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Uzdevumi un rezult ti
Esošo un potenci lo soci lo inov ciju veidu Latvijas lauku
teritorij s izpēte, analizējot jaun k s pamatnost dnes par soci lo
inov ciju definēšanu un izpratni, k ar ar vides problēmu
risin šanu saist taj m soci laj m inov cij m.
Vietējo r c bas grupu (VRG) lomas un ietekmes izvērtējums
ekonomisk s izaugsmes veicin šan , reģionu att st b un soci lo
problēmu risin šan , analizējot LAP 2007-2013 programmas
stenotos projektus LEADER ietvaros.
LEADER galveno projektu grupu, kas saist tas ar sabiedr bas
neform lo izgl tošanu un apm c bu, novērtējums, izmantojot LAD
datu b zes datus un stenoto projektu aprakstus un rezult tus, t.sk.
internet pieejamo inform ciju.

Soci l s, biznesa modeļa un eko
pakalpojumu jeb “zaļ s”
inov cijas

Soci lo inov ciju pamatnost dnes
Mūsdienu ekonomisk s sistēmas ir rad jušas daudzas sarežģ tas un
neatliekamas soci l s problēmas, piemēram, energoefektivit te un
energodroš ba, p rtikas nodrošin jums, nevienl dz ba, pieaugošais
nabadz bas l menis, nestabila ekonomika, ilgtermiņa bezdarbs, klimata
p rmaiņas, vides degrad cija, globaliz cija u.tml.
Arvien pieaug neatbilst ba starp ekonomisko izaugsmi un soci lo
labkl j bu.
Soci l s inov cijas ir nepieciešamas, lai sekm gi risin tu soci l s,
ekonomisk s, politisk s un vides problēmas.

Avots: Harayama un Nitta, 2011; Caulier-Grice et al., 2012; Copus un de Lima, 2014; Howaldt et al., 2014

Daž die soci lo inov ciju l meņi
Soci l s – pamatl meņa soci l s inov cijas, kas reaģē uz neatliekam m
soci laj m vajadz b m, kuras nereglamentē tirgus, un ir vērstas uz
neaizsarg t m jeb jut g m sabiedr bas grup m;
Sabiedr bas - plaš ka l meņa inov cijas, kas risina sabiedr bas
izaicin jumus un problēmas, kur robežas starp soci lo un ekonomisko
aspektu ir neskaidras, un t s vērstas uz sabiedr bu kopum ;
Sistēmisk s - sistēmiskais veids, kas ir saist ts ar būtisk m p rmaiņ m:
attieksmes un vērt bu;
stratēģiju un politiku;
organizatorisko struktūru un procesu;
pieg des sistēmu un pakalpojumu.
Avots: pēc Hubert, 2012

Soci l s inov cijas lauku teritorij s
Soci l s inov cijas tiek vērtētas k būtiska lauksaimniec bas sektora un lauku
inov ciju sast vdaļa, kas sniedz kopējus soci lus un ekonomiskus ieguvumus.
Soci l s inov cijas aptver ir plaš ku jomu nek vienk ršo soci lo vajadz bu
apmierin šanu:
energodroš ba, energoefektivit te;
p rtikas nodrošin jums;
pieaugoš nevienl dz ba, nabadz bas l menis un ilgtermiņa bezdarbs;
klimata p rmaiņas;
vides degrad cija;
vesel bas un soci l aprūpe;
izgl t ba u.tml.
Avots: pēc Bock, 2012; Moulaert, 2013; Trust, 2013

Soci l s inov cijas Latvijas lauku teritorij s
Vietēj s p rtikas ķēdes jeb s s p rtikas ķēdes (t. sk. sabiedr bas
atbalst ta lauksaimniec ba).
Ieguvumi:
bioloģisk daudzveid ba;
vides ieguvumi;
vesel g ks uzturs;

sadarb ba un kooper cija;
izgl tošana.

Tieš s pirkšan s pulciņi
Sadarb ba, t klojuma, sabiedr bas saliedēšana un soci l kapit la veidošana
Kust bas ētika sev ietver ne tikai produktu pirkšanu, bet ar draudz gu attiec bu
uzturēšanu ar zemniekiem, regul ras tikšan s pieg des dien s un ciemošan s vai talkošana
saimniec b s.

Tiek sniegts atbalsts bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kas dod paļ v bu, ka darbs ir
sabiedr bai vajadz gs un tiek novērtēts.

Apk rtēj s vides un dabas saudzēšana
Tieš s pirkšanas pulciņi veicina videi draudz g ku p rtikas patēriņu, tieš un netieš
veid izgl to dal bniekus par p rtikas rad taj m vides ietekmēm.
Iepirkšan s modelis atbalsta vietējo, bioloģisko daudzveid bu, mazina “p rtikas jūdzes”,
iepakojuma patēriņu (notiek organizēta taras atgriešana, zemnieki tiek izgl toti par videi
draudz g m iepakojuma alternat v m), k ar mazina p rtikas atkritumu apjomus, jo
pirkumi netiek veikti impuls vi, tiek novērtēta to augstvērt g izcelsme.

Soci lo inov ciju aspekti tieš s iepirkšan s
pulciņu att st b

Avots: http://tiesapirksana.lv/personigi-ediens/jaunumi

Soci lo inov ciju aspekti tieš s iepirkšan s
pulciņu att st b

Avots: http://tiesapirksana.lv/personigi-ediens/jaunumi

Soci lo inov ciju aspekti tieš s iepirkšan s
pulciņu att st b

Avots: http://tiesapirksana.lv/personigi-ediens/jaunumi

Soci lo inov ciju aspekti tieš s iepirkšan s
pulciņu att st b

Avots: http://tiesapirksana.lv/personigi-ediens/jaunumi

Vietēj s r c bas grupas (VRG)
un LEADER projekti lauku
att st bai

Vietējo r c bas grupu loma reģion l s att st bas un soci lo
problēmu risin šan Latvij
- LEADER projektu ekonomisko aspektu anal ze Latvij
Aktualit te:
Darba vietu pieejam ba un iespēja gūt ien kumus tuvu dz ves vietai ir
noz m gs teritorijas apdz vot bas priekšnoteikums.
Būtisk kais avots teritori l s att st bas finansēšanai ir ES fondi.
Latvijas Lauku att st bas programm 2014 – 2020.gadam uzsvērta
LEADER pieejas stenošanas loma š du soci lekonomisko problēmu
risin šan :
lauku teritoriju apdz vot bas saglab šana;
dz ves l meņa paaugstin šana, nodrošinot nodarbin t bu un
pakalpojumu pieejam bu;
iedz vot ju soci l s aktivit tes veicin šana, tai skait , izgl t bas,
kultūras, sporta un atpūtas jom s.

VRG skaits un izvietojums
Latvij LAP 2007-2013 ietvaros
LEADER pieeju steno 40 VRG

LAP 2007-2013 ietvaros LEADER
projektiem Latvij bijis pieejams
publiskais finansējums 39,2 milj. EUR
Avots: LLKC, Lauku tīkls

LEADER projektu tematiskais grupējums






Lauku ekonomika - projekti, kas tiešā veidā saistīti ar uzņēmējdarbību,
uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību, uzņēmējdarbībai
noderīgu konsultāciju un apmācību pieejamību
 uzņēmējdarb ba
 soci l uzņēmējdarb ba
 uzņēmējdarb bas veicin šana
Sabiedrības attīstība un izaugsme - projekti, kas vērsti uz cilvēka garīgo un
fizisko spēju attīstību, tostarp tam nepieciešamās infrastruktūras un
aprīkojuma attīstību
Zin šanu vairošana, pievilcīgs
 sabiedrības attīstība
un saturīgs brīvais laiks
 pašdarbība
Lauku infrastruktūra un pamata pakalpojumi - projekti, kas vērsti uz
iedzīvotāju dzīves apstākļu un apkārtējās vides pievilcības uzlabošanu
 lauku infrastruktūra un pamata pakalpojumi
 vesel bas aprūpe un soci lie pakalpojumi
 vide atpūtai
 kultūras un vēstures mantojuma saglab šana

LEADER apstiprin tie projekti, publisk finansējuma
apjoms un vidējais projekta finansējums pa tematiskaj m
grup m
(LAP 2007-2013 4.1.1.+4.1.3.pas.)

Avots: pēc LAD datiem

LEADER apstiprin to projektu patsvars
pa tematiskaj m grup m
(LAP 2007-2013 4.1.1.+4.1.3.pas.)

Lauku
ekonomika
22%
Lauku
infrastruktūra
un pamata
pakalpojumi
34%

Avots: pēc LAD datiem

Sabiedrības
attīstība un
izaugsme
44%

LEADER publisk finansējuma struktūra
pa tematiskaj m grup m
(LAP 2007-2013 4.1.1.+4.1.3.pas.)

Lauku
ekonomika
18%
Lauku
infrastruktūra
un pamata
pakalpojumi
40%

Avots: pēc LAD datiem

Sabiedrības
attīstība un
izaugsme
42%

stenoto LEADER projektu pašsvars pa
tematiskaj m grup m aptauj taj s VRG
(LAP 2007-2013 4.1.1.+4.1.3.pas.)

Pašsvars - nor da uz to projektu patsvaru kopēj apjom , kuri tiktu stenoti piln apmēr ar
bez publisk finansējuma.
Projektu pašsvars ne tikai ļauj spriest par atbalsta lomu, bet nor da ar uz novit tes l meni
projektos (Ekosgen, 2011).
Latvijas situ cij augst ks projektu pašsvars papildus varētu nor d t ar uz projekta saist bu
ar iedz vot ju un uzņēmēju pamatvajadz bu risin šanu.

LEADER ietvaros ieg d to iek rtu, materi lu un
pakalpojumu izcelsme pa projektu tematiskaj m grup m
Tematisk s apakšgrupas

Latvijas
izcelsme
(%)

rvalstu
izcelsme
(%)

Uzņēmējdarb ba

37

63

Uzņēmējdarb bas veicin šana

47

53

Sabiedrības attīstība

50

50

Pašdarbība

77

23

Lauku infrastruktūra

51

49

Soci lie pakalpojumi un vesel bas aprūpe

54

46

Vide atpūtai

73

27

Kultūrvēstures mantojuma saglab šana

66

34

Vidēji

53

47

Avots: LEADER projektu iesniegumu izlases veida analīzes rezultāti

Projektu piemēri: pašdarb ba
Projekts: Tautas tērpu ieg de Gaigalavas jauniešu deju kolekt vam
„Krēsl te”


etnogr fisko tautas
tērpu izveide
jauniešu deju
kolekt vam

Avots: http://old.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/3/1/470/471/page/2?p_id=9908

Projektu piemēri: pašdarb ba
Projekts: Tautas tērps - mana rota


Avots : http://vergalite.webs.com/musutautasterpi.htm

daž du novadu
etnogr fiski
pareizu tautas tērpu
izveide

Projektu piemēri: pašdarb ba
Projekts: Pūtēju orķestra “Ikšķile” izveide


pūtēju orķestra
invent ra ieg de

Avots : http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/realizetie_projekti/elfla/?id=12993

Projektu piemēri: sabiedr bas att st ba
Projekts: MX daži bērnu un jauniešu moto apm c bas pulciņa
izveide




Avots: www.adazi.lv

ieg d ti krosa
motocikli
izveidots
bezmaksas moto
pulciņš

Projektu piemēri: sabiedr bas att st ba
Projekts: IDEA musicHouse





izveidota mūzikas
studija ar
profesion liem
mūzikas
instrumentiem
iespēja jauniešiem
apgūt mūzikas
pamatus, mūzikas
instrumenti spēli,
veidot savas grupas,
ierakst t mūziku,
t pat ar organizēt
vietējos izklaides
pas kumus

Avots : http://www.lrpartneriba.lv/index.php/projekti/elfla-projekti/212-idea-musichause

Projektu piemēri: sabiedr bas att st ba
Projekts: Zaļ klase “Saukas dabas park “


zaļ s klases uz
slēpēm, riteņiem, telt

Avots: Association “Rural Partnership Selija”, Thinking green and acting wisely in LEADER projects

Projektu piemēri: uzņēmējdarb bas veicin šana
Projekts: Vec s pirts noslēpumi


apr kojuma ieg de
radošajai darbn cai ziepju un kosmētikas
izgatavošanai

Avots: Association “Rural Partnership Selija”, Thinking green and acting wisely in LEADER
projects

Projektu piemēri: uzņēmējdarb bas veicin šana
Projekts: Vietēj s produkcijas p rstr des punkts


ž vējam s kameras
un sulu spiedes
iek rtu ieg de

Avots: Association “Rural Partnership Selija”, Thinking green and acting wisely in LEADER projects

Projektu piemēri: uzņēmējdarb bas
veicin šana
Projekts: Amatniec bas apm c bas sabiedriskais centrs


centra rekonstrukcija

Avots: http://jekabpilsnvo.lv/2013/11/biedribai-selu-purs-rekonstruetas-telpas-amatniecibas-apmacibassabiedriska-centra-vajadzibam-2/

Projektu piemēri: vide atpūtai
Projekts: Daudzfunkcion las bērnu rotaļu infrastruktūras
izveidošana C rav






uzst d ti 11 spēļu un
rotaļu pilsētiņas
elementi
nodrošin ti estētiskie un
sensorie aspekti -skaisti
un kr saini
teritorija ir iežogota, bet
atvērta visiem bērniem

Avots: http://www.lrpartneriba.lv/index.php/projekti/elfla-projekti/206-rotau-laukums-crav

Projektu piemēri: kultūras un vēstures
mantojuma saglab šana
Projekts: Dagdas novada kultūrvēsturisk s att st bas liec bu
sav kšana un papildin mas mobilas ekspoz cijas izveidošana


foto apr kojuma, video
kameras, video
projektora un ekr na,
met la detektora ieg de

Avots: http://kraslavaspartneriba.lv/leader-2007-2013-datu-baze

Paldies par uzman bu!

