
Aptaujas rezultāti 

 Aptaujas mērķis ir apkopot projektu īstenotāju viedokļus par 
LEADER pieejas pasākumu projektu realizāciju un ieviešanas 
rezultātiem.  

 Anketēšana tika veikta pētījuma „Rēzeknes rajona kopienu 
partnerības Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešanas izvērtējums un 
ieteikumi turpmākai darbībai” ietvaros.  

 
• Tika saņemtas 59 aizpildītas anketas 
• 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 

 



Aptaujas dalībnieku sadalījums pēc 
saimnieciskās darbības formas 

88% 

5% 
5% 2% 

biedrība vai nodibinājums 

pašvaldība 

uzņēmējs 

fiziska persona 



Aptaujas dalībnieku sadalījums pēc 
iesniegto projektu skaita 
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Aptaujas dalībnieku iesniegto un 
realizēto projektu skaits pa rīcībām 
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Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (dienas centru izveide, 
veļas mazgātuve, interneta pieejas punkts un tml.) 

Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes 
nodrošināšana 

Dažādu jaunu klubiņu izveide 

Dažādu pagastam nozīmīgu vietu ainaviska noformēšana iesaistot tajā 
vietējos iedzīvotājus 

Kultūras, sporta, atpūtas iespēju attīstība, dažādošana 

Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves kvalitātes veidošanai 

Lauku māju un sētu (muzeju) izveide (rekonstrukcija, pagalmu 
labiekārtošana) un Kultūrvēsturisko objektu sakopšana 

Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides 
radīšanai 

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 

Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde 

Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde mājas apstākļos 

Realizētie projekti iesniegtie projekti 



Realizēto projektu skaits pa radīto 
materiālo vērtību veidiem 
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Iegādāts sporta/atpūtas inventārs 

Cits 

Ierīkota un aprīkota telpa interešu klubiņu … 

Bērnu rotaļu laukums 

Izveidota un aprīkota telpa aktivitāšu … 

Izveidota un aprīkota telpa jauniešu darbības … 

Izveidots sporta laukums (t.sk. āra trenažieri) 

Nodrošināti mūzikas … 

Ierīkota veļas mazgātuve 

Nodrošināti tautu tērpi 

Labiekārtota pludmale 

Sabiedriskās pirtis/dušas 

Ierīkots muzejs/lauku sētas muzejs 

Kultūrvēsturisku objektu, t.sk. baznīcu, … 

Nodrošināti tērpi (izņemot tautu tērpus) … 



Galvenās problēmas, ar kurām projekta 
pieteicēji saskārās pieteikumu sagatavošanas 

procesā 
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Neskaidri/pretrunīgi formulēti projektu pieteikumu vērtēšanas 
kritēriji 

Projekta pamatojuma aprakstošās daļas sagatavošana 
(problēmu, risinājumu, uzdevumu un mērķu formulēšana) 

Līdzfinansējuma avotu nodrošināšana 

Projekta pieteikuma noformēšana atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām 

Neskaidri formulēti nosacījumi projektu konkursu dokumentos, 
kas apgrūtina izpratnes veidošanos par … 

Tehniska projekta pieteikuma sagatavošana excel failā 

Lai aizpildītu attiecīgo projektu pieteikuma veidlapas sadaļu, 
nav skaidrs, kā noteikt cilvēku skaitu, kuri izmantos vai kuriem … 

Atrast atbilstošākos piegādātājus/pakalpojumu sniedzējus 
projekta idejas īstenošanai 

Cenu aptaujas dokumentu sagatavošana 



Galvenās problēmas, ar kurām projekta 
pieteicēji saskārās projektu īstenošanas 

procesā 
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Apgrūtināta/neefektīva komunikācija ar vietējās partnerības 
darbiniekiem 

Projekta publicitātes nodrošināšana masu mēdijos 

Apgrūtināta/ neefektīva komunikācija ar Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) darbiniekiem 

Piegādātāji/pakalpojumu sniedzēji savas saistības projekta 
īstenošanas laikā neizpilda solītajā (atbilstoši cenu aptaujā … 

Sarežģīta maksājumu pieprasījuma veidlapas forma ( grūti 
saprast, kā pareizi aizpildīt) 

Neelastīga pieeja no LAD puses izmaiņu veikšanā projektu 
īstenošanas laikā 

Piegādātāji/pakalpojumu veicēji savas saistības projekta 
īstenošanas laikā neizpilda savlaicīgi 

Piegādātāji/pakalpojumu sniedzēji projekta īstenošanas laikā 
manipulē ar cenu (piemēram, nosaka to augstāku, nekā … 



Atbilžu sadalījums par sadarbības/komunikācijas 
problēmām ar vietējo partnerību 

Nē, nebija ; 88 

Jā, bija; 8 Nav atbildes; 4 



Viedokļu procentuālais sadalījums par 
informācija pieejamību par LEADER pieejas 
pasākumu projektu konkursiem, procentos 

Jā; 47 

Vairāk jā, nekā 
nē; 39 

Vairāk nē, nekā 
jā; 14 



Projektu realizētāju viedokļus sadalījums 
procentos par informācijas avotu efektivitātes 

novērtējumu 
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Vietējās partnerības organizētie semināri 

Individuālās konsultācijas pie vietējās 
partnerības darbinieka 

Informācija internetā 

Informācija no Lauku atbalsta dienesta 

Informācija no Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra 

Informācija masu mēdijos (prese, 
televīzija) 



Sniegtās atbildes par  jomām, kurās projektu 
īstenotāji ir  gatavi realizēt projektus nākošajā 

plānošanas periodā, procentos 
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Aktīvās atpūtas veicināšana un sporta projekti 

Teritorijas labiekārtošanas projekti 

Kultūras pasākumu organizēšana, … 

Apmācības, speciālistu piesaiste dažādu … 

Bērnu un jauniešu centru veidošana, … 

Sociālie projekti 

Mazo uzņēmumu radīšana un attīstīšana 

Tūrisma uzņēmumu attīstīšana 

Vides aizsardzības un saglabāšanas projekti, … 

Lauksaimniecības projekti (t.sk.tradicionalā … 

Cits 


