
 
 
 

Atpazīstamības zīmes „Viedais Ciems” piešķiršanas vadlīnijas 

Anotācija 
 
Kas padara Latvijas kopienas dinamiskas? Kā kopienā sekmēt sadarbību un jauninājumu ieviešanu? Kā 

iesaistīt dažādu vecuma grupu iedzīvotājus vietējās attīstības veicināšanā? Kā pārvērst iedzīvotāju 

pieredzes un zināšanas kolektīvos risinājumos? Kā risināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem? 

 

Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes varam meklēt, ieviešot Eiropā plašu atzinību guvušo 

„Viedo Ciemu” (Smart Villages) konceptu Latvijā. „Viedā Ciema” pamatā ir iedzīvotāji, kuri aktīvi meklē 

inovatīvus risinājumus pakalpojumu pieejamībai veselības, kultūras, izglītības, pārtikas pieejamības, 

mobilitātes, nodarbinātības un citās jomās.  

 

2021. gads būs pirmais gads, kad Latvijas kopienām būs iespēja saņemt atpazīstamības zīmi “Viedais 

Ciems”. 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.  

 

Atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršana notiks, izsludinot atklātu pieteikšanos un aicinot 

ikvienu Latvijas ciemu un kopienu, kas uzskata, ka atbilst “Viedā Ciema” kritērijiem, pieteikties. Par 

atpazīstamības zīmes piešķiršanu lems kompetenta žūrija. 

 

Līdz ar atpazīstamības zīmes iegūšanu “Viedais Ciems” saņems: 

✓ žūrijas rekomendācijas tālākai darbībai, 

✓ plašāku atpazīstamību, 

✓ iespēju būt daļai no “Viedo Ciemu” tīkla Latvijā. 

 

Komunikācijas kampaņas “Mans ciems ir “ViedaisCiems”” mērķis ir veicināt Latvijas kopienu un 

sabiedrības izpratni par viedo ciemu veidojošajiem faktoriem un viedo ciemu praksi Eiropā un Latvijā. 

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”. 

 

 

Kopiena ir ģeogrāfiski vienota cilvēku grupa, kuru vieno kāda konkrēta sociāla identitāte, teritorija un/vai kopīgas 

intereses1. 

 

Šis ir informatīvs materiāls, kas balstās Eiropas praksē2 par viedo ciemu (Smart Villages”) identificēšanu.  

 
1 Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kopienu definīcija Kopienu attīstības plāna izstrādes 

vadlīnijās. 
2 - Eiropas Lauku attīstības tīkls: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-
villages_en 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en


 
 
 
 

Atpazīstamības zīmes piešķiršanas kārtība 
 

1. Aicinājums iesniegt pieteikumus atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai tiek izsludināts 

atklātā uzsaukumā. 

2. Uzsaukumā ir norādīts pieteikumu iesniegšanas termiņš un forma. 

3. Pieteikt savu ciemu atpazīstamības zīmei „Viedais Ciems” tiek aicinātas kopienas, kuras uzskata, 

ka atbilst atpazīstamības zīmes piešķiršanas kritērijiem. Kopienas aktīvo iedzīvotāju skaitam nav 

nozīmes, svarīgas ir īstenotās iniciatīvas.  

4. Pieteikt kopienu var jebkurš kopienas pārstāvis neatkarīgi no juridiskā statusa, pirms tam informējot 

pārējos kopienas dalībniekus.  

5. Kopienu pieteikumus izvērtē speciāli izveidota žūrija atbilstoši atpazīstamības zīmes piešķiršanas 

kritērijiem (sk. zemāk). 

6. Lai saņemtu atpazīstamības zīmi „Viedais Ciems”, kopienai jāatbilst gan atpazīstamības zīmes 

piešķiršanas tehniskajiem kritērijiem, gan visām piecām atpazīstamības zīmes piešķiršanas kritēriju 

kopām.  

7. Kopiena, kam tiek piešķirta atpazīstamības zīme “Viedais Ciems”, saņem diplomu un žūrijas 

rekomendācijas tālākai darbībai. Diploms tiek pasniegts publiskā pasākumā. 

8. Ja kopiena atbilst tikai daļai no atpazīstamības zīmes piešķiršanas kritērijiem, žūrija piešķir atzinību 

par esošajām iniciatīvām un nodod kopienai ieteikumus veiksmīgai tālākai attīstībai.  

9. Kopiena, kas saņēmusi atzinību, var pieteikties atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai 

nākamajā atpazīstamības zīmes piešķiršanas uzsaukumā. 

 

 

Atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanas kritēriji pieejami šeit: https://ej.uz/7kp4  

 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
- Viedo kopienu tīkls: https://www.smart-village-network.eu/ 
- Eiropas Komisijas viedo kopienu pilotprojekts: http://www.pilotproject-smartvillages.eu/ 
 

https://ej.uz/7kp4
https://www.smart-village-network.eu/
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/

