabiedrisko centru attīstība” (Atbalsts sabiedriskās dzīves
veicināšanai)
Atbalstāmās aktivitātes
1.Sadarbības un attīstības centru, interešu
klubu izveidošana, labiekārtošana un
attīstība;.
2.Telpu iekārtošana iniciatīvas un jauniešu
grupu darbības
nodrošināšanai.
3.Telpu pārstrukturēšana kopienu iniciatīvu
vajadzībām – radošajām un apmācību
nodarbībām, mūţizglītībai, pašdarbībai, u.c.
aktivitātēm;
4.Moderno tehnoloģiju nodrošināšana
mūsdienīgai un kvalitatīvai centru darbībai.
5.Citas aktivitātes, kas atbilst III Prioritātes
mērķim un 7.rīcības būtībai.

Rezultatīvie rādītāji.
1.Pieaugusi vietējo iniciatīvas grupu
iesaiste vietējām vajadzībām atbilstošu
neformālās izglītības programmu skaita
palielināšanā dzīves vietās izstrādē un
īstenošanā.
2.Palielinājuises sadarbība starp biedrībām
- neformālās izglītības sniedzējām - un
vietējiem speciālistiem.
3. Pieaugusi partnerības teritorijas
iedzīvotāju sabiedriskās dzīves aktivitāte –
palielinājusies pasākumu, apmācību
programmu, interešu klubu apmeklēšana.
4. Pieaugusi IT pieejamība visā partnerības
teritorijā, pieaudzis to iedzīvotāju skaits,
kas lieto šīs tehnoloģijas ikdienā.

8. Projektu konkurss - „Mantojums ” (Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai)
Atbalstāmās aktivitātes
1.Latvisko svētku organizācijai un tradīciju
kopšanai nepieciešamās infrastruktūras

Rezultatīvie rādītāji.
1. Pieaudzis latvisko svētku norišu skaits
un kvalitāte; pieaudzis šo svētku
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izveide un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde;
2.Atbalsts pašdarbības kolektīviem –
piemērotu telpu izveidošana un nepieciešamo
materiāli tehnisko līdzekļu, tai skaitā – tērpu,
iegādes;
3.Tradicionālās kultūras vērtību eksponēšana
mūsdienu dzīves telpā – vides
labiekārtošana, ekspozīciju, stendu, izstāţu
zāļu u.c. veidošana, nepieciešamo materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde.
4.Mūsdienu mākslas darbu eksponēšana
tradicionālajā lauku ainavā, vietējos
muzejos, kultūras, saieta namos un citās
sabiedriskajās telpās – telpu un vides
labiekārtošana un rekonstrukcija, šim
nolūkam nepieciešamo materiāli tehnisko
līdzekļu iegāde.
5.Sakrālās infrastruktūras objektu (baznīcu,
kapliču utml. objektu) rekonstrukcija,
aprīkošana, labiekārtošana tradicionālās
garīgās kultūras uzturēšanai.
6.Amatnieku darbnīcu izveidošana un
attīstība.
7.Citas aktivitātes, kas atbilst III Prioritātes
mērķim un 8.rīcības būtībai.

apmeklētāju skaits, tai skaitā to
apmeklētāju, kuri nav partnerības
teritorijas iedzīvotāji.
2. Būtiski paaugstināts tautas tradīciju
kopu un citu vietējās pašdarbības kolektīvu
materiāli tehniskā nodrošinājuma līmenis
un darbības kvalitāte (iedzīvotāju
atsauksmes).
3. Būtiski paaugstinātas iedzīvotāju radošo
spēju attīstības iespējas daţādās kultūras
jomās (palielinājies pašdarbnieku,
kolektīvu skaits).
4. Uzlabojusies tradicionālās kultūras un
kultūras mantojuma infrastruktūras
kvalitāte partnerības teritorijā (pieaudzis
apmeklētāju skaits).

Pielikumi
1. 2004.- 2006. gada periodā partnerības teritorijā realizēto LEADER + projektu
kopsavilkums.
2. Rīcību priekšlikumi un apkopotie ieteikumi. (2008.gadā veiktās aptaujas
priekšlikumu apkopojums).
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Pielikums Nr.1.

2004.- 2006. gada periodā partnerības teritorijā realizēto
LEADER + projektu kopsavilkums.
Īstenotie projekti ar apstiprinātajām summām
1. Izglītība – dzīves darbībai.
1. Asares pag.
Biedrība „LANDU”
proj. vad. Gita Liepa

„Zināšanas un prasmes –
pamats veiksmīgai
saimnieciskajai darbībai
laukos.”
Ls 2000.00
2. Jēkabpils raj.
„Jēkabpils rajona zemnieku
„Bioloģiskās
biedrība”
lauksaimniecības un
proj. vad. Anna Stiebriņa
veselīgas saimniekošanas
popularizēšana Jēkabpils
rajonā”.
Ls 1700.00
2. Sabiedrisko centru attīstība mūža izglītības pieejamības nodrošināšanai.
1. Atašienes pag.
Biedrība „Lauku sieviešu klubs „Sabiedriskā centra izveide
DORE”
Atašienē”.
Ls
proj. vad. Benita Spalviņa
5000.00
2. Atašienes pag.
Biedrība “Lauku sieviešu klubs „Jauniešu centrs Atašienes
Dore”
pagastā”.
proj. vad. Kristīna Rubina
Ls5000.00
3. Dignājas pag.
Daudzbērnu ģimeņu apvienība „Sabiedriskā centra telpu
„Dzīpariņš”
labiekārtošana jauniešu un
proj. vad. Baiba Daģe
ģimeņu grupu darbības
nodrošināšanai”.
Ls 4890.00
4. Leimaņu pag.
Biedrība „Akācija Plus”
„Kā iet līdzi dzīvei”.
proj. vad. Inita Pore
Ls 5000.00
5. Rubenes pag.
Biedrība „Saime”
„Telpu iekārtošana
proj. vad. Inta Tomāne
biedrības „Saime” un
jauniešu grupu darbībai
Rubenes pagastā”.
Ls 5000.00
6. Rubenes pag.
Biedrība „Ūdenszīmes”
„Radošā centra izveide
proj. vad. Ieva Jātniece
Kaldabruņas skolā”.
Ls 4557.20
7. Salas pag.
„ Jēkabpils rajona Salas pagasta „Jēkabpils rajona Salas
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
pagasta BUB biedrības
biedrība”
Sabiedriskā sadarbības
proj. vad. Antons Sproģis
centra izveide ”.
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8. Salas pag.

Biedrība „Esparsete”
proj. vad. Vaira Puida

9. Sēlpils pag.

Biedrība „Dzīvojam Sēlpilij”
proj. vad. Jolanta Grandāne

10. Variešu pag.

Biedrība „Ungurmuiţa”
proj. vad. Aija Prokofjeva

11. Zasas pag.

Biedrība „Sēļu pūrs”
proj. vad. Anda Svarāne
Biedrība „Noskaņa”
proj. vad. Raisma Brandule

12. Zasas pag.

3. Lauku dzīvesziņa.
1. Atašienes pag.
2. Zasas pag.
4. Vesels cilvēks tīrā vidē.
1. Aknīste

2. Asares pag.
3. Atašienes pag.
4. Atašienes pag.

5. Rubenes pag.

6. Rubenes pag.

Biedrība „Lauku sieviešu klubs
DORE”
proj. vad. Benita Spalviņa
Biedrība „Mednieku klubs
LEIMAŅI”
proj. vad. Anda Svarāne

Ls 4997.90
„Telpas pielāgošana
biedrības „Esparsete”
darbības paplašināšanai”.
Ls 5000.00
„Kultūras un izglītības
centra izveide jauniešiem
Sēlpils pagasta Bērziņu
klubā”. Ls 4960.00
„Sabiedriskā centra izveide
Variešu pagastā”. Ls
5000.00
„IT centra izveide Zasā”.
Ls 5000.00
„Biedrības „Noskaņa”
telpas – Zasas iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu
uzplaukumam”.
Ls 4967.00
„Lauki – vieta, kur cilvēks
jūtas laimīgs”.
Ls 2997.00
„Latvijas un Lietuvas sēļu
amatnieki lauku sētā”.
Ls 3000.00

Biedrība „Aknīstes senči”
proj. vad. Baiba Kaušele

„Aknīstes senču lapenīteveselību veicinošs laukums
visiem”.
Ls
3000.00
Biedrība „Attīstības un atbalsta „Vesels cilvēks ir dabas
centrs SAVI”
visvērtīgākais produkts”. Ls
proj. vad. Inga Guseva
3000.00
Biedrība „Lauku sieviešu klubs „Ieklausies – daba runā ar
DORE”
Tevi!”.
proj. vad. Kristīna Rubina
Ls 2998.00
Biedrība “Lauku sieviešu klubs „Veselības centrs Atašienes
Dore”
pagastā”.
Ls
proj. vad. Kristīna Rubina
3000.00
Biedrība „Saime”
„Peldvietas kā veselību
proj. vad. Ināra Preitāga
veicinoša faktora veidošana
pie Rubeņu
ūdenskrātuvēm”.
Ls 2467.00
Biedrība „Ūdenszīmes”
„Pļavas muzeja
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proj. vad. Ieva Jātniece
7. Salas pag.

8. Salas pag.

9. Saukas pag.

10. Saukas pag.

izveidošanas pirmā kārta”
Ls 3000.00
Biedrība „Esparsete”
„Ceļā uz Salas pagasta
proj. vad. Ilona Gasiņa
atpazīstamību, vides
sakoptību un tūrisma
attīstību”. Ls 2850.00
„Jēkabpils rajona Salas pagasta „Zaļā sala”.
BUB”
proj. vad. Guntars Paeglis
Ls 3000.00
Saukas dabas parka biedrība
„Saukas dabas parka
proj. vad. Gita Kļaviņa
tūrisma pakalpojumu
piedāvājuma kvalitātes
paaugstināšana”. (1. etaps)
Saukas dabas parka biedrība
proj. vad. Gita Kļaviņa

Ls 2330.00
„Saukas dabas parka
tūrisma pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšana”
(2. etaps)
Ls 3000.00
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Pielikums Nr.2

RĪCĪBU PRIEKŠLIKUMI UN APKOPOTIE IETEIKUMI
biedrības “Lauku partnerība Sēlija” attīstības stratēģijai 2007.- 2013.
gadam no 2008.gada iedzīvotāju, NVO, pašvaldību, uzņēmēju
aptaujas anketām
Vietējās attīstības stratēģijas „Lauki - vide, kur vērts dzīvot” projekta
izstrādāšanai Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.- 2013.gadam
pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas”
(Apkopojumā tiek izmantota iepriekšējā perioda stratēģijas struktūra un prioritāšu
iedalījums).
I. PRIORITĀTE.

Ģimeņu un iniciatīvas grupu uzņēmējdarbības un
sadarbības attīstība
I Pasākums – Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
Rīcības virziens – projektu konkurss - “Izglītība – dzīves darbībai”













Apmācības:
finanšu uzskaite;
publicitātes pasākumi: „ Kā celt cilvēku pašapziņu un kopības sajūtu”;
skaisto ainavu kopšana un saglabāšana,
apskates vietu labiekārtošana;
jaunu prasmju un zināšanu apgūšana:
valodas;
vides gidu apmācības;
mārketings u.c;
apmācības mājas aprūpētājiem „Jauna sociālo pakalpojumu sniegšanas un
saņemšanas stratēģija ar vietējiem spēkiem”;
interneta lietošanas apmācības – darījumu kārtošana, informācijas iegūšana,
e- pārvaldes pielietošana;
11.Partnerības ietvaros izveidot nodaļu pārnovadu un starptautisko sakaru
organizēšanai.

II Pasākums – Atbalsts sadarbības veicināšanai
Rīcības virziens – projektu konkurss – “Sabiedrisko sadarbības centru attīstība”
Atbalstāmās aktivitātes:

biedrību Sabiedrisko sadarbības centru labiekārtošana ilgtermiņa darbībai
(ūdensapgādes ierīkošana, elektroinslācijas ierīkošana, sanitāro mezglu
ierīkošana, pamatlīdzekļu iegāde centru aprīkošanai- krāsns, mēbeles,
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elektriskā tāfele, dators ar aprīkojumu un programmām, ekrāns, projektors,
fotoaparāts, ) ;
vietējās nozīmes saieta namu, kultūras namu, bērnu un pieaugušo brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība, rekonstrukcija;
sporta klubu izveidošana;
ar modernāko mācību aprīkojumu – digitālo mazo (likvidēto) skolu
piemērošanu sabiedriskām, vietējām vajadzībām
tūrisma informācijas punktu izveide, kas pielāgota arī invalīdiem.
izveidot lauku tūrisma „tīklu” „Sēļu pūra lāde”;
krīzes centra izveide
izglītības centra izveide.

II. PRIORITĀTE.

Dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstība
Mērķis: Sekmēt tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību.
Atbalstāmās aktivitātes:
 jumtu nomaiņa un autonomas apkures ierīkošana centra daudzdzīvokļu mājās;
 pirmskolas iestādēm (5.-6.g.v. bērnu ) sadzīves apstākļu uzlabošana un
nodrošināšana ( rotaļu laukumi);
 iekārtu iegāde ēdināšanas pakalpojumiem skolās;
 vides sakārtošana (diţkoku ieţogošana);
 estrādes celtniecība un rekonstrukcija;
 norādzīmju izgatavošana un uzstādīšana;
 peldvietu izveide un aprīkošana;
 sporta laukumu izveide un rekonstrukcija;
 izstāţu zāļu aprīkošana;
 atpūtas vietu izveide( ugunskura vieta, soliņi, līdzsvara baļķi)
 bērnu rotaļu laukumi;
 putnu vērošanas torņu izveide;
 pilskalna sakopšana, saglabāšana;

dzīvnieku piebarošanas vietu izveidei ārpus lauksaimniecības zemes.

Tehnikas iegādei (traktora) dzīvnieku barotavu nodrošināšanai ar barību.

III Pasākums – Atbalsts dzīvesziņas apzināšanai un
popularizēšanai
Rīcības virziens – projektu konkurss “Lauku dzīvesziņa”





Atbalstāmās aktivitātes:
izstāţu zāļu aprīkošana;
atbalsts novada pētniecībai vai tamlīdzīgi;
folkloras skolas izveidošana;
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seno amatu dokumentēšan ( piem. maizes cepšana, kalēja, siera un sviesta
gatavošanas filmēšana).

IV Pasākums – Atbalsts veselīga dzīvesveida vairošanai un attīstībai
4. Rīcības virziens- projektu konkurss “Vesels cilvēks tīrā vidē”
Atbalstāmās aktivitātes:














atpūtas vietu izveide( ugunskura vieta, soliņi, līdzsvara
baļķi, vides objekti, takas;
svaru bumbu celšanas un trenaţieru zāles būvniecība ar
aprīkojumu( duša, tualete, ģērbtuve);
sporta inventāra, trenaţieru , velosipēdu , ķiveru iegāde;
ūdensvada rekonstrukcija, ūdenstorņa remonts,
atdzelzošana ;
veloceliņu ierīkošana;
pirts celtniecība un rekonstrukcija;
dabas takas izveidošana gājējiem un izjādei ar zirgiem;
velotūrisma attīstība un izveidošana.;
tricikletu un kvatraciklu iegāde un trases izveidošana;
putnu vērošanas torņu izveide;
galda spēļu iegāde;
peldvietu izveide un aprīkošana;
sporta laukumu izveide un rekonstrukcija;

V Pasākums – Atbalsts lauku videi kā dzīves vietai
5. Rīcības virziens- projektu konkurss “Lauku sēta ir gudra”








Atbalstāmās aktivitātes:
 ceļu, ielu būve un remonts;
 laukumu būve un rekonstrukcija( stāvvietu);
 meţa dzīvnieku piebarošanas organizēšanai ārpus lauksaimniecībā
izmantojamās teritorijas;
 norādzīmju, informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana
sabiedrisko aku būve (kapsētās, apdzīvotās vietās pie daudzdzīvokļu mājām,
ciemos )
vides sakārtošana (diţkoku ieţogošana, skudru pūţņa ieţogošana);
stāvlaukuma izbūve (automašīnu, tehnikas)
ceļu seguma uzlabošana ar šķembu, grants maisījumu;
apkures sistēmas nomaiņa uz siltumsūkni pagastmājā ( klubs, sporta zāle,
pasts, bibliotēka, pašvaldība);
vides sakopšanai domāti darba rīki (mehāniskie un iekšdedzes),
pašgājējtehnika un uzkarināmā tehnika ( domāta sabiedrisko atpūtas un sporta
vietu, kā arī degradēto ainavu izkopšanai)
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tiltu u.c. satiksmes infrastruktūras objektu būvniecība un
rekonstrukcija;
kapliču būve un rekonstrukcija;
jaunbūves – rituālo pakalpojumu uzlabošana;
ielu, laukumu, sabiedrisko ēku elektriskā apgaismojuma
atjaunošana;
kapsētu sakopšana – vaļņi, sētas,;
atkritumu savākšana (konteineri, laukumi);
zvanu un vārtu torņi, soliņi, mikrafonu iegāde un uzstādīšana (
kapu svētkiem, utt.);
estrādes;
infrastruktūras uzlabošana – sabiedriskās tualetes, ūdensvads,
šķūņi, kanalizācija, apkārtnes labiekārtošana;
interneta pieslēguma ierīkošana;
IT pieejamības nodrošināšana telpās;
apkārtējās, pie objekta piederošās teritorijas sakopšana un
labiekārtošana;
pārvietojamo tualešu iegāde publisko pasākumu vajadzībām;
māju vārdu, nosaukumu plāksnīšu, ielu nosaukumu plāksnīšu
izgatavošana, uzlikšana;
modernāko mācību aprīkojumu – digitālo mazo (likvidēto)
skolu piemērošanu sabiedriskām, vietējām vajadzībām
sadzīves pakalpojumu izveidošana, attīstība:;
sociālo pakalpojumu (dienas) centru izveide (ar veļas
mazgājamām mašīnām, vannu, dušu utml.)
pirts pakalpojumi.;
skaistumkopšanas saloni:
frizieris; solārijs; masieris u.c. m
mazo pārtikas pārstrādes uzņēmumu būvniecība;
amatnieku darbnīcu būvniecība;
tūristu naktsmītnes izveidošana un rekonstrukcija;
tūrisma inventāra iegāde pakalpojumu nodrošināšanai;
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ( inventāra un
pamatlīdzekļu iegāde);
reklāmas izgatavošana un uzstādīšana;
suvenīru raţošanas darbnīcu tīkla izveidošana ar veikalu centru
visai partnerībai;
 suvenīru tirdzniecības vietu izveide pie apmeklētākajiem
objektiem;
 partnerībai izveidot savu reklāmas nodaļu (avīze, bukleti,
internets);
 autobusa iegāde partnerībai;
 sporta klubu izveide un aprīkošana ar inventāru;
 kultūras un gara mantas popularizēšanas vietas izveide
tūristu piesaistei;
 mājas lapas izveidošana.
 tūrisma pakalpojumu sniegšanas daţādošana(piemēram,
aktīvās atpūtas taku, veloceliņu, zirgu izjāţu laukumu,
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tiltiņu, peldvietu, distanču slēpošanas trašu, rotaļlaukumu
un atrakciju labiekārtošana un izveide, un nepieciešamo
iekārtu, aprīkojuma iegāde augstākminētās infrastruktūras
kopšanai un uzturēšanai;
 sociālipsiholoģiskās palīdzības pieejamības
nodrošinājums, alternatīvās sociālās palīdzības veidu
attīstība;
 kapsētas ţoga izbūve.
 pils vaļņa renovācija un dīķīša krastu nostiprināšana.
 kultūras un atpūtas vietas izveidošana;
 lapenes un laipu būve;
 pamatlīdzekļu iegāde labiekārtošanas darbu veikšanai un
apkārtnes sakopšanai;
 apstādījumu labiekārtošanas un kopšanas inventāra
iegāde;
 sadzīves tehnikas remontdarbnīca;.
 ikdienas pakalpojumu servisa izveide;
 laivu piestātņu izveide;
 loģistikas centra izveide;

stādaudzētavu izveidošana un aprīkošana;

sporta aktivitāšu centru izveidošana un aprīkošana;
 kapsētu labiekārtošana – elektrība, ūdens padeve , tualetes, ţogs,
soliņi;
 bērnu netradicionālo ziemas aktivitāšu vietas labiekārtošana un
aprīkošana;.
 vides sakopšana – atkritumu šķirošanas laukuma izveide;
nodrošinājums ar atkritumu konteineriem atkritumu šķirošanai;
attīstīt esošo autošovu;
izveidot skrituļslidu vai skrituļdēļu laukumu;
izveidot mini golfa laukumu.
gaisa tilta uzbūve pār gravu.
stāvlaukumu izbūves un tūrisma informācijas centru izveide, kas pielāgota arī
invalīdiem.
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana:
 nodarbinātība vasaras mēnešos;
 interneta pieejamība;
transporta pakalpojumi cilvēkiem uz pieaugušo izglītības kursiem;
tipendiju fonds īpašiem jauniešiem, studiju atmaksa, kas pēc tam apņemas
atgriesties atpakaļ;
viesnīcu izveide un aprīkošana.

VI Pasākums – Atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai
1. Rīcības virziens – projektu konkurss - „Mantojums no savas dzimtas ”
Atbalstāmās aktivitātes:
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Neakreditēto jebkādas tematikas muzeju, pagasta izpētes
kabinetu ar daţādu piederību, kuri ir domāti publiski
pieejami izveide , aprīkošana, telpu remonts;
muzeja norāţu un informācijas stendu izveide,;
interneta pieejamības nodrošināšana muzeja telpās;
apkārtējās, tieši pie objekta piederošās teritorijas
sakopšana un labiekārtošana;
novadpētniecības materiālu, vēsturisko dokumentu,
atmiņu apkopošana krājumos, grāmatās un to izdošana
muzeju ekspozīciju papildināšanai,;
sabiedrības informēšanai un publicitātei;
Pagasta muzeja izveide;
amfiteātra un atpūtas laukumu izveide;
Kultūrvēsturiskā mantojuma un apskates objektu
popularizēšana;
Zemnieku saimniecību un privātpersonu muzeju attīstība
un pilnveidošana;
Pagasta vēstures un cilvēku izpēte, izveidot informatīvu
izdevumu;
muzeju plenēri un kultūrvēstures izpētes pasākumi;
vietējo tradīciju, kultūras vēstures vērtību apkopošana;
svarbumbu celšanas un smagatlētikas muzeja izveide.
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