
      
 

 

Vecbebru Tehnikums, Bebru pagasts, Kokneses novads 
Aizkraukles rajona partnerības teritorijā 

 
2019. gada 27. un 28. marts 

PAVASARA VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU FORUMS un KOPSAPULCE 

 

TREŠDIENA, 27. marts  
 

10.00 Ierašanās, atkalredzēšanās un rīta kafija 

10.30 SEMINĀRA ATKLĀŠANA UN VIENOTAS FOTO KOLĀŢAS IZSTRĀDE 

  Anita Seļicka, biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore 
  Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs 
  Alda Paura, biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” administratīvā vadītāja 

 Vienota nākotnes attīstības virziena veidošana sastāv no katra un ikviena no mums. Nākotne nenotiek 
atrauti no mums. Mēs esam aktīvi dzīves dalībnieki - gan pozitīvo pieredžu kultivēšana un aktīva rīcība, gan 
neiesaistīšanās ir lēmumi, kas abi attiecīgi ietekmē tālāko notikumu virzību. Apzināta lēmumu pieņemšana 
un attiecīga tālākā rīcība, kas sniedz vēlamo gan katram un ikvienam no mums, gan vienotai nākotnei, ir šī 
foruma aktualitāte un centrālais diskusiju ietvars. 

 

11.00 VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU ILGTSPĒJAS VEIDOŠANA  

  Dzintars Putnis, Latvijas Kvalitātes biedrības valdes loceklis 

 Kā iespējams risināt un tikt galā ar vietējām rīcības grupām pieaugošo administratīvo slogu? Kā 
pašreizējo administratīvo sistēmu mainīt, lai iespējams turpināt darbu ilgtermiņā. Diskusija un lekcija 

par ilgtspējīgas organizācijas veidošanu un tās darbiniekiem, apvienojot nepieciešamo funkciju izpildi ar 
darbinieku labbūtību un organizācijas ilgtspēju. Iespējamā rīcību kopa darbību atvieglošanai, būtiskākie 
priekšnosacījumi, procesu vadība un efektivitāte.  

 

13.30 Pusdienas 
 

14.30 VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPĀS DARĀMO PROCESU ANALĪZE  

 Praktiska VRG veicamo procesu analīze, izstrādājot vizuālu darbību norisi, identificējot kopīgos zudumus 
esošajos procesos un iespējas tos uzlabot. Vienošanās par rādītājiem, ar kuru palīdzību spēsim pārraudzīt 
izvēlētos procesus, ieviešot tos sadarbībā ar uzraugošo institūciju (LAD, ZM, VARAM) nākamajā 
plānošanas periodā. 

16.00 Kafijas pauze 

16.30 PĀRMAIŅAS DARBA ORGANIZĀCIJĀ UN VĒRTĪBU DEFINĒŠANĀ 

  Daiga Eklone, Latvijas Kvalitātes biedrības valdes locekle 

 Kopsapulce tumsā, kolēģu sulu dienas un citas radošas iekšējās iniciatīvas, plānojot, organizējot iesaistīto 
pušu darbu, zināšanu pilnveidi un iekšējo motivāciju. Izvēlētās vadības sistēmas uzturēšana, galvenās 
problēmas, to novēršana, īstenojot ilgtermiņa misijas, vīzijas un vērtību iedzīvināšanu. Pieredzes stāsts un 
diskusija par VSIA „Latvijas Vēstnesis” attīstības vēsturi, iekšējo darba kultūru un kārtību. 

 

18.00 Pastaiga pa Vecbebru muiţas teritoriju un biškopības muzeja izziņa 
Pastaigā pa labiekārtotām takām kopā ar gidi Anitu Svoku būs iespēja aplūkot Vecbebru muižas teritoriju un 
ainavisko Vecbebru ciemu, kas kā apdzīvota vieta sāka veidoties 20. gadsimta 20ajos gados, kad tika 
nodibināta biškopības un dārzkopības skola. Vecbebri izsenis zināma kā vēsturiski senākajā, ar racionālo 
biškopību saistītā vieta, tāpēc viesosimies arī Latvijas Biškopības muzejā. 



      
 

 

19.00 Vakariņas  

 

20.00 Brāļu Sprukuļu Koncerts un Diţprojekta 2018 apbalvošana 
 Koncertā spēlēs un dziedās TV šovu dalībnieki un uzvarētāji atraktīvie brāļi Rūdolfs un Reinholds 

Sprukuļi no Vecbebriem. Koncerta laikā tiks paziņoti rezultāti gan par skatītāju balsojumiem, kuru 
skaits šogad sasniedza vairākus tūkstošus, gan galvenā – Dižprojekta titula ieguvēju, kas izvēlēts 
no 30 projektiem kā lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.  

 Neformālā vakara daļa. 

Nakšņošana Vecbebru Tehnikuma dienesta viesnīcā 
(telpas savienotas ar pasākuma norises centrālo vietu, nav pārbrauciena)

 

CETURTDIENA, 28. marts  

No 7.30 Brokastis 

8.30 BIEDRĪBAS „LATVIJAS LAUKU FORUMS” KOPSAPULCE 
Biedru sapulces vadītāja ievēlēšana 
Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana 
Ziņojums par saturisko un finanšu 2018. gada pārskatu un  
Padomes locekļu un revidentu ziņojumi 
LLF darbības stratēģija 2019.-2021. gadam  
Padomes locekļu un revidentu vēlēšanas 

10.30 Kafijas pauze 
 

11.00 NĀKOTNES SCENĀRIJU MODELĒŠANA – KO VĒLAMIES UN KAS NOTIKS PĒC 2020? 

 Izmaiņas administrēšanā, darbības teritorijā, administrējamajos fondos un prioritārajās darbības 
funkcijās. Iespējamie nākotnes attīstības virzieni kontekstā ar plānotajām izmaiņām pēc 2020. 
gada Kopējās Lauksaimniecības politikā, Kohēzijas fondā, NAP2027, identificējot vēlamo 
„galamērķi”, rīcības, ko nepieciešams veikt, un tam nepieciešamos (esošos un trūkstošos) 
resursus. 

13.00 Pusdienas 

13.30 AIZKRAUKLES RAJONA PARTNERĪBAS TERITORIJAS LABĀ PIEREDZE LEADER 
ĪSTENOŠANĀ: 
- Kokneses novada Bebru pagasta „Ievas siers”, kura meistare Ieva ir mācījusies Holandē un 

pēc vairāku gadu meistarības izkopšanas, izveidojusi plašu produkcijas klāstu. 

    
 



      
 

- Vizīte Kokneses tūrisma centrā, kura attīstība un pilnveide veikta, īstenojot LEADER projektu. 
Pieņemot stratēģiskus lēmumus un mainot darbības vietu, kā arī izveidojot jaunu iniciatīvu 
ir sekmējuši būtisku tirgus palielināšanu, uzņēmēju sadarbību un veic tūrisma analīzi. 

     
 

- Amatu centrs “Mazā kāpa” - ādas apstrādes radošā darbnīca piedāvā ekskursijas ar 
līdzdarbošanos un daudzveidīgām aktivitātēm. Pieejams ļoti plašs ādas izstrādājumu 
piedāvājums: maki, suvenīri, jostas, somas u.c. Tiek piedāvāta arī telpu īre pasākumiem, 
t.sk. ar moderni iekārtotām guļamistabām, kas piemērotas arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

      

 

- Biedrības „Zaļais pulss” iniciatīva (ARP Dižprojekts 2018) Skrīveru novadā, kas, izmantojot 
saules enerģiju, izveidojusi Kalnamuižas ezera apgaismojumu, radot pasakaini ainavisku 
telpu, kā arī veic izglītošanas aktivitātes. 

     
 

 
  Kontaktinformācija: 

Anita Seļicka,  
Latvijas Lauku forums, 

laukuforums@gmail.com 
LLF biroja tel. +371 28855427 
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