
 
Pārskats par pasākumu 

1. Pārstāvētās organizācijas nosaukums Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” 

2. Iesniedzēja vārds, uzvārds Ilze Leicāne 

3. Pasākuma norises laiks un vieta 2019.gada 10.– 13. septembris 

Pērnava, Igaunija 

4. Pasākuma nosaukums LINC 2019 

5. Pasākuma mērķis 

Veicināt Eiropas valstu VRG starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī 

stiprināt LEADER idejas Eiropas mērogā. 

6. Pasākuma saturs un norises īss apraksts 

Pasākums mērķis ir radīt kopības sajūtu un  iespēju iepazīties klātienē tiem, kuriem 

ikdienā ir darbs ar partnerībās. Šāda veida pasākumi tiešā veidā veicina gan labās 

prakses  pieredzes un ideju apmaiņu, gan arī reāli rāda projektu pieredzi dabā , tādejādi 

rosinot uz dialogu, izprotot un salīdzinot pieredzes, kas ir katram pasākuma 

dalībniekam.Kopīgu spēļu apmeklēšana un dalība tajās rada šo kopības sajūtu, 

neskatoties ne uz dažādību gan valodā, gan dalībnieku mentalitātē. Ši ir labs piemērs 

tam, ka radot brīvo gaisotni un iespēju risināt sarunas brīvā veidā,  tas tā pat veicina 

veidot gan dialogus, gan veidot nākotnes projektu idejas.   Pirmajā vakarā bija iespēja 

iepazīt tuvāk visus LINC idejas autorus un galvenos organizatorus katrā valstī, otrā 

dienā piedalījāmies  tūrisma vizītes pa Mulgimaa apgabalu, kur tika apmeklēti dažādi ar 

turisma un LEADER realizēto projektu pieredze, ko noslēdza sadarbības stūris, kur 

varēja uzzināt par kopīgām idejām un veicināt kontaktu apmaiņu jaunu kopīgu ideju 

veidošanā. Treša diena bija sporta aktivitātes un vakarā noslēguma pasākums Parnu 

koncerzālē ar koncertu un uzrunām, kur stafete tika nodota nākošajam LINC 

organizētājam Čehijai.  

7. Gūtās atziņas, to izmantošana vietējās rīcības grupas darbībā vai projekta idejas turpmākā 

virzībā tika 

Pasākums bija vērsts uz vietējā tūrisma popularizēšanu un bija iespējas apmeklēt ar 

tūrismu saistītās vietas. Varēja katrs uzrunāt un iegūt informāciju par lokālā tūrisma 

nozīmi un ietekmi, kā arī bija iespēja iepazīties ar piedāvātām iespējām veidot sadarbības 

projektus. Interesants projekta ideja bija no Austrijas partnerības  par zirgu izjādēm un 

dažādu aktivitāšu piedāvājumu ģimenēm ar bērniem ,kur varētu veidot kopīgu projektu, 

jo Ziemļgaujas teritorijā ir vairāk kā 5 saimniecības ar zirgiem. Kā arī Igauņu partnerības 

piedāvājums par tūrsima piedāvājuma izcelšanu zaļajās un aizsargājamajās teritorijās.  

8. Pasākuma novērtējums – kā pasākums ir sekmējis prasmes un iemaņas pārstāvētās 

organizācijas darbības jomā, kā tas veicinājis vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas 

īstenošanu un sadarbības veidošanos ar citām Latvijas vai citu valstu vietējām rīcības 

grupām (minēt konkrēti) 

Šāda veida pasākumi   dot  iespēju prezentēt organizāciju un veidot kopīgus sadarbības 

projektus ne tikai Eiropas mērogā, bet arī iepazīties ar pārējām partnerībām, kas strādā 

Latvijā. Šogada tēma bija vietējais vai lokālais tūrisms, tad tika daudz stāstīts par tūrisma 

iespējām, kas ir pie mums partnerībā un aicinātas partnerības no pārējās Latvijas un 

Igaunijas  iepazīties ar Ziemeļgaujas projektu un tūrisma pieredzi. Kopā ir saņemti 

piedāvājumi no 3 partenrībām veidot kopīgus projektus. Šeit bija iespēja pārrunāt un 

saprast galvenās darbības jomas katrai partnerībai un uzzināt arī par projektu un ideju 

pieredzi.   
 

 Ilze Leicāne ____________________      16.09.2019. 


