
 
 

 
 

Atpazīstamības zīmes „Viedais Ciems” piešķiršanas kritēriji 
 

 

Tehniskie kritēriji 

Neatbilstība tehniskajiem kritērijiem izslēdz kopienu no virzības tālākam vērtēšanas procesam.  

 

1. Ciems ir piesaistīts kādai noteiktai Latvijas ģeogrāfiskai kopienai1.  

2. Ciemā un kopienas aktivitātēs identificējama vieduma sakne – inovatīva2 iniciatīva vai 

problēmas risinājums. 

 

Kvalitatīvie kritēriji 

Kopienu atbilstība kvalitatīvajiem kritērijiem tiek vērtēta atbilstoši noteikto kritēriju kopumam (nevis 

katram apakškritērijam atsevišķi), identificējot, ka nepastāv neatbilstības. 

 

1. Ciemā ir identificējama IEDZĪVOTĀJU KOPA, kuru raksturo: 

1.1. Aktivitāte/aktīvisms – aktīva iesaiste savas kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

1.2. Kopienas identitātes apzināšanās. 

1.3. Kopīgas vērtības un motivācija – spēja atbildēt uz jautājumu, kas mēs esam. 

1.4. Vienots mērķis un vīzija, kas balstīta kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanā – ir skaidra 

virzība un spēja atbildēt uz jautājumu, uz kurieni mēs virzāmies. 

1.5. Kopdarbība – ir loģiskas sadarbības ķēdes un rīcība mērķu sasniegšanai. 

 

2. Ciemā ir identificējama INOVATĪVU RISINĀJUMU ieviešana, kas palīdz virzīties uz mērķu 

sasniegšanu. Inovatīvie risinājumi tiek integrēti dažādās dzīves jomās, ceļot visa ciema 

labklājību un ekonomisko pieejamību. Inovācijas ir identificējamas kādā no zemāk minētajām 

jomām:  

2.1. Inovācija uzņēmējdarbībā: piemēram, procesu efektivizācija, jaunas uzņēmējdarbības 

formas u.c.  

2.2. Sociālā inovācija: piemēram, jaunas sadarbības formas, jauninājumi vadības stratēģijā u.c.  

2.3. Tehnoloģiskā inovācija: piemēram, digitālie risinājumi vai tehnoloģijas, kas līdz šim kopienā 

nav izmantotas vai uzlabo esošo pieejamo pakalpojumu kvalitāti, kā arī pasākumi, lai 

veicinātu iedzīvotāju iemaņas tehnoloģiskā risinājuma pilnvērtīgai izmantošanai, tādējādi 

padarot inovāciju pieejamu visiem. Inovācija slēpjas tajā, kā cilvēki konkrēto risinājumu 

izmanto, nevis tajā, cik laba ir konkrētā tehnoloģija. 

 

 
1 Kopiena ir ģeogrāfiski vienota cilvēku grupa, kuru vieno kāda konkrēta sociāla identitāte, teritorija un/vai kopīgas intereses 
2 Inovācija ir jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana. 
Inovācija ir process. Tā ir zināšanu praktiskās pielietošanas process, kā rezultātā tiek radīti jauni risinājumi esošām 
problēmām un izaicinājumiem.  
 



 
 

3. Iedzīvotāju kopas atvērtība un MIJIEDARBĪBA gan iekšēji, gan ārēji: 

3.1. Zināšanu, prasmju un iemaņu ienākšana kopienā un nodošana citiem. 

3.2. Dažādu sociālo, vecuma, politisko u.c.  grupu integrācija. 

 

4. Ciems spēj savus mērķus īstenot, pilnvērtīgi izmantojot esošos RESURSUS: 

4.1. Ir apzināti ciema rīcībā esošie resursi – tehniskie resursi, teritoriālie resursi, finanšu resursi, 

zināšanas un kompetences, cilvēkresursi. 

4.2. Notiek mērķtiecīga resursu izmantošana, vismaz viens no identificētajiem resursiem ir tieši 

saistīts ar izvirzīto viedā ciema mērķi.  

 

5. Iedzīvotāju kopas PĀRVALDĪBU raksturo:  

5.1. Integritāte un atvērtība – dažādu kategoriju/sektoru iesaiste. Kopienu aktivitātes var būt 

skolas, pašvaldības, uzņēmuma u.c. vadītas, bet tiek jēgpilni iesaistītas arī citas puses. 

5.2. Skaidra pārvaldes struktūra – spēja pateikt, kas uztur viedā ciema struktūru. 

5.3. Lēmumu pieņemšanas process notiek pēc “no apakšas uz augšu” (bottom-up) principa.  

 

 

 

 

 

 

 
Atpazīstamības zīmes piešķiršana ir daļa no komunikācijas kampaņas “Mans ciems ir “Viedais ciems”’ 

un tiek organizēta ar mērķi atzīt un atbalstīt labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju 

centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un 

inovatīvus risinājumus esošo izaicinājumu risināšanai. Kampaņas iniciators ir publisko un privāto 

partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” 

un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

 
 

 

 
 
 

Aktivitāte tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 
 
 


