
Kā nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu VRG darbu? (Darba grupas rezultāti)

Baltā cepure (saistīta ar objektīviem faktiem)
• Sabiedrība ir maz informēta par VRG un LEAD  ER  
• VRG nav iesaistīti daudz cilvēki
• Viss atkarīgs no administratīvā vadītāja aktivitātes, administratīvais vadītājs neatbilst 

savam amatam
• Administratīvajam vadītājam ir citas aktivitātes (nav pamatdarbs VRG, bet citur)
• Kapacitātes trūkums VRG (cilvē  ku resursi)  
• Interešu pārstāvniecība sociālekonomiskajās grupās
• VRG izpratne un pieredze par LEADER ir dažāda
• Trūkst atbalsta administratīvajam vadītājam no valdes, padomes
• Nav konkurence VRG teritorijā
• Dažādas teritorijas VRG – lielas, mazas
• Stratēģijās nav skaidri definēti un noformulēti mērķi, izpratne ir dažāda  
• LEADER nav spēcīga lobija
• VRG nav savas identitātes  
• Nav veikts pētījums par VRG darbību

Dzeltenā cepure (saistīta ar optimismu un pozitīvu domāšanu)
• VRG būs teritorijas eksperts, viedokļa līderis, kā rezultātā iegūs papildus   

finansējumu
• VRG iegūs spēcīgu lobiju
• LEADER finansējums aizies LEADER mērķiem
• Veidosies labi attīstīta teritorija, sakātota vide, attīstīta sabiedrība  
• Realizētos projektus saistīs ar VRG
• Būs vairāk labās prakses projektu piemēri (Visi)
• Mazāk negatīvo projektu piemēri, kurus izmanto citu pušu lobiji (Nemaz)
• Iedzīvotāji varēs saņemt visu informāciju pie VRG – VRG kā konsultatīvais centrs (atbalsts 

dažādu projektu realizēšanai)
• Veidosies Labāka sadarbība un komunikācija LAD, VRG un ZM starpā
• Iesniegs vairāk, kvalitatīvākus, inovatīvākus, ilgtspējīgākus projektus
• Projektu iesniedzēji kļūs izglītotāki

Zaļā cepure (saistīta ar radošumu un jaunām idejām)
• Veidosies regulāras tikšanās ar vietējo novadu attīstības speciālistiem, uzņēmējiem un 

NVO
• VRG darbā iekļauti brīvprātīgie
• ES projekti kapacitātes stiprināšanai
• Algot profesionālus speciālistus VRG darbā  
• Komandas darbs, tīklošanās, sadarbības veicināšana  
• Darbs ar jauniešiem skolās (prakses iespēja VRG)
• Piesaistīt ekspertus VRG darbā (s  kats no malas)  
• Veidot VRG vienlīdzīgas pēc kapacitātes

Sarkanā cepure (saistīta ar emocionālo skatījumu)
• Laukiem ir nākotne!  



• Cilvēki laukos izmirst, lauki noveco!
• Jaunieši laukos atgriežas!
• VRG grūti uztvert kritiku!
• VRG pasīvs darbs!
• LEADER priekš tukšiem laukiem!
• Vai vajag VRG? LAD vai pašvaldības var aizstāt!  

Melnā cepure (saistīta ar kritisku idejas izvērtēšanu)
• Cilvēciskais faktors darbosies vienmēr VRG darbā  
• Cilvēku trūkums, kvalitātes trūkums  
• Nav VRG vajadzīgas priekš tukšiem laukiem
• Valdībai nav vienots viedoklis ar VRG, nav kopējas Latvijas politikas
• Nav skaidrības par nākotni (nākamo periodu, VRG ilgtspējību)  
• VRG nav tiesiski atbildīgi par savu darbību



Iedzīvotāju kūtrums, neaktivitāte (darba grupas rezultāti)

Baltā cepure (saistīta ar objektīviem faktiem)
• Cilvēki ir neaktīvi  
• Neiesniedz projektus
• Neizpratne par projektiem
• Datori
• Ideju trūkums  
• Baidās uzņemties atbildību  
• Līdzfinansējuma trūkums  
• Apātija (vispārēja)
• Zināšanu trūkums projektu rakstīšanā
• Nav biedrību, runātāju vienmēr vairāk kā darītāju

Dzeltenā cepure (saistīta ar optimismu un pozitīvu domāšanu)
• Jaunas un īstenotas idejas
• Dažādi projekti  
• Pašu aktīvāka līdzdalība
• Prieks par padarīto  
• Atbildība par izdarīto  
• Aug iedzīvotāju pašapziņa, pašvērtība
• LEADER ideja popularizēta, veidojas pilsoniskā sabiedrība  
• Pieredzes bagātākas biedrības
• Riteņa princips

Zaļā cepure (saistīta ar radošumu un jaunām idejām)
• Aktīvāka sabiedrības informēšana un izglītošana  
• Uzmundrināšana, novērtēšana, stimulēšana, motivēšana
• Publicitāte – mediji
• Labo projektu piemēru reklāma  
• Sociālie tīkli, biedrību sadarbošanās (jūrnieki + tautu meitas)
• Individuāla uzruna
• Algot darbinieku projektu rakstīšanai   

Sarkanā cepure (saistīta ar emocionālo skatījumu)
• Nepanesami slikti projekti
• Dusmas – cilvēki nenovērtē tavu darbu!  
• Cilvēki komentē pašiem neko nedarot (velk melno cepuri)
• Prieks par rezultātu
• Gandarījums par padarīto, ir ar ko lepoties  
• Joprojām ir cilvēki, kuri raksta un ir neatlaidīgi  
• Tukšas runas bez darbiem, nav darītāju – ideja ir – projektu neiesniedz!  

Melnā cepure (saistīta ar kritisku idejas izvērtēšanu)
• 100 projekti, bet 2 pietiek naudas (lielāka konkurence)
• Neapmierinātie  



• Vilšanās
• Mānītāji
• Projektu realizē, bet pakalpojumu nelieto
• Kas uzņemsies atbildību?  
• Savtīgas intereses
• Atbilstošas izmaksas ieguldījumam/ ieguvumam  



Pietrūkst finansējuma (darba grupas rezultāti)

Baltā cepure (saistīta ar objektīviem faktiem)
• 2/3 no projektiem nesaņem finansējumu  
• Grūti piesaistīt finansējumu
• Liela atbalsta intensitāte fiz./jurid. personām
• L  īdzfinansējumu dod pašvaldības  
• Pašvaldības atbalsta, ja ir sabiedrisks labums no projekta
• Var mainīt pieejamo finansējumu pa rīcībām
• Maza apjoma projekti, max 20tk.  
• Nav administratīvās izmaksas  
• Nav attiecināmi izdevumi, kas nepieciešami aktivitāšu ieviešanai, piem., mazais inventārs
• Mazs % ar projektu saistītajam personālam (10%)

Dzeltenā cepure (saistīta ar optimismu un pozitīvu domāšanu)
• Nezinām, neesam izbaudījuši
• Lielāka apjoma projekti, kas aptvertu vairākas jomas/nozares, plašākas iespējas
• Vairāk realizēti projekti
• Tiktu apmierinātas apzinātās vajadzības
• Labākie projekti tiktu apstiprināti ātrāk
• Ietaupīs projektu sagatavošanas (atkārtoto) izmaksas

Zaļā cepure (saistīta ar radošumu un jaunām idejām)
• Kā līdzfinansējumu attiecināt brīvprātīgo darbu  
• Administratīvās izmaksas nodrošinātu kvalitatīvu projektu vadību
• Citu līdzekļu piesaiste / sponsori / ieguldījums natūrā  
• Veicināt projektus, kas rada saimniecisko darbību
• Kooperēšanās – zem viena jumta vairākas organizācijas  
• Personību „kasteris” – cepuru komanda = sadarbība
• Aizdevumi, kredīti
• Atrast „oligarhu” – mecenātu
• Mentoru kustība jaunajiem projektu iesniedzējiem  
• Stiprināt kapacitāti potenciālajiem projektu iesniedzējiem  
• Veidot motivāciju iesniegt vēl projektus

Sarkanā cepure (saistīta ar emocionālo skatījumu)
• Viņi neuzķersies
• Vienmēr būs par maz  
• Bezspēcība
• Ne visas idejas jāatbalsta ar publisko finansējumu
• Mazi projekti var izraisīt „lavīnu ” labiem projektiem
• Mazs finansējums veido kvalitatīvāku projektu, jo izmaksas tiek pārdomātas  
• Vienalga cik liels ir finansējums, mēs vienalga darbojamies 

Melnā cepure (saistīta ar kritisku idejas izvērtēšanu un riskiem)
• Nelietderīgi iztērēta nauda  
• Tiek realizētas savtīgas idejas  



• Nebūs attīstības, ja nav vajadzības
• Aizmirsīs par emociju pasauli, 
• Piešķirtais finansējums nesasniegs mērķi
• Process var politizēties  
• Uz apvāršņa parādīsies „Haizivis”
• Risks, ka process būs vērsts uz kvantitatīviem  , nevis kvalitatīviem rezultātiem  



Kā labāk izvērtēt LEADER projektus? (visi kopā izvērtējām šo problēmu)

Baltā cepure (saistīta ar objektīviem faktiem)
• Vērtēšanas kritēriji,   punktu skala, izmērāmi (ne visi)
• Ir likumdošana
• Nosacījumi (stratēģijā, MK noteikumi)
• Nesagatavoti projektu iesniedzēji
• Neskaidri formulētas   rīcības (gan stratēģijās, gan likumdošanā) un veidlapas (varētu būt 

vienkāršākas)
• Projektiem nav mērķu, izmērāmu rezultātu ietekme
• Projekts neatbilsts vērtībai  
• Naudas mazāk nekā pieprasītais finansējums
• Subjektīva projektu vērtēšana  
• Slikti sagatavota projekta ideja
• Projektu vērtētāju mainība
• Labas idejas netiek cauri formālajiem kritērijiem
• Projekts neatbilst vietējām vajadzībām  
• LAD noraida VRG apstiprinātos projektu
• Nepietiek laika vērtēšanai (kvalitatīvai, tā, lai var pārbaudīt faktus)
• Projekti nav pamatoti ar faktiem
• Sabiedrības spiediens, nespēja aizstāvēt VRG savu viedokli

Dzeltenā cepure (saistīta ar optimismu un pozitīvu domāšanu)
• Veidosies labākas attiecības ar projektu iesniedzējiem
• Skaidra vērtēšanas sistēma   (vērtētājiem būs skaidrs, kā vērtēt projektus)
• VRG vadītājiem būs pārliecība, ka rīkojas pareizi
• VRG varēs skaidri definēt savas prasības VIG
• Zināsim, ka mums ir vislabākie projekti
• Vērtēsim ideju, nevis tikai iesnieguma kvalitāti pēc formāliem kritērijiem
• Kvalitatīvāk sagatavoti projekti
• Projektu sagatavotājiem būs gandarījums
• Veidosies labāka komunikācija
• Koordinators tiks novērtēts pozitīvāk
• Būs mazāk sūdzību
• Ātrāk tiksim līdz rezultātam (labākam rezultātam)  
• Daudz labāki un kvalitatīvāki projekti  
• Lietderīgi apgūts finansējums  

Zaļā cepure (saistīta ar radošumu un jaunām idejām)
• Projektus vērtē kaimiņu VRG
• Publiska projektu vērtēšana   (prezentē visiem iedzīvotājiem)
• Sabiedriska apspriešana  
• 2 līmeņu vērtēšana VRG
• Brīvā formā veidlapa + prezentācija / intervija (iepazīties ar projektu klātienē)
• Mainīt iespējamo finansējumu pa rīcībām
• Loterija
• Rindot projektus pēc būtības (visus kopā)



• Iedzīvotāju ideju vērtēšana   (publiska)
• Iespēja uzlabot projektu pēc iesniegšanas
• Vērtē ar emocijām – patīk / nepatīk
• Vairāk atbalstīt inovatīvus projektus
• Projektus vērtēt pēc de Bono metodes
• Nepārtraukta projektu pieņemšana
• Anonīma projektu vērtēšana – vērtētājs nezina, kas iesniedz projektu
• Konkurss konkrētai vajadzībai (iedeju iepirkums)  
• Selektīvā projektu vērtēšana
• Atbalsta apjoms (%) atkarīgs no tā, cik labi novērtēts projekts

Sarkanā cepure (saistīta ar emocionālo skatījumu)
• Pilsētas „noņem” laukiem
• Gribās vairāk naudu vienam projektam (max 40 tk.)
• Atbalsta „Savējos”  
• Ne par visu ir jāmaksā ar publisko finansējumu
• Grūti pieņemt lēmumu, traucē emocijas
• Neticu, ka kaut kas var mainīties
• Projektu iesniedzēji ir slīpēti  , uzbāzīgi gudri  
• Nav iespējas apgūt projektu rakstīšanas prasmes
• Projektu realizēšanā saglabājas labas attiecības ar projektu iesniedzējiem
• Nevienam neko nevajag, rodas iespējas, kad nevienam neko nevajag
• Daudz ieguvumu, labu lietu
• Jāpierāda, ka ideja ir vajadzīga ne tikai man  
• Gribās lielāku ieguvumu no projektiem
• Var realizēt sen lolotas idejas
• Projektu vērtētāji domā par savu un draugu ideju
• Dažreiz labāk, lai projektu neatbalsta
• Labuma guvējs ir tikai viens
• Patīk projektu vērtēšana
• Vairāk laba nekā slikta
• Nav ētiski vienam iesniedzējam iesniegt 16 projektus vienā kārtā
• Patīk, ka projekts ir realizēts
• Dusmas par to, ka ir aizdomas
• Nav naudas projekta administrēšanai

Melnā cepure (saistīta ar kritisku idejas izvērtēšanu)
• Rūgtā pieredze neveicina iesniegt jaunus projektus
• Vērtētāji atbalsta savējos
• Pārvērtēt   spējas vai var „pavilkt” projektu  
• Izdegšanas risks
• Nav aptverti visi finanšu riski
• Negatīva publikācija mazina uzticību
• Vienmēr būs kāds neapmierinātais (noraidītie)



• Problēmas ar līdzfinansējumu  
• Projektam nav ilgtspējas
• Citi liek „sprunguļus”, lobija riski
• Sūdzību riski – liela atrakstīšanās
• Projekta rezultāti netiks izmantoti mērķim  
• „lielie” nosaka toni
• Komisijā vieni un tie paši cilvēki
• Nav pabeigts iepriekšējais, bet jau sniedz nākamo projektu
• Vispārīgi kritēriji, nevar noraidīt projektu  
• VRG atbalsta idejas, kuras vairs nav aktuālas, bet citas vajadzības netiek risinātas  
• Ne visiem projektiem der vieni un tie paši kritēriji
• Atbalstīti tiek vieni un tie paši projektu iesniedzēji  
• Nav konkrētu kritēriju
• Bažas, vai vispār ir iespējams izvērtēt labāk
• Vai pārāk „vaļīgie kritēriji” neradīs iespēju subjektīvai vērtēšanai
• VRG nevienādi vērtē projektus (starp VRG)
• Gribam iztērēt naudu, neatkarīgi no projekta idejas un lietderības
• Rezultātu uzturēšana (kas to nodrošinās un vai varēs)
• Nekas nemainīsies!


