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BIEDRĪBA „RĒZEKNES RAJONA KOPIENU
PARTNERĪBA”
Biedrību „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (turpmāk tekstā Partnerība) dibināja Rēzeknes rajona pašvaldību vadītāji kā fiziskas personas. Uzņēmumu reģistrā Partnerība reģistrēta 2008. gada janvārī.
Partnerības darbības mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem
Rēzeknes novadā un Viļānu novadā, izmantojot sabiedrības līdzdalības
principu gan attiecīgu programmatisku dokumentu izstrādē un apspriešanā, gan to ieviešanā un vietējo kopienu un sabiedrības attīstības darba
veicināšanā, veicinot pašvaldību teritoriju attīstību.
Partnerības darbības viens no galvenajiem uzdevumiem – attiecīgajam
plānošanas periodam izstrādāt teritorijas Attīstības stratēģiju un veikt Vietējās Rīcības grupas (turpmāk tekstā VRG) pienākumus saskaņā ar Latvijas
lauku attīstības programmu.
Darbības pamatuzdevumi:
bb attīstīt vietējo kopienu kapacitāti;
bb sekmēt kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu un
sociālās izslēgtības mazināšanu;
bb rosināt iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā;
bb sekmēt biedrību un nodibinājumu savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem un partneriem
ārvalstīs;
bb sekmēt un veicināt partnerības darbības teritorijas ilgtspējīgu lauku
attīstībā u.c.
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VRG DARBĪBAS TERITORIJA
Rēzeknes novads ar kopējo platību 2524 km2 un 29772 iedzīvotājiem (uz
01.01.2015.).
Viļānu novads ar kopējo platību 287 km2 un 6496 iedzīvotājiem (uz
01.01.2015.).

1. att. VRG darbības teritorija Latvijas kartē
Partnerības darbības teritorija ir Rēzeknes novads ar 25 pagastiem – Audriņu pagasts, Bērzgales pagasta, Čornajas pagasts, Dricānu pagasta, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts,
Kaunatas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Kantinieku pagasts, Silmalas pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Sakstagala
pagasts, Stoļerovas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, pagasts, Rikavas pagasts, Strūžānu pagasts, Pušas pagasts, Lūznavas pagasts, Vērēmu
pagasts, Lendžu pagasts un Viļānu novads ar Viļānu pilsētu un 3 pagastiem – Sokolku pagasts, Viļānu pagasts, Dekšāru pagasts.
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2. att. VRG darbības teritorija novados

VRG teritorijas attīstības stratēģiskie mērķi:
bb sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu;
bb sekmēt racionālas un optimālas tehniskās infrastruktūras attīstību;
bb veicināt uz modernām tehnoloģijām balstītas sociālās infrastruktūras
attīstību;
bb veicināt darbaspēka konkurētspējas paaugstināšanu;
bb nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
Partnerības organizatorisko struktūru veido Kopsapulce, Padome, Izpildinstitūcija, revidents
un grāmatvedis.
Vietējās attīstības
stratēģijas īstenoVIETĒJĀS
ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS
šanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu vērtēšanu
veic vērtēšanas
komisija, kas NORISE
izveidota atbilstoši
IEVIEŠANAS
LĪDZ Latvijas
2015.Republikas
GADAMnormatīvos aktos noteiktajām prasībām un saskaņā ar Partnerības statūtiem.
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LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA „NO APAKŠAS UZ AUGŠU”
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku
attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja
no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem,
iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.
Ko paredz LEADER?
Pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas
skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas
konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas
attīstības prioritātes.
Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota apvērsta pieeja, kas
nosaka aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu gan stratēģijas izstrādē, gan
apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.
Savukārt, lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības
jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un
īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus
no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju
interešu grupām (turpmāk - vietējas rīcības grupas).
LEADER paredz iespēju veicināt sadarbību starp lauku iedzīvotājiem,
partnerībām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī attīstīt
vietējo partnerību sadarbības tīklu informācijas un pieredzes apmaiņai.
Kas ir Vietējā rīcības grupa?
Vietējā rīcības grupa (partnerība) ir vietējo organizāciju un lauku
iedzīvotāju apvienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju
skaitu robežās no 5 līdz 65 tūkstoši, pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju
intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.
Būtiska vietējās rīcības grupas pazīme ir līdzvērtīgas partnerības ievērošana
organizācijas lēmumu pieņemšanas līmenī, kas nosaka, ka integrētās
lauku attīstības stratēģijas izstrādē, apstiprināšanā un ieviešanā līdzvērtīgi
jāpiedalās pārstāvjiem no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējās
attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām.
VRG ir jābūt spējai piesaistīt un veiksmīgi administrēt sabiedrisko
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finansējumu, tāpēc tai ir jābūt oficiāli reģistrētai kā biedrībai vai
nodibinājumam un jābūt pozitīvi atpazīstamai un pieņemamai vietējā
sabiedrībā.
Kas ir vietējā attīstības stratēģija?
Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un
apstiprinājusi VRG, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un
saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm.
Vietējā attīstības stratēģijā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas
analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un
vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija,
noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas
sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku
ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.
Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai
iespēja piesaistīt atbalstu no ELFLA līdzfinansētiem pasākumiem.
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VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS NORISE
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. -2013.gadam 413 pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 411 pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros kopš 2009.gada janvāra ir noslēgušās 8 projektu konkursu kārtas.
Kopējais fondā pieejamais finansējums sastādīja 1351585,13 EUR, kas tika
apgūts sekojošās rīcībās:
1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2. Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (dienas centru izveide, veļas mazgātava, interneta pieejas punkts u.tml.).
Aktivitāte: iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
3. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
4. Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides
radīšanai.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
5. Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes
nodrošināšana.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
6. Dažādu jaunu klubiņu izveide – jauniešiem, jaunām māmiņām, ģimenēm u.c.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
7. Bērnu un jauniešu centru izveide.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
8. Dažādu pagastam nozīmīgu vietu ainaviska noformēšana iesaistot
tajā vietējos iedzīvotājus.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
9. Kultūras sporta, atpūtas iespēju attīstība, dažādošana.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
10. Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves vides veidošanai
(pludmales, parki, atpūtas un sporta, bērnu rotaļu un spēļu laukumu
izveide), iesaistot tajā vietējos iedzīvotājus.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
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11. Lauku māju un sētu (muzeju) izveide (rekonstrukcija, pagalmu labiekārtošana) un kultūrvēsturisko objektu sakopšana.
Aktivitāte: 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 veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
ELFLA projektu konkursu ietvaros Lauku atbalsta dienestam tika iesniegti 377 projekti no tiem:
bb
bb
bb
bb

250 projekti apstiprināti;
93 projekti noraidīti;
26 projekti atsaukti;
8 projektiem lauzts līgums.

Informācija par ELFLA projektu skaitu un finansējuma izlietojumu ir apkopota 1.tabulā. Kopā tika izsludinātas 8 projektu kārtas un uz 05.05.2015.
apgūts finansējums 1 351 585,13 EUR apmērā.
ELFLA projektu konkursu kvantitatīvie rādītāji
1.tabula
Projekta
kārta
1
2
3
4
5
6
7
8
KOPĀ

Iesniegto
projektu skaits
30
84
52
78
76
1
28
28
377

Apstiprināto
projektu skaits
22
41
23
68
56
1
18
21
250

Summa, EUR

1

109808,99
307662,05
88588,37
312384,96
404845,73
14228,72
47378,8
66687,51
351 585,13

Pēc juridiskā statusa projektu īstenotāji pārstāv NVO sektoru (biedrības un
nodibinājumi), pašvaldības, fiziskās personas un komercdarbības sektoru.
3. attēlā ir skatāma projektu īstenotāju procentuālā struktūra pēc juridiskā
statusa.
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3. att. Projektu īstenotāju struktūra pēc juridiskā statusa, %-os
Visvairāk jeb 79% no projektu īstenotājiem pārstāv NVO sektoru. Otrā aktīvākā grupa jeb 10% ir pašvaldības, savukārt, attiecīgi – 7 % un 4% no
projektu īstenotājiem ir fiziskas personas un komercdarbības sektors. Projekti tiek īstenoti VRG teritorijā, t.i., Rēzeknes novada pagastos un Viļānu
novada pagastos un Viļānu pilsētā.

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
Kopumā VRG teritorijā darbojas 130 projektu īstenotāji, kuri saņēmuši atbalstu LEADER pieejas īstenošanai. 4. attēlā redzamā informācija liecina,
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
ka visaktīvākie projektu pieteicēji skaita ziņā ir Maltas pagastā (9) un Viļānos (9). IEVIEŠANAS NORISE LĪDZ 2015. GADAM
4. att. Projektu īstenotāju skaita sadalījums VRG teritorijā
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LEADER projektu rezultatīvie rādītāji
Izsludināto projektu kārtu un Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna
raksturojums:
1. projektu kārtā:
bb Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (3);
bb Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides
radīšanai (7);
bb Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana (5);
bb Bērnu un jauniešu centru izveide (7).
2. projektu kārtā:
bb Dažādu jaunu klubiņu izveide (12);
bb Dažādu pagastam nozīmīgu vietu ainaviska noformēšana iesaistot tajā
vietējos iedzīvotājus (6);
bb Kultūras, sporta, atpūtas iespēju attīstība, dažādošana (6);
bb Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves vides veidošanai
(5);
bb Lauku māju un sētu (muzeju) izveide (rekonstrukcija, pagalmu labiekārtošana) un Kultūrvēsturisko objektu sakopšana (4);
bb Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (8).
3. projektu kārtā:
bb Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides
radīšanai (10);
bb Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana (13).
4. projektu kārtā:
bb Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos (5);
bb Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (8);
bb Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
(55).
5. projektu kārtā:
bb Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos (9);
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bb Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (6);
bb Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
(41).
6. projektu kārtā:
bb Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos (1).
7. projektu kārtā:
bb Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (18).
8. projektu kārtā:
bb Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem (21).
Lielākais projektu īpatsvars novērojams rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, kur kopā tika apstiprināti 117
projekti. Otrs rezultatīvākais rādītājs jeb projektu skaits ir rīcībā „Sociālo
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana”, kur tika apstiprināti 43 projekti. Vismazāk jeb 4 projekti apstiprināti rīcībā „Lauku māju un sētu (muzeju)
izveide (rekonstrukcija, pagalmu labiekārtošana) un Kultūrvēsturisko objektu sakopšana”.
LEADER īstenoto projektu idejas
bb ZIG ZAG trases izveide (Audriņu pagasts)
bb Bērzgales baznīcas jumta remonts (Bērzgales pagasts)
bb Ratnieku ciema ierīkošana ar informācijas zīmēm (Čornajas pagasts)
bb Pārgājienu aprīkojums (Čornajas pagasts)
bb Brīvdabas estrādes ar tirgotāju nojumēm (Čornajas pagasts)
bb Aprīkota bibliotēka ar jaunām modernām mēbelēm (Dricānu pagasts)
bb Rēzeknes novada sporta skolas formu iegāde (Dricānu pagasts)
bb Alpīnisma komplekta iegāde (Feimaņu pagasts)
bb Keramikas darbnīcas izveide (Gaigalavas pagasts)
bb Izglītības centra izveide (Gaigalavas pagasts)
bb Ceļu satiksmes drošības laukums (Griškānu pagasts)
bb Hokeja inventāra iegāde (Griškānu pagasts)
bb Veselīga dzīvesveida popularizēšana (Griškānu pagasts)
bb Dienas centra izveide “Sniedz roku” (Ilzeskalna pagasts)
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bb Mobilās malkas skaldīšanas brigāde (Ilzeskalna pagasts)
bb Velosipēdu noma (Ilzeskalna pagasts)
bb Pieminekļa izveide Jānim Klīdzējam Kantinieku kapos (Kantinieku pagasts)
bb Jauniešu centra „Kontaktligzda” izveide (Kaunatas pagasts)
bb Zāles un krūmu pļaušanas pakalpojumu sniegšana (Lendžu pagasts)
bb Basketbola kluba inventāra iegāde (Lūznavas pagasts)
bb Radošā centra izveide „Zelta zvīņa” (Lūznavas pagasts)
bb Aprīkots Maltas skolēnu vecāku kabinets (Maltas pagasts)
bb Mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai (Mākoņkalna pagasts)
bb Baznīcas žoga rekonstrukcija (Nagļu pagasts)
bb Āra trenažieru laukuma izveide (Nautrēnu pagasts)
bb Foto interešu klubiņa izveide (Ozolaines pagasts)
bb Atrakciju parka izveide (Ozolaines pagasts)
bb BOŅUKA parka izveide (Ozolmuižas pagasts)
bb Augsnes kultivēšanas pakalpojuma izveide (Ozolmuižas pagasts)
bb RADIO muzeja izveide (Pušas pagasts)
bb Radošas darbnīcas izveide Viļānu novada iedzīvotājiem (Viļāni)
bb Ūdens un purva augu dabas takas izveide (Sakstagala pagasts)
bb Muzeja „KOLNOSĀTA” pilnveidošana (Sakstagala pagasts)
bb Ceļu satiksmes noteikumu laukums ar transportlīdzekļiem (Vērēmu
pagasts)
bb Bioloģiskā piena pārstrādes uzlabošana (Viļānu pagasts)
bb Bišu dravas izveide (Gaigalavas pagasts)
bb Ābeļu dārzu izveide (Kantinieku pagasts)
bb Upeņu stādu un jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde (Nautrēnu pagasts)
bb u.c.
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PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJAS VIEDOKĻI
Projektu īstenotāju viedokļi tika noskaidroti pētījuma „Rēzeknes rajona
kopienu partnerības Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešanas izvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai” ietvaros.
Aptaujas mērķis bija apkopot projektu īstenotāju viedokļus par LEADER
pieejas pasākumu projektu realizāciju un ieviešanas rezultātiem. Aicinājums aizpildīt anketu, izmantojot Google rīku, tika nosūtīts 134 projektu
iesniedzējiem. Tika saņemtas 59 aizpildītas anketas. Projekta iesniedzēju
procentuālā struktūra, kas piedalījās aptaujā ir apkopota 5.attēlā.

5. att. Aptaujas dalībnieku sadalījums pēc saimnieciskās
darbības formas, %-os
No visiem respondentiem 85 % pārstāv Rēzeknes novadu un 15 % Viļānu
novadu. Respondenti pārstāv 26 no 28 pagastiem un Viļānu pilsētu. No
Viļānu novada tika saņemtas anketas no visiem 3 pagastiem un Viļānu
pilsētas.

BIEDRĪBAS
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VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
6. att. Aptaujas dalībnieku
sadalījums
iesniegto
IEVIEŠANAS
NORISE
LĪDZ pēc
2015.
GADAM
projektu skaita, %-os
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27 % no aptaujas dalībniekiem ir iesnieguši tikai vienu projektu, 39
% ir iesnieguši 2 projektus un 15 % ir iesnieguši 3 vai 5 un vairāk projektus, kas apliecina respondentu aktivitāti projektu izstrādē un iesniegšanā.
7.attēlā ir apkopots aptaujas dalībnieku sadalījums pēc rīcībām kurās tika
iesniegti un realizēti projekti:

7. att. Iesniegto un realizēto projektu skaits pa rīcībām
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Aptaujas dalībnieku realizēto projektu skaits pa radīto materiālo vērtību
veidiem:

8. att. Realizēto projektu skaits pa radīto materiālo
vērtību veidiem
Relatīvi augsts ir projektu īpatsvars, kuros tika iegādāts sporta vai atpūtas
inventārs. Aptaujā tika precizēts arī inventāra veids:
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb

piepūšamās ūdens atrakcijas;
zāles trenažieri;
āra basketbola grozi;
distanču slēpošanas tehnika un inventāra;
laivas, katamarāns;
velosipēdi un aprīkojums;
bumbas, trenažieri un citi priekšmeti bērnu invalīdu vispārīgai attīstībai;
tūrisma inventārs;
distanču slēpes, nūjas un zābaki, nūjošanas nūjas;
āra trenažieri, rampa jauniešiem, trenažieri pensionāriem;

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
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bb trenažieru zāles inventārs - trenažieri, fitnesa paklāji, masāžas bumbas, vingrošanas riņķi;
bb batuti, alpīnisma komplekts, zirgu sporta inventārs;
bb novuss, galda teniss, galda futbols, sēžamie maisi – pufi, galda spēles,
biljarda galds;
bb slidas;
bb masīvkoka laukuma aprīkojuma mēbeles (soli, galdi, nojume, šūpoles);
bb sporta inventārs ārstnieciskajai vingrošanai sporta zālē un peldbaseinā;
bb u.c.
Galvenās problēmas, ar kurām projekta pieteicēji saskārās pieteikumu
sagatavošanas procesā:

9. att. Problēmas ar kurām projekta pieteicēji saskārās
pieteikumu sagatavošanas procesā, %-os
Būtiskākā problēma, ko atzīmēja gandrīz puse (47 %) no aptaujas dalībniekiem, bija cenu aptaujas dokumentu sagatavošana. Tāpat nozīmīgas
problēmas pieteikumu sagatavošanas procesā bija:
bb atrast atbilstošus piegādātājus/ pakalpojumu sniedzējus projekta idejas īstenošanai (37 % norādīja šo problēmu);
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bb bija problemātiski, aizpildīt projektu pieteikuma veidlapu, noteikt cilvēku skaitu, kuri izmantos vai kuriem būs pieejams projekta ietvaros
izveidotais rezultāts (29 % norādīja šo problēmu);
bb tehniska projekta pieteikuma sagatavošana Excel failā (24 % norādīja
šo problēmu).
Mazāk aktuālas problēmas, bet ar kurām saskārās vismaz katrs piektais
dalībnieks projektu pieteikumu sagatavošanas procesā, bija:
bb neskaidri formulēti nosacījumi projektu konkursu dokumentos, kas
apgrūtina izpratnes veidošanos par attiecināmām/neattiecināmām
aktivitātēm (22%);
bb projekta pieteikuma noformēšana atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām (18%).
Galvenās problēmas, ar kurām projekta pieteicēji saskārās projektu
īstenošanas procesā:

BIEDRĪBAS
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10. att. IEVIEŠANAS
Projektu realizācijas
procesāLĪDZ
radušās
problēmas,
%-os
NORISE
2015.
GADAM
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Būtiskākās problēmas, ar kurām saskārās projektu realizētāji projektu
īstenošanas procesā, bija:
bb piegādātāji/pakalpojumu sniedzēji projekta īstenošanas laikā manipulēja ar cenu, piemēram, nosakot to augstāku, nekā sākotnēji iesniegtajā piedāvājumā (33 % norādīja šo problēmu);
bb piegādātāji/pakalpojumu veicēji savas saistības projekta īstenošanas
laikā neizpildīja savlaicīgi (33 % norādīja šo problēmu);
bb neelastīga pieeja no LAD puses izmaiņu veikšanā projektu īstenošanas
laikā (30 % norādīja šo problēmu).
Mazāk aktuālas problēmas, bet ar kurām tomēr saskārās vismaz katrs
piektais projektu īstenošanas procesā bija:
bb sarežģīta maksājumu pieprasījuma veidlapas forma (25%);
bb piegādātāji/pakalpojumu sniedzēji savas saistības projekta īstenošanas laikā neizpilda solītajā kvalitātē (23%);
bb apgrūtināta/ neefektīva komunikācija ar LAD darbiniekiem (20 %).
Iepriekšējā jautājumā tikai 3 % atzīmēja kā būtisku problēmu projektu realizācijas periodā – komunikāciju ar vietējās partnerības darbiniekiem. Uz
jautājumu par vispār esošajām sadarbības vai komunikācijas problēmām
ar vietējo partnerību sniegto atbilžu sadalījums ir sekojošs:

11. att. Atbilžu sadalījums par sadarbības/komunikācijas
problēmām ar vietējo partnerību, %-os
Sniegtās atbildes kopumā apliecina pozitīvu komunikāciju un sadarbību
starp Partnerību un projektu realizētājiem, kas ir svarīgs uzstādījums sekmīgai sadarbības realizācijai turpmākajos periodos.
Sakarā ar informācijas pieejamību par LEADER pieejas pasākumu projektu
konkursiem sniegtās atbildes ir sekojošas:
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12. att. Viedokļu sadalījums par informācija pieejamību par
LEADER pieejas pasākumu projektu konkursiem, %-os
86 % atzīmēja, ka informācija par LEADER pieejas pasākumu projektiem
bija sniegta pietiekami plaši.
Projektu realizētāju viedokļi par informācijas avotu efektivitāti ir sekojošs:

13. att. Projektu realizētāju viedokļi par informācijas
avotu efektivitāti, %-os
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Vairāk kā puse no projektu realizētājiem norādīja 2 visefektīvākos informācijas avotus: (1) vietējās partnerības organizētie semināri – 69% un
(2) individuālās konsultācijas pie vietējās partnerības darbinieka – 57%,
kas apliecina partnerības darbinieku nozīmību, kā arī ir izaicinājums kapacitātei un atbildībai nākošajā periodā.
Viens no aptaujas uzdevumiem bija arī izzināt potenciālo projektu realizētāju viedokļus par rīcībām, kurās varētu tikt realizēti projekti nākamajā
plānošanas periodā. Atbildes ir sekojošas:
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14. att. Jomas kurās projektu īstenotāji ir gatavi realizēt projektus
nākošajā plānošanas periodā, %-os
Trīs galvenās jomas, kurās plāno pieteikt un realizēt projektus nākošajā
plānošanas periodā ir
bb aktīvās atpūtas veicināšana un sporta projekti (47%);
bb teritorijas labiekārtošanas projekti (45%);
bb kultūras pasākumu organizēšana, nodrošināšana (38%).
Kopumā aptaujas rezultāti apliecina biedrības „Rēzeknes rajona kopienu
partnerība” ieguldījumu esošās vietējās attīstības stratēģijas realizācijā, finansējuma izlietojuma pozitīvu ietekmi uz izvirzītajiem mērķiem VRG teritorijā, kā arī iezīmē problēmas un risināmos jautājumus, definējot turpmākos darbības virzienus vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un
realizācijai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
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PROJEKTU PUBLISKAIS FINANSĒJUMS
Nr.
p.k.

Projekta īstenotājs

Projekta numurs

1.kārta Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
1
Biedrība “Rūžeņa”
09-01-LL23-L413101-000004
2
Biedrība Ilzeskalna lauku sieviešu
09-01-LL23-L413101-000003
biedrība “Mājupceļš”
3
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts
09-01-LL23-L413101-000002

Publiskais
finansējums
EUR
6015,40
5826,66
5283,98

1.kārta Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides radīšanai
1
Biedrība “RIKA”
09-01-LL23-L413201-000001
6067,08
2
Biedrība “Koris Trejkola”
09-01-LL23-L413201-000002
2234,36
3
Biedrība “RĀZNA PLUS”
09-01-LL23-L413201-000003
5946,96
4
Biedrība “Urgas”
09-01-LL23-L413201-000004
6402,92
5
Biedrība Kultūras biedrība “Viktorija” 09-01-LL23-L413201-000005
6392,68
6
Biedrība “Biedrība
09-01-LL23-L413201-000007
6402,92
“Visu Tev, Franci Trasun””
7
Biedrība Mednieku
09-01-LL23-L413201-000006
5676,19
Biedrība “VANAGS”
1.kārta Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana
1
Biedrība Sieviešu interešu klubs
09-01-LL23-L413202-000001
2548,41
“ASTRA”
Nodibinājums “Nautrēnu vidusskolas
09-01-LL23-L413202-000002
2561,17
2
atbalsta fonds”
3
Biedrība “RĀZNA PLUS”
09-01-LL23-L413202-000003
2559,62
4
Biedrība “KUKUŽI”
09-01-LL23-L413202-000004
2561,16
5
Biedrība Aktīvās atpūtas biedrība
09-01-LL23-L413202-000005
2391,38
“GOV”
1.kārta Bērnu un jauniešu centru izveide
1
Biedrība Sieviešu interešu klubs
“ASTRA”
2
Biedrība “KOPĀ VARAM”
3
Biedrība “KUKUŽI”
4
Biedrība “Gaigala”
5
Biedrība “Gorki”
6
Biedrība “SEDNA”
7
Biedrība Jauno ģimeņu biedrība
“Hestija”
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09-01-LL23-L413203-000007

4811,87

09-01-LL23-L413203-000006
09-01-LL23-L413203-000002
09-01-LL23-L413203-000008
09-01-LL23-L413203-000004
09-01-LL23-L413203-000005
09-01-LL23-L413203-000003

5707,78
5371,04
6398,98
6115,56
6402,65
6130,22
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Nr.
p.k.

Projekta īstenotājs

Projekta numurs

2.kārta Kultūras, sporta, atpūtas iespēju attīstība, dažādošana
1
Biedrība “RĀZNA PLUS”
10-01-LL23-L413203-000001
2
Viļānu novada pašvaldība
10-01-LL23-L413203-000002
3
Biedrība “SEDNA”
10-01-LL23-L413203-000003
4
Biedrība Sporta Biedrība “VIRAUDA” 10-01-LL23-L413203-000005
Biedrība Latgales dārzu biedrība “Mežlil- 10-01-LL23-L413203-000006
5
ijas”
6
Biedrība “RASTA”
10-01-LL23-L413203-000007
2.kārta Dažādu jaunu klubiņu izveide
1
Biedrība “Jaunieši Rogovkai”
2
Biedrība Rēzeknes reģiona lauku
sieviešu biedrība “SIDRABRASA”
3
Biedrība “Bokonu Bryuklenes”
4
Biedrība “Odziņa”
5
Biedrība “IEDVESMA plus”
6
Biedrība “ART4U”
7
Biedrība Hokeja klubs “Rēzekne”
8
Biedrība “Latgales multimediju darbnīca”
9
Biedrība “Vienota Ģimene”
10 Biedrība Jauniešu biedrība “Aktīvisti”
11 Biedrība “EX CHILL BASSE”
12 Biedrība “REMUS”

Publiskais
finansējums
EUR
11493,96
6879,76
6923,99
5710,38
11516,71
10204,59

10-01-LL23-L413201-000001
10-01-LL23-L413201-000002

2746,85
8841,62

10-01-LL23-L413201-000003
10-01-LL23-L413201-000004
10-01-LL23-L413201-000006
10-01-LL23-L413201-000005
10-01-LL23-L413201-000007
10-01-LL23-L413201-000008

1978,23
5782,49
7771,32
8964,09
8262,65
8886,96

10-01-LL23-L413201-000009
10-01-LL23-L413201-000010
10-01-LL23-L413201-000011
10-01-LL23-L413201-000012

3554,60
4620,88
6510,90
4473,81

2.kārta Dažādu pagastam nozīmīgu vietu ainaviska noformēšana iesaistot tajā vietējos
iedzīvotājus
1
Biedrība “PROMALIJA”
10-01-LL23-L413202-000001
10208,15
2
Biedrība Viļānu labdarības biedrība
10-01-LL23-L413202-000002
7667,12
“ATBALSTS”
3
Biedrība “Par Rogovku!”
10-01-LL23-L413202-000003
10244,68
4
Biedrība “Bāreņu aprūpes
10-01-LL23-L413202-000004
10160,77
centrs “KOPĀ AR MUMS””
5
Biedrība “Boņuks”
10-01-LL23-L413202-000005
9893,51
6
Biedrība “Svēteļi”
10-01-LL23-L413202-000006
7808,23
2.kārta Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves vides veidošanai
1
Biedrība “Vienota ģimene”
10-01-LL23-L413204-000003
2
Biedrība “PROMALIJA”
10-01-LL23-L413204-000002
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10122,89
10191,68

Nr.
p.k.
3
4
5

Projekta īstenotājs
Biedrība “Skudreņis”
Biedrība “VANADZIŅI”
Biedrība “Astra”

Publiskais
finansējums
EUR
10-01-LL23-L413204-000004
10227,57
10-01-LL23-L413204-000005
10184,86
10-01-LL23-L413204-000001
10244,68
Projekta numurs

2.kārta Lauku māju un sētu (muzeju) izveide (rekonstrukcija, pagalmu labiekārtošana) un
Kultūrvēsturisko objektu sakopšana
1
Biedrība “Cilvēka bērns”
10-01-LL23-L413205-000001
10244,68
2
Biedrība “Dievs, daba un mēs”
10-01-LL23-L413205-000002
10184,39
3
Biedrība “Biedrība
10-01-LL23-L413205-000003
10136,27
“Visu Tev, Franci Trasun””
4
Biedrība “Radio Randiņš”
10-01-LL23-L413205-000004
5988,75
2.kārta Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
1
Biedrība Viļānu bērnu un jauniešu
10-01-LL23-L413101-000001
invalīdu biedrība “Saulstariņi”
2
Biedrība “Silmalieši”
10-01-LL23-L413101-000002
3
Biedrība Rēzeknes reģiona lauku
10-01-LL23-L413101-000003
sieviešu biedrība “SIDRABRASA”
4
Biedrība “Blāzma K”
10-01-LL23-L413101-000004
5
Biedrība Ilzeskalna lauku sieviešu
10-01-LL23-L413101-000005
biedrība “Mājupceļš”
6
Biedrība “Seniori”
10-01-LL23-L413101-000006
7
Biedrība “Sabiedrisko aktivitāšu atbal- 10-01-LL23-L413101-000007
sta centrs”
8
Biedrība “ALODIN”
10-01-LL23-L413101-000008

6402,92
6065,33
5976,72
6156,05
6118,26
3137,87
2178,05
3006,54

3.kārta Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides radīšanai
1
Biedrība “SONAR MUSIQUE”
11-01-LL23-L413201-000002
6390,30
2
Rēzeknes novada pašvaldība
11-01-LL23-L413201-000003
5872,16
3
Biedrība Viļānu bērnu un jauniešu
11-01-LL23-L413201-000005
5450,08
invalīdu biedrība “Saulstariņi”
4
Biedrība “Biedrība
11-01-LL23-L413201-000004
6391,03
“Visu Tev, Franci Trasun””
5
Rēzeknes novada pašvaldība Dricānu 11-01-LL23-L413201-000007
4724,11
pagasta pārvalde
6
Biedrība “Šodiena-Rītdienai”
11-01-LL23-L413201-000008
6002,17
Biedrība “VIĻĀNU INVALĪDU BIEDRĪBA” 11-01-LL23-L413201-000009
6658,12
7
8
Biedrība Lauku iedzīvotāju atbalsta
11-01-LL23-L413201-000010
4224,01
biedrība “Svētenis”
9
Biedrība “RĀZNA PLUS”
11-01-LL23-L413201-000011
6385,45

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
IEVIEŠANAS NORISE LĪDZ 2015. GADAM
25

Nr.
p.k.
10

Projekta īstenotājs
Biedrība Hokeja klubs “Rēzekne”

Publiskais
finansējums
EUR
11-01-LL23-L413201-000013
6312,00
Projekta numurs

3.kārta Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana
1
Biedrība Sieviešu interešu klubs
11-01-LL23-L413202-000001
2840.34
“ASTRA”
2
Biedrība “Silmalieši”
11-01-LL23-L413202-000002
1426,19
3
Biedrība “Mākonītis”
11-01-LL23-L413202-000003
2561,17
4
Rēzeknes novada pašvaldība
11-01-LL23-L413202-000004
1754,40
5
Biedrība “Linu un kaņepju pārstrādes 11-01-LL23-L413202-000005
2560,61
klasteris”
6
Biedrība “Dricānu kultūras biedrība
11-01-LL23-L413202-000007
1860,35
AUSEKLIS”
7
Biedrība “BIEDRĪBA “SĀTA””
11-01-LL23-L413202-000008
2189,82
8
Biedrība “Esi vasals”
11-01-LL23-L413202-000009
2357,19
9
Biedrība “Šodiena-Rītdienai”
11-01-LL23-L413202-000010
2433,11
10 Biedrība “BUČAS”
11-01-LL23-L413202-000011
2548,76
11 Biedrība “Vienota Ģimene”
11-01-LL23-L413202-000012
2557,95
12 Biedrība “Gorki”
11-01-LL23-L413202-000014
2535,56
13 Biedrība Rēzeknes reģiona lauku
11-01-LL23-L413202-000015
2553,49
sieviešu biedrība “SIDRABRASA”
4.kārta Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos
1
SIA “Zalzeme”
12-01-LL23-L41100-000004
3293,11
2
Pēteris Mozumačs
12-01-LL23-L41100-000005
734,07
3
Artis Bečs
12-01-LL23-L41100-000001
1097,68
4
Vija Isajeva
12-01-LL23-L41100-000003
2524,13
5
Viktors Uškāns
12-01-LL23-L41100-000002
796,41
4.kārta Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
1
Rēzeknes novada pašvaldība Dricānu 12-01-LL23-L413101-000003
pagasta pārvalde
2
Biedrība “Savai zemei”
12-01-LL23-L413101-000009
3
Biedrība “Silmalieši”
12-01-LL23-L413101-000004
4
Biedrība Jauno ģimeņu biedrība
12-01-LL23-L413101-000002
“Hestija”
5
Rēzeknes novada pašvaldība
12-01-LL23-L413101-000010
6
Viļānu novada pašvaldība
12-01-LL23-L413101-000006
7
Biedrība “Gorki”
12-01-LL23-L413101-000001

26

3486,45
3841,75
1972,60
4268,62
2443,18
3056,93
1663,48

Nr.
p.k.
8

Projekta īstenotājs
Rēzeknes novada pašvaldība Ilzeskalna pagasta pārvalde

Publiskais
finansējums
EUR
12-01-LL23-L413101-000007
1760,69
Projekta numurs

4.kārta Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
1
Biedrība “Radītprieks”
12-01-LL23-L413201-000057
2
Biedrība “Radošo ideju attīstības
12-01-LL23-L413201-000020
centrs”
3
Biedrība Latgaliešu mūzikas grupa
12-01-LL23-L413201-000008
“Bez PVN”
4
Rēzeknes novada pašvaldība
12-01-LL23-L413201-000062
5
Rēzeknes novada pašvaldība Dricānu 12-01-LL23-L413201-000049
pagasta pārvalde
6
Biedrība Sieviešu interešu klubs
12-01-LL23-L413201-000058
“ASTRA”
7
Biedrība “Zvejsalu Mākslas galerija”
12-01-LL23-L413201-000010
8
Rēzeknes novada pašvaldība
12-01-LL23-L413201-000025
9
Biedrība “Silmalieši”
12-01-LL23-L413201-000003
10 Biedrība “Odziņa”
12-01-LL23-L413201-000031
11 Biedrība Jauno ģimeņu biedrība
12-01-LL23-L413201-000016
“Hestija”
12 Biedrība “Šodiena-Rītdienai”
12-01-LL23-L413201-000012
13 Biedrība “RIKA”
12-01-LL23-L413201-000021
14 Biedrība Aktīvās atpūtas un sporta
12-01-LL23-L413201-000038
biedrība “AZOTE”
15 Biedrība “Māmiņu klubs Maltā”
12-01-LL23-L413201-000004
16 Rēzeknes novada pašvaldības
12-01-LL23-L413201-000056
Strūžānu pagasta pārvalde
17 Biedrība “Vienota Ģimene”
12-01-LL23-L413201-000017
18 Biedrība “ŪDZEŅA”
12-01-LL23-L413201-000032
19 Biedrība “Kristīgo palīdzība”
12-01-LL23-L413201-000018
20 Biedrība “Esi vasals”
12-01-LL23-L413201-000006
21 Rēzeknes novada pašvaldības Lūzna- 12-01-LL23-L413201-000026
vas pagasta pārvalde
22 Biedrība “Boņuks”
12-01-LL23-L413201-000035
23 Biedrība “KUKUŽI”
12-01-LL23-L413201-000023
24 Rēzeknes novada Kaunatas pagasta
12-01-LL23-L413201-000054
pārvalde
25 Biedrība “Lādiņš”
12-01-LL23-L413201-000045
26 Biedrība “Skudreņis”
12-01-LL23-L413201-000029
27 Biedrība “Irbītes”
12-01-LL23-L413201-000047

4832,88
6137,84
6352,98
6402,92
4137,37
7105,62
6284,43
6395,23
5662,50
5977,71
7109,11
6402,92
3254,36
6318,90
6077,91
5248,93
6402,77
6284,61
2652,09
3952,82
5080,18

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
IEVIEŠANAS NORISE LĪDZ 2015. GADAM
6390,64
5285,07
4633,28

4786,57
2095,38
6037,20
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Nr.
p.k.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

28

Projekta īstenotājs

Projekta numurs

Biedrība “Muzeja draugi”
Viļānu novada pašvaldība
“Rāznas nacionālā parka biedrība”
Biedrība “IEDVESMA plus”
Biedrība “Ezerrieksts 2012”
Biedrība “RĀZNA PLUS”
Biedrība “Dricānu kultūras biedrība
AUSEKLIS”
Biedrība Rēzeknes reģiona lauku
sieviešu biedrība “SIDRABRASA”
Biedrība Griškānu pagasta sieviešu
klubs “Smaids”
Biedrība “Lūznavas BK”
Nodibinājums “Nautrēnu vidusskolas
atbalsta fonds
Biedrība “EX CHILL BASSE”
Biedrība “PROMALIJA”
Rēzeknes novada pašvaldība Ilzeskalna pagasta pārvalde
Biedrība “Bāreņu aprūpes
centrs “KOPĀ AR MUMS””
Biedrība “Biedrība
“Visu Tev, Franci Trasun””
Biedrība “VUOLYUDZEITE”
Biedrība “Radio Randiņš”
Biedrība “Gorki”
Biedrība Jauniešu biedrība “Aktīvisti”
Biedrība Zirgu īpašnieku asociācija
“Latgales rikšotājs”
Biedrība “VANADZIŅI”
Biedrība “Austrumlatvijas radošo
iniciatīvu centrs”
Biedrība Austrumu cīņu sporta klubs
“ENERGY-V”
Biedrība “Lubāna vilnis”
Biedrība “Ūdensprieks”
Biedrība Audriņu kultūras nama
jauniešu klubs “MAK”
Biedrība “Maltas 2.vidusskolas
vecāku klubiņš”

12-01-LL23-L413201-000011
12-01-LL23-L413201-000051
12-01-LL23-L413201-000060
12-01-LL23-L413201-000014
12-01-LL23-L413201-000022
12-01-LL23-L413201-000061
12-01-LL23-L413201-000046

Publiskais
finansējums
EUR
6402,58
6020,54
6370,55
6004,96
2036,93
6401,01
6268,25

12-01-LL23-L413201-000019

6399,13

12-01-LL23-L413201-000033

5783,69

12-01-LL23-L413201-000041
12-01-LL23-L413201-000064

3128,90
3520,26

12-01-LL23-L413201-000027
12-01-LL23-L413201-000048
12-01-LL23-L413201-000052

2563,59
5352,15
3247,60

12-01-LL23-L413201-000001

5160,04

12-01-LL23-L413201-000063

5919,86

12-01-LL23-L413201-000044
12-01-LL23-L413201-000055
12-01-LL23-L413201-000040
12-01-LL23-L413201-000024
12-01-LL23-L413201-000043

6394,30
2626,82
6377,31
6360,66
4512,49

12-01-LL23-L413201-000013
12-01-LL23-L413201-000034

3768,69
5392,57

12-01-LL23-L413201-000007

6126,47

12-01-LL23-L413201-000042
12-01-LL23-L413201-000050
12-01-LL23-L413201-000036

2366,62
2015,14
4269,83

12-01-LL23-L413201-000005

3352,70

Publiskais
finansējums
EUR
5.kārta Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un lauksaimniecības
produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos
1
KS Lauksaimniecības pakalpojumu
13-01-LL23-L41100-000004
13778,71
kooperatīvā sabiedrība “VIĻĀNI”
2
SIA “Plašumi”
13-01-LL23-L41100-000011
3627,09
3
SIA “Zalzeme”
13-01-LL23-L41100-000003
4349,48
4
ZS Vecpiebalgas pagasta zemnieka
13-01-LL23-L41100-000008
3449,74
saimniecība “KALNA-STAŅAUDI”
5
Jānis Zeļčs
13-01-LL23-L41100-000009
10545,38
6
Artis Plušs
13-01-LL23-L41100-000005
485,72
7
Igors Koroļkovs
13-01-LL23-L41100-000001
15651,59
8
Edgars Nizins
13-01-LL23-L41100-000012
15468,15
9
Aija Jermolajeva
13-01-LL23-L41100-000002
403,38
Nr.
p.k.

Projekta īstenotājs

Projekta numurs

5.kārta Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
1
Viļānu novada pašvaldība
13-01-LL23-L413101-000001
2
Biedrība “Dricānu kultūras biedrība
13-01-LL23-L413101-000009
AUSEKLIS”
3
Biedrība “Seniori”
13-01-LL23-L413101-000003
4
Biedrība Griškānu pagasta sieviešu
13-01-LL23-L413101-000004
klubs “Smaids”
5
Biedrība “Vienota Ģimene”
13-01-LL23-L413101-000010
6
Biedrība “Rāznas ezera krasta jau13-01-LL23-L413101-000002
nieši”
5.kārta Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
1
Biedrība “Baltā skola”
13-01-LL23-L413201-000051
2
Viļānu novada pašvaldība
13-01-LL23-L413201-000001
3
Biedrība “Meirānu ezera
13-01-LL23-L413201-000050
apsaimniekotājs”
4
Biedrība “Latgales tradicionālās
13-01-LL23-L413201-000003
kultūras centrs “Latgaļu sāta””
5
Biedrība “Šodiena-Rītdienai”
13-01-LL23-L413201-000020
6
Biedrība “Asniņš”
13-01-LL23-L413201-000049
7
Biedrība “ŪDZEŅA”
13-01-LL23-L413201-000023
8
Biedrība “Maltys zīds”
13-01-LL23-L413201-000008
9
Biedrība “Bokonu Bryuklenes”
13-01-LL23-L413201-000047
10 Biedrība “BUČAS”
13-01-LL23-L413201-000009
11 Rēzeknes novada pašvaldība Ilz13-01-LL23-L413201-000014
eskalna pagasta pārvalde

3095,64
6402,92
6400,14
6402,45
4580,03
3237,11

6282,31
6187,91
9235,75
5069,13

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
IEVIEŠANAS NORISE LĪDZ 2015. GADAM
10215,46
9892,81
2049,04
10230,07
3208,83
4646,97
7104,70
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Nr.
p.k.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

30

Projekta īstenotājs
Biedrība “Irbītes”
Biedrība “Silmalieši”
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Biedrība “KUKUŽI”
Biedrība “Boņuks”
Biedrība “Par stipru ģimeni”
Biedrība “Maltas 2.vidusskolas
vecāku klubiņš”
Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu
pagasta pārvalde
Biedrība Čornajas pirmsskolas
izglītības iestādes atbalsta biedrība
“Sapnis”
Biedrība “Odziņa”
Rēzeknes novada Kaunatas pagasta
pārvalde
Biedrība “Vienota Ģimene”
Rēzeknes novada pašvaldība Dricānu
pagasta pārvalde
Biedrība Aktīvās atpūtas un sporta
biedrība “AZOTE”
Rēzeknes novada pašvaldība
Biedrība Sieviešu interešu klubs
“ASTRA”
Biedrība “VIĻĀNU INVALĪDU BIEDRĪBA”
Biedrība “Māmiņu klubs Maltā”
Biedrība “Radītprieks”
Biedrība “Austrumlatvijas radošo
iniciatīvu centrs”
Biedrība Sakstagala pagasta sieviešu
klubs “Īveņa”
Biedrība Griškānu pagasta sieviešu
klubs “Smaids”
Biedrība “Ezerrieksts 2012”
Biedrība “Putnu ceļš”
Biedrība “Biedrība
“Visu Tev, Franci Trasun””

Publiskais
finansējums
EUR
13-01-LL23-L413201-000011
2816,68
13-01-LL23-L413201-000012
9633,28
13-01-LL23-L413201-000045
8458,51
Projekta numurs

13-01-LL23-L413201-000013

10244,67

13-01-LL23-L413201-000010
13-01-LL23-L413201-000044
13-01-LL23-L413201-000015
13-01-LL23-L413201-000007

10244,67
6399,25
8904,60
3273,53

13-01-LL23-L413201-000043

3610,05

13-01-LL23-L413201-000006

10244,67

13-01-LL23-L413201-000042
13-01-LL23-L413201-000033

9825,25
6075,61

13-01-LL23-L413201-000053
13-01-LL23-L413201-000004

10219,66
8230,33

13-01-LL23-L413201-000041

9683,86

13-01-LL23-L413201-000034
13-01-LL23-L413201-000002

5670,00
11364,83

13-01-LL23-L413201-000031
13-01-LL23-L413201-000035
13-01-LL23-L413201-000029
13-01-LL23-L413201-000022

3647,90
10241,75
2957,50
10835,62

13-01-LL23-L413201-000036

10230,96

13-01-LL23-L413201-000028

10126,35

13-01-LL23-L413201-000026
13-01-LL23-L413201-000024
13-01-LL23-L413201-000038

5242,95
10244,67
8381,59

Nr.
p.k.
38
39
40
41

Projekta īstenotājs

Publiskais
finansējums
EUR
13-01-LL23-L413201-000021
9147,20
Projekta numurs

Biedrība Jauno ģimeņu biedrība
“Hestija”
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu 13-01-LL23-L413201-000039
pagasta pārvalde
Biedrība Lauku iedzīvotāju atbalsta
13-01-LL23-L413201-000030
biedrība “Svētenis”
Rēzeknes novada pašvaldības
13-01-LL23-L413201-000018
Strūžānu pagasta pārvalde

7690,11
6144,35
3054,82

6.kārta Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos
1
KS Lauksaimniecības pakalpojumu
14-01-LL23-L41100-000001
14228,72
kooperatīvā sabiedrība “VIĻĀNI”
7.kārta Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
1
Viļānu novada pašvaldība
14-01-LL23-L413101-000005
2
Biedrība “Seniori”
14-01-LL23-L413101-000002
3
Rēzeknes novada pašvaldības
14-01-LL23-L413101-000017
Strūžānu pagasta pārvalde
4
Rēzeknes novada pašvaldība Dricānu 14-01-LL23-L413101-000016
pagasta pārvalde
5
Biedrība Jauno ģimeņu biedrība
14-01-LL23-L413101-000009
“Hestija”
6
Rēzeknes novada pašvaldības
14-01-LL23-L413101-000021
Mākoņkalna pagasta pārvalde
7
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu 14-01-LL23-L413101-000003
pagasta pārvalde
8
SIA REHABILITĀCIJAS CENTRS
14-01-LL23-L413101-000004
“RĀZNA”
9
Biedrība “Dzīvot radoši”
14-01-LL23-L413101-000008
10 Biedrība “ALODIN”
14-01-LL23-L413101-000028
11 Biedrība “Vienota Ģimene”
14-01-LL23-L413101-000011
12 Biedrība “Bokonu Bryuklenes”
14-01-LL23-L413101-000013
13 Biedrība “Gorki”
14-01-LL23-L413101-000023
14 Rēzeknes novada pašvaldības Kauna- 14-01-LL23-L413101-000027
tas pagasta pārvalde
15 Biedrība “AGRI REITI”
14-01-LL23-L413101-000014
16 Biedrība “OLĀ”
14-01-LL23-L413101-000012
17 Biedrība Griškānu pagasta sieviešu
14-01-LL23-L413101-000015
klubs “Smaids”

2099,02
3293,56
2691,77
1962,67
4000,00
2960,57
2748,41
2169,40
1608,00
1015,55
2516,43
2245,50
3186,00
2862,00

BIEDRĪBAS
„RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBA”
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
IEVIEŠANAS NORISE LĪDZ 2015. GADAM
2883,41
3455,40
3512,95
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Nr.
p.k.
18

Projekta īstenotājs
Biedrība Sakstagala pagasta sieviešu
klubs “Īveņa”

Publiskais
finansējums
EUR
14-01-LL23-L413101-000010
2168,16
Projekta numurs

8.kārta Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
1
Biedrība Sieviešu interešu klubs
14-01-LL23-L413201-000012
“ASTRA”
2
Biedrība “Gaigala”
14-01-LL23-L413201-000011
3
Biedrība “Odziņa”
14-01-LL23-L413201-000016
4
Biedrība “Rogovkīši”
14-01-LL23-L413201-000004
5
Rēzeknes novada pašvaldība Dricānu 14-01-LL23-L413201-000002
pagasta pārvalde
6
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu 14-01-LL23-L413201-000003
pagasta pārvalde
7
Biedrība “Rāznas ezera krasta jau14-01-LL23-L413201-000019
nieši”
8
Viļānu novada pašvaldība
14-01-LL23-L413201-000013
9
Biedrība “SPORTA KLUBS
14-01-LL23-L413201-000020
“MAGNEN””
10 Biedrība “Vienota Ģimene”
14-01-LL23-L413201-000009
11 Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu
14-01-LL23-L413201-000024
pagasta pārvalde
12 Biedrība “Esi vasals”
14-01-LL23-L413201-000001
13 Biedrība “Rūžeņa”
14-01-LL23-L413201-000025
14 Biedrība “Dekšāru Sudrablāse”
14-01-LL23-L413201-000028
15 Biedrība “Maltas 2.vidusskolas
14-01-LL23-L413201-000018
vecāku klubiņš”
16 Biedrība Griškānu pagasta sieviešu
14-01-LL23-L413201-000010
klubs “Smaids”
17 Biedrība Rēzeknes reģiona lauku
14-01-LL23-L413201-000023
sieviešu biedrība “SIDRABRASA”
18 Nodibinājums Nautrēnu vidusskolas
14-01-LL23-L413201-000007
atbalsta fonds
19 Biedrība “EX CHILL BASSE”
14-01-LL23-L413201-000017
20 Biedrība “Gorki”
14-01-LL23-L413201-000015
21 Biedrība “DINAMIKA PLUS”
14-01-LL23-L413201-000005

3912,18
3528,00
1760,13
3599,14
1927,93
2974,36
3353,49
1840,05
3469,18
3562,33
3424,30
3559,74
3511,97
2448,14
3593,46
3126,92
3556,48
2963,39
3599,93
3600,00
3376,39
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS VIEDOKĻI
VRG teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju viedokļi tika noskaidroti pētījuma „Rēzeknes rajona kopienu partnerības Lauku attīstības programmas
2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešanas
izvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai” ietvaros.
Aptaujas mērķis bija noskaidrot Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāju viedokli par Partnerības Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu
un pienesumu teritorijas attīstībai, kā arī noteikt turpmākos darbības virzienus 2014. – 2020.gada plānošanas periodā. Aptauja tika veikta laika
periodā no 05.05.2015. līdz 28.05.2015. Aptaujā piedalījās Rēzeknes un
Viļānu novadu iedzīvotāji (pavisam 29 teritoriju vienības). Aptaujas anketas tika izsniegtas izdrukātā formā un atpakaļ tika saņemtas 634 analīzei
derīgas aptaujas anketas. Aptaujas izlases metode – nejaušā izlase.
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15. att. Aptaujāto iedzīvotāju skaits
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No visiem respondentiem 74.6% bija sievietes un 25.4% vīrieši. Aptaujas
rezultāti liecina, ka vidējais respondentu vecums ir 47 gadi. Latvijas iedzīvotāju
vidējais vecums 2015. gada sākumā bija 42,4 gadi, t.sk.,39,1 gads vīriešiem
un 45,1 gads sievietēm (salīdzinājumam – 2010. gada sākumā attiecīgi 41,2,
38,1 un 43,9). Gados jaunākie cilvēki (40,8 gadi) dzīvo Pierīgas reģionā, vecākie – Latgalē (43,8 gadi).Pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars augstāks ir Latgales un Vidzemes reģionā (24,1 % un 23,5 %), bet zemākais rādītājs ir Pierīgas
reģionā (20,8 %).
Rezultāti liecina, ka visvairāk respondentu (31%) bija vecuma posmā 41 –
50 gadiem, tad seko 51 – 60 gadiem – 28% un 30 – 40 gadiem – 19%. Anketas
aizpildīja arī daži gados jaunāki iedzīvotāji- vecuma posmā līdz 18 gadiem bija
1% jeb 8 respondentu:

16. att. Aptaujāto iedzīvotāju struktūra pa vecuma grupām, %-os
Respondentu sadalījums pēc izglītības līmeņa ir sekojošs:

17. att. Aptaujāto iedzīvotāju procentuālais sadalījums
pēc izglītības līmeņa, %-os
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Respondentu īpatsvars ar vidējo profesionālo izglītību sastāda 38%, ar
augstāko izglītību – 36%, ar vidējo vispārējo izglītību – 20%, ar pamatizglītību – 5%.
Pēc vispārējās informācijas jautājumiem anketā tika veidoti jautājumi,
kas bija tieši saistīti ar partnerības darbību un turpmāko attīstību. Viens no
jautājumiem bija „Saistībā ar Jūsu dzīvesvietas sakārtotību un attīstību, vai
Jūs piekrītat, ka...” un tika piedāvāti vairāki atbilžu varianti. Katrs no atbilžu
variantiem bija jānovērtē ar atbildēm „pilnībā piekrītu”, „daļēji piekrītu”
un „pilnībā nepiekrītu”.
Atbildes saistībā ar iedzīvotāju dzīvesvietas sakārtotību un attīstību
VRG teritorijā
2. tabula
Vērtējamais kritērijs

pilnībā
piekrītu
skaits %

Pašvaldības teritorijas attīstība ir atkarīga no
vietējo iedzīvotāju aktivitātes un uzņēmības 300
Sabiedrisko aktivitāšu piedāvājums ietekmē
vietējo iedzīvotāju apmierinātību ar savas
dzīves vidi/kvalitāti
316
Lauku teritorijas apdzīvotība ir atkarīga no
labas infrastruktūras (ceļiem, interneta pieejamības, velo, pastaigu celiņi u.tml.)
412
Sakārtota apkārtējā vide – dabas, kultūras
u.c. nozīmīgi vēsturiski objekti sekmē tūrisma
attīstību
Tūrisms ir nozīmīgs resurss pagasta teritorijas
attīstībā
Amatniecība – labākais tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanas veids
Brīvā laika pavadīšanas iespējas, bērnu laukumi, vecāku klubiņi, hobiji, interešu pulciņi
sekmē jaunu ģimeņu vēlmi dzīvot konkrētajā
teritorijā
Iedzīvotājiem ir svarīgi, lai viņu dzīvesvietā
ir pieejami sabiedriskie un saimnieciskie pakalpojumi (veļas mazgātava, dušas, publiskās
pirts, friziera u.c.)

daļēji
piekrītu
skaits %

pilnībā
nepiekrītu
skaits %

47.3 320

50.5

14

2.2

49.8 305

48.1

13

2.1

65.0 198

31.2

24

3.8

451

71.1 170

26.8

13

2.1

334

52.7 270

42.6

30

4.7

352

55.5 255

40.2

27

4.3
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59.8 232

36.6

23

3.6

416

65.6 202

31.9

16

2.5
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2. tabula (turpinājums)
Vērtējamais kritērijs

pilnībā
piekrītu
skaits %

Sporta inventāra, trenažieru, sporta laukumu
pieejamība veicina vietējo iedzīvotāju interesi un vēlmi iesaistīties veselīga, fiziski aktīva
dzīvesveida uzturēšanā
435
Arvien vairāk cilvēki laukos nodarbojas ar
lauksaimniecisko produktu ražošanu un pārstrādi mājas apstākļos
203

daļēji
piekrītu
skaits %

pilnībā
nepiekrītu
skaits %

68.6 194

30.6

5

0.8

32.0 357

56.3

74

11.7

Pēc tabulas datiem redzams, ka iedzīvotāji saistībā ar savu dzīvesveidu
pilnībā piekrīt šādiem atbilžu variantiem:
bb sakārtota apkārtējā vide; dabas, kultūras u.c. nozīmīgi vēsturiski objekti sekmē tūrisma attīstību – 71.1%;
bb jauniešu centru izveide un darbība veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešiem un savstarpējo komunikāciju – 70.5%;
bb sporta inventāra, trenažieru, sporta laukumu pieejamība veicina vietējo iedzīvotāju interesi un vēlmi iesaistīties veselīga, fiziski aktīva dzīvesveida uzturēšanā – 68.6%.
Tāpat relatīvi liels skaits iedzīvotāju norādīja, ka
bb ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem viņu dzīvesvietā būtu pieejami sabiedriskie un saimnieciskie pakalpojumi (veļas mazgātava, dušas, publiskās
pirts, friziera u.c.) – 65.6%;
bb lauku teritorijas apdzīvotība ir atkarīga no labas infrastruktūras (ceļiem, interneta pieejamības, veloceliņi, pastaigu celiņi u.tml.) – 65.0%.
Relatīvi neliels iedzīvotāju īpatsvars pilnībā nepiekrīt šādiem apgalvojumiem:
bb arvien vairāk cilvēki laukos nodarbojas ar lauksaimniecisko produktu
ražošanu un pārstrādi mājas apstākļos – 11.7%;
bb tūrisms ir nozīmīgs resurss pagasta teritorijas attīstībā – 4.7%;
bb amatniecība – labākais tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas
veids – 4.3%.
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Šī jautājuma ietvaros iedzīvotāji norādīja arī citas aktivitātes, kas būtu
svarīgas:
bb nederīgas elektronikas nodošana;
bb lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi;
bb ēdināšanas serviss;
bb autoserviss;
bb dabas takas;
bb fitness, baseins;
bb transports līdz slimnīcai, ārsti, kas ir speciālisti (acu ārsts, neirologs).
Respondentu sadalījums pēc ekonomiskā statusa un nodarbošanās ir
sekojošs:

18. att. Respondentu skaits pēc ekonomiskā
(nodarbinātības) statusa

Lai arī 67.0% aptaujāto ir algoti darbinieki, tomēr daži no viņiem
paralēli algotam darbam savā mājsaimniecībā veic saimniecisko darbību.
Kā mājsaimniekus sevi identificējuši 13.1% aptaujāto. Pašnodarbinātas
personas, kas nenodarbina citas personas ir 7.7%, bet darba devēji vai
pašnodarbinātas personas, kas nodarbina citus – 3.3%.
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Aptaujāto iedzīvotāju ekonomiskais stāvoklis/ nodarbošanās sadalījumā pēc dzimuma
3. tabula
Dzimums
Vīrietis

%
skaits
Sieviete
%
skaits

darba devējs
pašnodarbināta
algots
(īpašnieks) vai
persona, kas
darbipašnodarbinātais
nenodarbina
nieks
kas nodarbina
citas personas
citas personas

mājsaimnieks
(-ce)

cits

kopā

5
8

12
19

60
97

11
18

12
19

100
161

3
13

6
30

69
328

14
65

8
37

100
473

Gan vīriešu, gan sieviešu vidū visaugstākais īpatsvars ir pozīcijā – algots
darbinieks. Aptaujāto sieviešu īpatsvars, kuras strādā algotu darbu ir 69 %
jeb 328 no kopējā aptaujāto sieviešu skaita. Savukārt, aptaujāto vīriešu
īpatsvars ir 60% jeb 97 no kopējā aptaujāto vīriešu skaita, kuri ir algota
darbinieka darbinieka statusā. Aptaujāto vīriešu īpatsvars, kas ir pašnodarbinātā persona, bet nenodarbina citas personas ir 12% jeb 19 no kopējā aptaujāto vīriešu skaita, bet sievietes attiecīgi – 6 % jeb 30 no kopējā
aptaujāto sieviešu skaita.
Vērtējot iedzīvotāju ekonomisko stāvokli no vispārējā pieņēmuma
– jo augstāks izglītības līmenis, jo lielākas iespējas darba tirgū un vairāk
uzdrošinās kļūt par darba devējiem vai pašnodarbinātām personām, var
secināt, ka vienlīdz nozīmīga ir gan augstākā, gan vidējā profesionālā
izglītība. Aptaujas datu analīze parāda, ka algoto darbu visvairāk strādā
iedzīvotāji ar augstāko izglītību (45%) un ar vidējo profesionālo izglītību (35%) Pašnodarbinātās personas galvenokārt ir ar vidējo profesionālo
izglītību (39 %) . Darba devēji galvenokārt ir ar augstāko izglītību – 52% jeb
un ar vidējo profesionālo izglītību – 42%. Iedzīvotāju aptaujas datu analīze
par izmantojamās saimnieciskās darbības ir sekojošs:

38

19. att. Saimnieciskās darbības veids aptaujāto
iedzīvotāju vidū, %-os

24.3 % no aptaujātajiem iedzīvotājiem kā saimnieciskās darbības
veidu ir norādījuši zemnieku saimniecību, gandrīz tikpat aptaujāto (23.7%)
ir pašnodarbinātas personas lauksaimniecībā. Samērā liela daļa (19.1%)
aptaujāto kā saimnieciskās darbības veidu ir norādījuši nevalstiskās organizācijas. Kā nākamie saimnieciskās darbības veidi līdzīgās daļās bija norādīti pašnodarbinātas personas/pakalpojumu sniedzējas (7.9%), sabiedrības
ar ierobežotu atbildību (7.9%), individuālie komersanti (7.2%), pašnodarbinātas personas/pārtikas ražotājas (5.3%) un pašnodarbinātas personas/amatnieki (4.6%).
Viens no aptaujas anketas jautājumiem bija „Vai tuvākajā laikā esat
apsvēris iespēju uzsākt savu uzņēmējdarbību?”, kā arī „Kas Jūs motivē/
motivētu veikt saimniecisko darbību?”
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iespējām tuvākajā nākotnē, %-os

39

Iedzīvotāju sniegtās atbildes liecina, ka tikai 9% vēlētos tuvākajā laikā uzsākt savu uzņēmējdarbību. Lielākā daļa no aptaujātajiem neplāno
sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādu šķēršļu dēļ: likumdošana un
birokrātija, mazs tirgus pieprasījums/zema maksātspēja, ierobežota resursu pieejamība (darbaspēks, izejvielas, tehnika, iekārtas u.tml.).
Pētot respondentu atbildes attiecībā pret dzimumu, var secināt, ka
vīrieši ir vairāk motivēti uzsākt uzņēmējdarbību nekā sievietes:

21. att. Iedzīvotāju gatavība uzņēmējdarbības uzsākšanai
atkarībā no dzimuma, %-os

Uzsākt uzņēmējdarbību vairāk motivēti ir vīrieši , t.i., 16 % no visiem
aptaujātajiem vīriešiem un 7 % no aptaujātajām sievietēm.

22. att. Iedzīvotāju gatavība uzņēmējdarbības uzsākšanai atkarībā
no izglītības līmeņa, %-os
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Uzsākt uzņēmējdarbību vairāk motivēti ir iedzīvotāji ar augstāko izglītību – 34 aptaujātie jeb 15 % no visiem respondentiem ar augstāko izglītību,
ar vidējo izglītību -7 % no visiem respondentiem ar vidējo izglītību, kā arī
ar vidējo profesionālo izglītību – 13 aptaujātie jeb 5%

23. att. Faktori un apstākļi, kas iedzīvotājus motivē/motivētu veikt
saimniecisko darbību, %-os

Iedzīvotājus motivētu nodarboties ar saimniekošanu sekojoši faktori:
bb ekonomiskā stabilitāte/neatkarība – 29.9%;
bb papildus finansējuma pieejamība uzņēmējdarbības uzsākšanai –
24.2%;
bb daļa iedzīvotāju kā motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību saskata ģimenes atbalstā – 14.7% un labvēlīgā infrastruktūrā – 13.3%.
Vadoties no pieņēmuma, ka nākotnē daļa iedzīvotāju vēlēsies uzsākt
uzņēmējdarbību, kā arī tiem, kas jau nodarbojas ar uzņēmējdarbību, tika
uzdots jautājums par saimnieciskās darbības ietekmējošiem faktoriem.
Šāds iedzīvotāju viedoklis ļautu veiksmīgāk izstrādāt partnerībai turpmākās stratēģijas nākamiem periodiem.
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Saimniecisko darbību ietekmējošie faktori, kas būtu jāveicina VRG
teritorijā
4. tabula
Saimnieciskās darbības ietekmējošie faktori
Teritorijas popularizēšana
plašākā mērogā (piemēram,
sporta dienas, kultūras pasākumi)

ļoti svarīgs

svarīgs

mazsvarīgs

nav svarīgs

skaits %

skaits %

skaits %

skaits %

166

26.2 359

56.6 95

15.0 14

2.2

Interneta pieejamība
Ceļu kvalitāte (klientu piekļuve,
preču piegādes iespējas)
Pieejami konsultatīvie un atbalsta centri uzņēmējdarbības
jautājumos
Regulāri organizēti mājražotāju
un amatnieku tirdziņi

341

53.8 243

38.3 40

6.3

10

1.6

468

73.8 158

24.9 8

1.3

0

0.0

181

28.5 347

54.7 91

14.4 15

2.4

269

42.4 281

44.3 59

9.3

25

3.9

Darbaspēka pieejamība
Darbaspēka kvalifikācija,
zināšanas, prasmes
Finanšu resursu, t.sk. kredītu,
pieejamība

128

20.2 347

54.7 143

22.6 16

2.5

281

44.3 305

48.1 40

6.3

8

1.3

313

49.4 273

43.1 38

6.0

10

1.6

Apdzīvotība (iedzīvotāju skaits)
Telpas ražošanai, noliktavas,
zemes resursi
Savstarpējā palīdzība un sadarbība (kaimiņu, draugu, partneru
u.c.)
Informatīvie stendi, norādes
(par tūrisma objektiem, muzejiem, organizācijām utt.)

287

45.3 307

48.4 37

5.8

3

0.5

238

37.5 333

52.5 52

8.2

11

1.7

239

37.7 350

55.2 44

6.9

1

0.2

145

22.9 364

57.4 107

16.9 18

2.8

Pamatā liela daļa no piedāvātajiem faktoriem tika novērtēti kā svarīgi.
Kā ļoti svarīgus faktorus iedzīvotāji atzīmējuši:
bb ceļu kvalitāti (klientu piekļuve, preču piegādes iespējas) – 73.8%;
bb interneta pieejamību – 53.8%;
bb finanšu resursus, t.sk. kredītu, pieejamību – 49.4%.
Iedzīvotāju ir snieguši atbildes, ka dažkārt internets ir, bet to nav iespējams izmantot finanšu resursu trūkuma dēļ, sevišķi lauku teritorijās. Kā
mazsvarīgi faktori tika nosaukti
bb darbaspēka pieejamība – 22.6%;
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bb informatīvie stendi, norādes (par tūrisma objektiem, muzejiem, organizācijām utt.) – 16.9%;
bb teritorijas popularizēšana plašākā mērogā (piemēram, sporta dienas,
kultūras pasākumi) – 15.0%.
Kā galvenie šķēršļi ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu attīstībai,
t.sk., mājas apstākļos, tika norādīti likumdošana un birokrātija. (skat.
24.att.)

24. att. Divi galvenie šķēršļi ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu
attīstībai, t.sk., mājas apstākļos, %-os

Tāpat kā būtiski šķēršļi ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu attīstībai,
t.sk., mājas apstākļos iedzīvotāji norādīja:
bb mazs tirgus pieprasījums/zema maksātspēja – 26.7%;
bb ierobežota resursu pieejamība (darbaspēks, izejvielas, tehnika, iekārtas u.tml.) – 18.6%;
bb zināšanu trūkums uzņēmējdarbībā – 17.1%.
Kā mazsvarīgs šķērslis (3.5%) ir vājā sadarbība ar esošajiem/potenciālajiem partneriem. Iedzīvotāji šajā jautājumā varēja izteikt arī savu viedokli,
un kā būtiski šķēršļi tika nosaukti:
bb uzņēmības un aktivitātes trūkums;
bb pašvaldības atbalsta trūkums;
bb nodokļu slogs un atskaites;
bb motivācijas trūkums;
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bb valsts neieinteresētība;
bb neprognozējamā valsts politiskā nostāja;
bb finanšu resursu nepieejamība.
Kā svarīgu šķērsli – likumdošana un birokrātija – nosauc respondenti no Gaigalavas (17 aptaujātie), Ilzeskalna (17 aptaujātie) un Rikavas
(17 aptaujātie) pagastiem. Mazs tirgus pieprasījums/ zema maksātspēja
kā šķērsli vairāk saskata iedzīvotāji no Gaigalavas (15 aptaujātie), Griškānu
(15 aptaujātie), Bērzgales (14 aptaujātie) un Silmalas (14 aptaujātie) pagastiem. Savukārt, par ierobežotu resursu pieejamību (darbaspēks, izejvielas, tehnika, iekārtas u.tml.) ir izteikuši iedzīvotāji no Viļānu (11 aptaujātie),
Stoļerovas (11 aptaujātie), Stružānu (11 aptaujātie), Ilzeskalna (10 aptaujātie), Ozolmuižas (10 aptaujātie) un Vērēmu (10 aptaujātie) pagastiem.
Sekmīgai sadarbībai ar iedzīvotājiem Partnerībai ir svarīgi izvēlēties
piemērotu komunikācijas veidu, tāpēc anketā tika iekļauts jautājums par
iedzīvotājiem pieņemamāko informācijas saņemšanas veidu.
Vēlamais informācijas saņemšanas veids par iespējām
un pieejamiem pakalpojumiem VRG teritorijā
5. tabula
Vēlamais informācijas saņemšanas veids
Vietējās novada, pašvaldības avīzes
Tikšanās klātienē (sanāksmēs un semināros, pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.)
Personiski kontakti
E-pasts
Sociālie tīkli; facebook; twitter; draugiem.lv u.c.
Tālrunis
Uzskates materiāli (brošūra, u.tml.)
Cits

skaits
225

%
20.5

217
190
168
124
101
65
8

19.8
17.3
15.3
11.3
9.2
5.9
0.7

Vairākums iedzīvotāju informāciju vēlētos saņemt vietējā novada vai
pašvaldības avīzē – 225 respondenti jeb 20.5%. Tomēr liela daļa iedzīvotājiem ir svarīga tikšanās klātienē (sanāksmēs un semināros, pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.) – 19.8%. Arī personiski kontakti ir diezgan būtiski, jo
šādu komunikāciju veidu izvēlējās 190 respondenti jeb 17.3%. Šī jautājuma
kontekstā tika minēti arī daži citi viedokļi, kā, piemēram, afišu stendi, informācija pa pastu vai mājas lapā.
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KONTAKTINFORMĀCIJA
Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”
Atbrīvošanas alejā 95 A,Rēzekne, LV- 4601
Tālrunis: 64607183
E-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
Mājaslapa: www.rezeknespartneriba.lv
Padomes priekšsēdētājs - Arvīds Dunskis
Tālrunis: 28378899
E-pasts: arvids.dunskis@berzgale.lv
ELFLA administratīvā vadītāja - Ineta Elksne
Tālrunis: 26363497
E-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
Finanšu vadītāja - Silvija Ančikovska
Tālrunis: 26454663
E-pasts: silvija.ancikovska@rezeknespartneriba.lv
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