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BDR “Ludzas rajona partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijā Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem 2015- 2020.gadam  

noteikto rīcību rādītāju izpilde. 

 

Rīcībā –M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un 

amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma 

saglabāšanu.  

Rīcības rezultatīvā rādītāja- atbalstīti uzņēmumi izpilde sastāda 108,3 % (plānots- 12 

uzņēmumi, faktiski – 13 uzņēmumi).  

Rezultatīvais rādītājs- radītas darbavietas ir izpildīts uz 175% (plānotas 12 

darbavietas, faktiski ir -21).   

Lielākajā daļā atbalstīto uzņēmumu ir radītas darba vietas. Veiksmīgi strādājis 

projektu vērtēšanas kritērijs "Ietekme uz nodarbinātību", papildus punkti piešķirti par 

pilna laika darba vietu izveidi. Viena darba vieta -3 punkti, divas darba vietas – 6 

punkti, trīs un vairāk darba vietas- 9 punkti.  Šajos uzņēmumos daļa uzņēmēju 

nodarbinās paši sevi, daļēji tiks piesaistīti darbinieki izmantojot NVA programmas. 

Jaunradītās vietas tiks piedāvātas pirmspensijas vecuma cilvēkiem, jauniešiem kā arī 

ilgstošiem bezdarbniekiem, tādejādi mazinot viņu sociālās atstumtības risku.  

 

 
 

 

          Ir atbalstīti uzņēmumi, kas plāno nodarboties ar pārstrādi, piemēram „ZS 

Granti” gaļas pārstrāde. 

          Zanda Trukšāne izveidos BIO ražotni un palielinās bioloģiskās produkcijas 

piedāvājumu, dodot cilvēkiem lielākas izvēles iespējas lietot uzturā veselīgu 

produkciju.  Produkcija būs ne tikai bioloģiska, bet arī veselību uzlabojoša, jo katram 

piedāvātajam produktam būs pozitīvā ietekme uz ķermeni, jo tajos ir dabīgie vitamīni 

un tas uzlabo pašsajūtu, veselību un dzīves kvalitāti. Zandas mērķis ir popularizēt 
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veselīgu dzīvesveidu ar savu piedāvāto bioloģisko produkciju. Tiks piedāvātas bio 

tējas, garšvielas, augļu un ogu sukādes.  Novitāte būs ķirbju ziedu tēja, kura Latvijas 

tirgū nav pieejama. 

          SIA RRAIN izveidojis pašapkalpošanās automazgātuvi Kārsavā un sniedz 

pakalpojumus. Kārsaviešiem līdz šim nebija auto mazgātavas, pakalpojums ir ļoti 

pieprasīts un tas ir pienesums iedzīvotāju dzīves kvalitātei. 

          Ludzā  IK „Zovi” modernizējis pašapkalpošanās automazgātuvi un sniedz 

sekojošus pakalpojumus: 

❖ Bezkontakta automašīnu virsbūvju nomazgāšana;  

❖ Bezkontakta automašīnu salonu sūkšana ar putekļsūcēju;  

❖ Bezkontakta automašīnu paklāju nomazgāšana;  

❖ Banknošu naudas apmaiņa pret monētu naudu;  

❖ Elektronisko atslēgu iegāde, bezskaidras naudas norēķins; 

❖  Bruģa tīrīšana pagalmos un sētās;  

❖ Lapu savākšana pagalmos un sētās;  

❖ Sniega tīrīšana pagalmos un sētās 

        SIA Vaduguns izveidojis Ņukšu lietišķas un tehnoloģiju darbnīcu „Vaduguns”. 

“Vaduguns” meistardarbnīcas pamatdarbības veidi ir metāla, koksnes, plastikas 

mākslinieciskā apstrāde, kā arī nestandartu iekārtu inženiertehniskā izstrāde 

medicīnas vajadzībām. SIA Vaduguns dalībniekiem ir liela pieredze šajā jomā un 

atbilstoša izglītība. Meistardarbnīca sekmīgi strādā un izpilda pasūtījumus. Noslēgti 

ilgtermiņa līgumi ar Latvijas ārstniecības iestādēm, tiek izstrādātas un izgatavotas 

nestandarta individuālās fiksējošās ierīces staru terapijai. Regulāri tiek izgatavoti un 

restaurēti priekšmeti baznīcas vajadzībām - bareljefas ikonas, ikonostasu griešanas 

fragmenti. Tiek veiktas sarunas ar dažiem Eiropas muzejiem par senu, apjomīgu 

artobjektu replicēšanu samazinātā mērogā no autentiskiem materiāliem, lai 

popularizētu mākslas vēsturi. Uzņēmumā tiek nodarbināti trīs Ludzas novada 

iedzīvotāji. Tiek sniegti sekojoši pakalpojumi: 

❖ reprezentācijas priekšmetus fiziskām un juridiskām personām            

(mākslinieciska līmeņa piemiņas medaļu, apbalvojumu un suvenīru izgatavošanu, 

dažādas piemiņas zīmes, norādes, balvas u.tml., baznīcu tematikas produkciju 

u.c), 

❖ nestandarta  palīgierīču izgatavošana medicīniskiem mērķiem. 

            Konstantīns Muhins izveidojis reprezentatīvo produktu ražošanas darbnīcu. 

Tajā būs pieejams plašs lāzergravēšanas produkcijas klāsts un iespējama individuālu 

pasūtījumu veikšana. Tiks piedāvāti suvenīri ar vietējām ainavām un  nosaukumiem. 

        SIA „Zelta cipars ” ir uzbūvējusi tenisa laukumu ar žogu un automašīnu 

stāvvietu un sniedz sekojošus pakalpojumus: 

❖ Tenisa laukuma noma;  

❖ Tenisa laukuma ar treniņu mašīnu noma; 

❖  Tenisa laukuma ar treniņu mašīnu un savācējmašīnu noma;  

❖ Tenisa rakešu noma;  

❖ Tenisa bumbiņu noma. 
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     SIA „Zenit” ir pārbūvējusi lauku tūrismam izmantojamo atpūtas kompleksu 

„Dzerkaļi” un sniedz sekojošus pakalpojumus: 

❖ Kotedžas  īre, banketu zāles noma līdz 120 personām, 

❖  ūdensmotociklu noma, katamarānu noma, laivu noma, tenisa korta īre, telšu 

un treileru vietas, pirts. 

Atpūtas komplekss "Dzerkaļi" ir ideāla vieta ģimenēm, bērniem un aktīvai atpūtai, 

korporatīvajiem pasākumiem, sporta sacensībām. Šeit var aizpildīt savu brīvo laiku ar 

dažādām sporta izklaidēm: zvejošana, teniss, ūdens motocikli, laivas un katamarāni. 

Apmeklētāju rīcībā ir arī mājīgas lapenes, kas aprīkotas ar grilu un ērtiem galdiem ar 

soliņiem.  

Atpūtas komplekss "Dzerkaļi" ir Latgales reģiona tūrisma asociācijas "Ezerzeme" un 

Latvijas kempingu asociācijas biedrs, tādēļ informācija par to atrodama šo asociāciju 

izdevumos. 

    SIA „Hevonen” plāno jaunas zirgu jāšanas manēžas būvniecību. Pēc zirgu manēžas 

nodošanas ekspluatācijā, atbalsta pretendents uzsāks pakalpojuma sniegšanu, kuram 

līdzīga nav ne Ludzas novadā, ne apkārtējos novados. Uzņēmuma vadība plāno slēgt 

sadarbības līgumu ar pašvaldības iestādēm, t.sk. internātskolu, par reitterapijas 

piedāvājumu slimiem bērniem un jauniešiem, lai uzlabotu to veselības stāvokli, jo 

reitterapijas pielietošana slimnieku ārstēšanā ir guvusi labus rezultātus. Uzņēmuma 

darbībā tiks piesaistīti studenti un vecāko klašu skolēni, lai popularizētu aktīvo atpūtu 

un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Gan zirgaudzētavā, gan sporta manēžā tiks rīkotās 

atvērto durvju dienas, lai iepazīstinātu ar zirgu audzēšanas un jāšanas sporta vēsturi 

un aktuālākajām tendencēm šajā jomā. 

    SIA „GeoProf”  sniedz  mērniecības pakalpojumus ar iegādāto mērniecības 

aparatūru. Tiek piedāvāti sekojoši pakalpojumi: 

❖ Zemes ierīcības projekta izstrāde, 

❖ Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi, 

❖ Topogrāfiskie darbi, 

❖ Inženierģeodēziskie darbi būvniecībā, 

❖ Izpildmērījumi, 

❖ Meža zemju transformācija, 

❖ Zemes darbu apjomu noteikšana, 

❖ Lauksaimniecības zemju platību noteikšana. 

       Ir atbalstīti uzņēmumi, kas nodarbojas ar skaistumkopšanu. Tie ir Ivetas Jurānes 

jaunizveidotais skaistumkopšanas salons un Valentīnas Kirsanovas sniegtie inovatīvie 

pakalpojumi. 

        Ir atbalstīta J. Šicāna piemājas saimniecība, kura veica amatu mājas izbūvi un 

teritorijas labiekārtošanu, tā  veicinot tūrisma nozares uzņēmējdarbības attīstību 

Kārsavas novada Mežvidu pagastā, attīstot amatniecību, paplašināt tūristiem pieejamo 

pakalpojumu sortimentu. Amatu mājā apmeklētājiem piedāvā radošās darbnīcas- 

sveču liešana un tīšana, gleznošanu ar vaska krītiņiem (enkaustika), mācīties gatavot 
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rāmīšus (sasist, iestiepļot, iešūnot), ielāgot bišu produkcijas (medus, bišu maize, 

propolisa, bišu māšu peru pieniņa, vaska, ziedputekšņu, bišu indes) un nektāraugu 

zinības kā arī latviešu tautas gudrības. Piemājas saimniecībā var iegādāties arī pašu 

ražoto produkciju. 

 

  Rīcība - M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana. 

 

 
 

  Rīcības rezultatīvais rādītājs – labiekārtoti objekti ir izpildīts uz 100% (plānots 

labiekārtot 9 objektus, faktiski labiekārtoti – 9 objekti). 

    Ir labiekārtoti sekojoši objekti – pārbūvēts Ciblas vidusskolas stadions, atjaunots 

Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskais stāvoklis un labiekārtota teritorija, tika veikts 

Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts, tika veikta 

Raipoles svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana 

pieejamības nodrošināšanai, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas 

katoļu baznīcā tiek veikta ērģeļu restaurācija, Sociālās aprūpes centrā "Ludza" tika 

pilnveidota infrastruktūra, tika veikta informatīvās infrastruktūras izveide 

pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā, 

Zilupes pilsētā tika uzstādīts publiski pieejamais informatīvā āra LED ekrāns, Zilupes 

pilsētā tika izveidota atpūtas vieta „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā”. 

        

 Rīcības rezultatīvais rādītājs- Dažādotas sabiedriskās aktivitātes – izpildīts uz 

143,33 % (plānotas 30 aktivitātes, faktiskā izpilde – 43 aktivitātes ). Ir atbalstītas 

aktivitātes, kas saistītas ar tērpu iegādi novadu amatierkolektīviem, veicinot vietējo 

pašdarbnieku aktivitātes, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu, kā rezultātā tiek sakopta 

un labiekārtota teritorija, aprīkojuma iegādi bibliotēkām sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai, zirglietu iegādi zirgu dalībai rikšošanas sacensībās, tautas tērpu un 

mūzikas instrumentu iegādi,  aprīkojuma iegādi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, 
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mobilās skatuves iegādi brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai, skaņas un 

gaismas aparatūras un aprīkojuma iegādi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, jauno 

satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā laika pavadīšanas iespējas 

un daudzas citas. 

Nodrošinot kultūras infrastruktūras attīstību, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju 

saglabāšanu, organizējot pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem un veicinot vietējo 

amatnieku un pašdarbnieku aktivitātes, rezultātā tiks celta iedzīvotāju pašapziņa un 

iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanās. Sabiedriskas aktivitātes pieejamas publiski visiem 

iedzīvotājiem: gan sociāli mazaizsargātas personas - invalīdi, personas virs 

darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu 

ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie 

bezdarbnieki u.c. 

 

 
 

 Ir projekti, kas līdz realizācijai neaiziet, bet tiek atsaukti. Pretendenti pirms 

projekta iesniegšanas nav apzinājuši būvniecības saskaņošanas dokumentus. 

Dokumentācijas sagatavošana ieilgst, izmaksas palielinās un pretendents vairs nespēj 

projektu realizēt. Stratēģijas grozījumos ielikti vēl stingrāki noteikumi pretendenta 

gatavībai projektu realizēt. 

 

Ludzas rajona partnerības darbības teritorijas LEADER projektu un vietējās 

attīstības stratēģijas (2014.-2020.) izvērtējums. APTAUJAS REZULTĀTI 

Respondentu raksturojums 

Aptaujā piedalījās 201 respondenti no Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem: 

 Ciblas novada – 38,7% 

 Ludzas novada – 35,5% 
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 Zilupes novada – 12,9% 

 Kārsavas novada – 12,9% 

Respondenti tika aptaujāti semināros, individuāli, izsūtot e-pastus.  

Lielākoties – 48,4% no respondentiem ir vecumā no 50-69, 41,9% no 30=49 un 9,7% 

no 18-29 gadiem. 77,4% no aptaujātajiem ir sievietes un 22,6% vīrieši. 

 

LEADER projektu novērtējums 

96,8% no aptaujātajiem zina, kas ir LEADER programma un kādas iespējas tas 

sniedz, taču 3,2% apmēram zina, bet neko konkrētu. Neviens no respondentiem nav 

atzīmējis, ka nezina neko. 

Ar LEADER visbiežākā saistība ir bijusi tāda, ka respondents ir piedalījies biedrības 

"Ludzas rajona partnerība" rīkotajos semināros, pasākumos, pieredzes apmaiņas 

braucienos u.c., ko ir atzīmējuši 67,7%. 45,2 % paši ir iesnieguši LEADER projektu, 

taču 35,5% ir izmantojuši realizēto LEADER projektu rezultātus.  

Aptaujātie visbiežāk ir piedalījušies Ludzas rajona partnerības rīkotajos projektu 

sagatavošanas semināros- 74,2% aptaujātie, 48,4% ir devušies partnerības 

izbraukumos pa projektiem, 32,3% piedalījušies Jelgavas LLU  ekonomikas doktores, 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētās 

profesores, zinātnisku un praktisku rakstu autores Ingunas Leibus seminārā, taču 6,5% 

nav piedalījušies nevienā no pasākumiem. Sadarbību ar profesori Ingunu Leibus 

turpinām un jau 2019.gada martā ieplānots seminārs. 

Jautājuma par līdzšinējo aktivitāti LEADER programmā atbilžu rezultāti rāda, ka 

vislielākā aktivitāte ir bijusi apmeklētajos pasākumos, taču mazāka iesniegto un 

apstiprināto projektu skaitā. 

Pārsvarā prasību, kas sagādājušas problēmas iesniedzot LEADER projekta 

pieteikumu respondentiem nebija,  taču dažiem tomēr bija, piemēram iepirkumu 

savlaicīga veikšana, pārāk liela birokrātija un saskaņošana būvvaldē. 

Projektu iesniegšana EPS sistēmā pārsvarā aptaujātos nav apgrūtinājusi, taču 12,5 % 

tā ir apgrūtinājusi. 

Iesniedzot LEADER uzņēmējdarbības projektu, visbiežāk sagādāja grūtības naudas 

plūsmas sadaļa, ko atzīmēja 80% respondentu, taču 20% no aptaujātajiem problēmas 

sagādāja aprakstošā daļa. 

Problēmas, kas saistītas ar būvniecību saistīto dokumentu sagatavošanu ir bijušas 

dažādas, piemēram, sertificētu speciālistu trūkums, kas ir tiesīgi parakstīt 

dokumentus, ilgs process, laikietilpīgs un dārgs process, Ludzas būvvaldes prasības, 

sakarā ar projekta nobīdēm jāpārraksta daudz papīru, termini, gatavam produktam 

prasīta būvuzraudzība u.c. problēmas. 

Pozitīvais ar ko saskārās iesniedzot vai īstenojot LEADER projektu: biedrības 

speciālistu atsaucība, palīdzības saņemšana no biedrības darbiniekiem, laipna, 
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saprotoša attieksme pret klientu, pozitīva komisijas attieksme pret jaunajiem 

iesniedzējiem, projektu prezentēšana, sakārtota pašvaldības vide, aktīva sadarbība 

projekta realizācijas laikā u.c. 

Lielākā daļa no aptaujātajiem – 96,8% zina, ka biedrības Ludzas rajona partnerība 

mājas lapā ir sadaļa par publicitāti. 

Lielākā daļa no aptaujātajiem- 93,5% ir informēti, ka biedrības mājas lapā ir izveidota 

projektu karte. 

Lielākā daļa no aptaujātajiem – 90,3% zina, ka biedrības mājas lapā tiek ievietota 

informācija par stratēģijas izpildi. 

Pēc aptaujas rezultātiem populārākie (vairāk kā 40% no aptaujātajiem atzīmējuši) 

sabiedriskā labuma projektu rezultāti: “Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”, 

„Vietējās teritorijas- atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā”, „Publiski 

pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu 

pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā”, “Flīgeļa 

iegāde profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā”, “Kārsavas 

pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”, “Tērpu 

iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”, “Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu 

rikšošanas sacensību dalībai”, Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras 

kopas "Ilžeņa" dalībniekiem un “Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraug- 

demostrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, 

pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”. 

Lielākoties – 55% no aptaujātajiem uzskata, ka īstenotie sabiedriskā labuma projekti 

un to rezultāti saskan ar viņu priekšstatiem par to, ko vajadzētu īstenot viņu dzīves 

vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību. 

Aptaujā respondenti izteica sekojošus priekšlikumus sabiedriskā labuma projektiem, 

ko nepieciešams īstenot viņu dzīvesvietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un 

attīstību, un tie ir sekojoši: vides labiekārtošanas projekti, veselību uzlabojošas 

aktivitātes, Ņukšu pagasta Gaveiķu ciemata labiekārtošana, izveidot pļavu un mežu 

takas ar atraktīviem elementiem, atbalstīt mājražotāju projektus, auto stāvlaukuma 

izveide pie Katoļu baznīcas Zilupē, vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu 

saglabāšanas projekti, piesaistīt finansējumu vietējiem muzejiem un vēstures 

krātuvēm, teritoriju atbrīvošana no graustiem, sakopt Ludzas Lielā ezera pludmali, 

atkritumu šķirošana, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai , vides 

sakopšanas projekti, Ciblas kultūrvēsturiskās vides sakārtošana, projekti, kas vērsti uz 

iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanu tūrisma objektu un kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu sakārtošana, tradicionālās ainavas izkopšana, tūristu naktsmītnes 

izveide, Novada teritorijā vides projekti, ainavas uzlabošana, vides labiekārtošana, 

kultūras infrastruktūra, sociālajai darbībai, projekti ar darba vietu radīšanu, dažādot 

brīvā laika, hobiju īstenošanas iespējas, projekti, kas vērsti uz iedzīvotāju pilsoniskās 

aktivitātes veicināšanu. 

Pēc aptaujāto domām, visbiežākie faktori, kurus LEADER sabiedriskā labuma 

projekti ietekmē pozitīvi ir: Radītas jaunas aktivitātes, papildinātas esošās aktivitātes 

– 71% no aptaujātajiem, Radīti jauni vai uzlaboti objekti – 80,6%, Palielinājušās 

iespējas piedalīties kultūras un sporta pasākumos – 71%. 
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Pēc aptaujas rezultātiem populārākie (vairāk kā 40% no aptaujātajiem atzīmējuši) 

uzņēmējdarbības projektu rezultāti: “Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība”, 

„Bezkontakta pašapkalpošanās automazgātavas modernizācija Ludzā”, “Tūrisma 

pakalpojumu radīšana un attīstīšana J. Šicāna piemājas saimniecībā” un “Koka 

izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīcas izveidošana”. 

Lielākoties – 48,4% no aptaujātajiem uzskata, ka īstenotie uzņēmējdarbības projekti 

un to rezultāti saskan ar viņu priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt viņu dzīves vietā, 

lai veicinātu teritorijas pievilcību un ekonomisko attīstību. 

Aptaujā respondenti izteica  sekojošus priekšlikumus uzņēmējdarbības  labuma 

projektiem, ko nepieciešams īstenot viņu dzīvesvietā, lai veicinātu teritorijas attīstību 

un ekonomisko izaugsmi: tūrisma objektu labiekārtošana, nepieciešami pakalpojumu 

sniedzēji lauku īpašuma sakopšanai, projekti ar darba vietu nodrošināšanu, pastaigu 

laukuma suņiem ierīkošana Ludzā, rosināt mājražotājs iesaistīties projektos, vides 

infrastruktūra, ainavas uzlabošana, augļu un dārzeņu pārstrāde, tūrisma objektu 

sakārtošana, tūristu naktsmītņu izveide, tradicionālās ainavas sakopšana, 

kultūrvēsturisko būvju saglabāšana, projekti, kas vērsti uz tūrisma pakalpojumu 

kompleksu attīstību (tūrisma nozarē iesaistīt pēc iespējas vairāk vietējo iedzīvotāju, 

radīt vidi, lai tūristi partnerības teritorijā uzturētos pēc iespējas ilgāk), projekti 

infrastruktūras attīstībai, kemperu novietnes izveide, gados vecāku cilvēku auditorijai, 

meklēt variantus ražošanas apstākļu veicināšanai, atbalstīt uzņēmējdarbību, ražošanu, 

jaunu darbavietu izveidi, viesnīcu , hosteļu pakalpojumu izveide, nepieciešams 

izveidot vienotu reklāmu, par esošajām aktivitātēm, uzņēmēju piedāvātajiem 

produktiem, lai tā būtu pieejama publiskās vietās u.c.. 

Visbiežāk minētie faktori par pozitīvo ietekmi uz LEADER uzņēmējdarbības 

projektiem ir: radīti jauni vai uzlaboti produkti – 83,9% respondenti, radītas jaunas 

darba vietas – 67,7% un palielinājusies pakalpojumu pieejamība dzīvesvietas tuvumā 

– 61,3%. 

 

LEADER nākotne 

Aptaujas rezultāti liecina, ka sabiedrībai nepieciešamākā rīcība Kārsavas, Ludzas, 

Zilupes un Ciblas novadiem ir kultūras infrastruktūras attīstīšana, ko atzīmējuši 71% 

respondenti, dabas objektu infrastruktūras attīstīšana, ko atzīmējuši 64,5% 

respondentu un vides infrastruktūras attīstīšana – 64,3%. 

Kā nepieciešamākā rīcība ekonomiskajai izaugsmei Kārsavas, Ludzas, Zilupes un 

Ciblas novados tiek minēta nodarbinātības iespēju palielināšana, ko apstiprina 67,7% 

no aptaujātajiem un tūrisma infrastruktūras attīstīšana, ka apliecina 61,3% no 

aptaujātajiem. 

Kā svarīgākais kritērijs vērtējot LEADER sabiedriskā labuma projektus tiek uzskatīts- 

veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana, taču arī pārējie kritēriji tiek uzskatīti par svarīgiem, 

piemēram, Projekta ideja ir oriģināla/inovatīva un Projekta rezultāti ir publiski 

pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti). 



9 

 

Kā svarīgākais kritērijs vērtējot LEADER uzņēmējdarbības projektus tiek uzskatīts 

ražošanas veicināšana, jaunu darba vietu radīšana un pārstrādē izmantoti pašaudzēti 

vai vietējā teritorijā iegūti produkti un izejvielas. 

50% no aptaujātajiem uzskata, ka būtu jāpalielina finansējuma sadalījums 

uzņēmējdarbības projektiem, taču 35% uzskata, ka jāatstāj tāds pats finansējuma 

sadalījums. 15 % no aptaujātajiem uzskata, ka jāpalielina finansējuma sadalījums 

sabiedriskā labuma projektiem. 

Respondenti izteica priekšlikumus biedrības “Ludzas rajona partnerība” darbības 

uzlabošanai un LEADER programmas īstenošanai, piemēram, pārdomāt kritērijus 

punktu skaita sasniegšanā, samazināt dokumentu apjomu projekta sagatavošanā, 

noteikt mazāku līdzfinansējumu, uzņēmējdarbības projektos vairāk atbalstīt mazos 

saimniecību ražotājus, sevišķi kuri tikko uzsākuši saimniecisko darbību (starta 

kapitāls mazajām lauku saimniecībām), mēģināt radīt apstākļus rūpnieciskajai 

ražošanai, uzlabot darba iespējas palīdzot attīstīt uzņēmējdarbību, veicināt jaunu 

zināšanu un iemaņu apguvi, organizēt pieredzes apmaiņas braucienus gan Latvijā, gan 

ārpus tās, rūpīgāk veikt projektu analīzi, vērtēšanu, lai projekti ir unikāli, nevis aizgūti 

no kaimiņa . 

 

BDR Ludzas rajona partnerība administratīvā vadītāja   

Sandra Palma   

 

 


