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“Par statistikas vākšanu svarīgāka mums ir iespēja augt un attīstīties”

Mēs piedāvājam

… teritoriju attīstība, pilsoniskā sabiedrība, sadarbība attīstībai, vietējā ekonomika,…

Pētījumi
Apmācības un Semināri
Konferences
Lektori un moderācija

LLF kompetences ir reģionu un kopienu attīstības ekspertu 2010. gadā dibināts kompetenču
centrs, kas piedāvā pakalpojumus ar teritorijas attīstību saistītu jautājumu risināšanai gan
Latvijā, gan ārpus tās robežām. Mūs raksturo spēja elastīgi pielāgot darba metodes un
darbam komandā operatīvi piesaistīt kompetentākos ekspertus rezultāta sasniegšanai.
Centra svarīgākie uzdevumi ir kompetenču attīstīšana, kas vērsta uz Latvijas teritoriju
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.

Ekspertīze
Projektu vadība
Attīstības koncepti un Stratēģijas
Izglītojošas nometnes
Konsultācijas

Rīkotās konferences un pasākumi:

- Konfrence „North Hup Riga” (2010.
2011. gadā)
- Konference „"Local Identity Product
(LIP) – sustainable support systems for
communities in Europe" (2012. gads)
- Summer Business School (2013. gads)

Izmantojot plašo cilvēkresursu (ekspertu, koordinatoru) pieejamību visā Latvijas teritorijā, LLF
kompetenču centrs veic dažādus, galvenokārt ar teritoriju un cilvēkresursu attīstību saistītus
pētniecības uzdevumus gan nacionālā, gan novadu līmenī ar dažādām pētnieciskām
metodēm. Īpašs lepnums ir spēja realizēt kompleksus pētniecības projektus, kas sastāv no
vairākiem saistītiem pētījumiem. LLF kompetenču centram, sadarbojoties ar kolēģiem
ārzemēs, ir iespēja nodrošināt arī pētniecības procesu Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Kompetenču centra stiprā puse pētniecības projektu realizēšanā ir spēja piesaistīt pētījuma
vajadzībām atbilstošos speciālistus no jebkuras Latvijas vietas.
LLF kompetenču centrs ir apliecinājies kā izcils konferenču, apmācību, semināru, un citu
izglītojošu pasākumu rīkotājs gan Latvijā, gan ES, gan attīstības valstīs. Spēja uzņemties visas
praktiskās pasākumu rīkošanas nianses sākot no dalībnieku servisa, un beidzot ar neformālās
pasākumu daļas organizācijas ir tikpat svarīga kā spēja izstrādāt precīzu, vajadzībām
atbilstošu pasākuma programmu, sākot no tematiska uzstādījuma definēšanas un beidzot ar
lektoru izvēli kā arī darbu pie satura piemērošanas atbilstošai mērķa grupai.
Mūsdienīga pieeja vietu attīstības konceptu un stratēģiju izstrādei ir LLF kompetenču centra
raksturojoša iezīme, kuras pamatā ir teritorijas vajadzību un resursu analīze un pasūtītāja
plānošanas dokumentos iestrādāto rīcību īstenošanas spēja.

Izstrādātie pētījumi, koncepti un attīstības stratēģijas:

Izstrādātās apmācību programmas:
- Zivsaimniecības un ūdens tūrisma attīstības iespējas Liepājas rajonā
- Daugavpils un Ilūkstes novadu zivsaimniecības un ūdens tūrisma
attīstības iespēju izpēte
-Vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējas un vietējo
pārtikas ražotāju atbalsta iespējas Aizkraukles rajonā
- Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas
ieviešanas izvērtējumu
- PPP biedrības „Sernikon”” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas
izvērtējumu un ietekme uz VRG darbības teritorijas attīstību
-Priekšizpēte par zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības
veicināšanas iespējām Salaspils novadā.
- Partnerības „Kaimiņi” vietējās attīstības stratēģijas un VRG izvērtējums
-Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 2030. gadam.
- Vidusbaltijas vietējo produktu groza koncepts

aris.adlers@gmail.com
+371 26468620
llf.kompetences.lv
twitter.com/LLF_kompetences

-Inovācija – instruments straujākai ekonomiskai izaugsmei Latvijas novados
-Būvniecības normatīvās bāzes piemērošana LEADER pieejas projektos
-Iedzīvotāju vajadzību apzināšanas un sabiedrības iesaistes metodes
-Organizāciju darba efektīva administrācija, uzraudzība, izvērtējums.
- Ciemu attīstības plānu izstrāde
-Efektīva komunikācija: darbs ar medijiem, sabiedrības informēšanas kampaņas
-Jauniešu iesaistes metodes teritoriju attīstības jautājumu risināšanā
-Ilgtspēja laukos vietējās attīstības stratēģijas realizācijā
-Sports sabiedrībai un aktīvs dzīvesveids laukos
-Tradicionālais kultūras mantojums vietējo teritoriju attīstībai
-LEADER pieeja un teritoriālā kohēzija
- Uz vietējiem resursiem balstīti tūrisma risinājumi
- Pētījumu organizēšana un pētījumu metodes
-Vietējā pārtika un mājražošana
- Radošās industrijas attīstības iespējas laukos
- Migrācija starp laukiem un pilsētu
- Teritorijas iekšējo ūdeņu izmantošana ekonomikas veicināšanai
- Vietējo produktu atbalsta sistēmas izstrāde
- Attālinātais darbs un īsās piegādes ķēdes
- Vietējā produkta mārketings
- Vietājās pārtikas atbalsta sistēmu izveide
- Vietējās ekonomikas attīstība
- Ciema resursu kartes izstrādes metodes- Dzīvā karte

www.facebook.com/LLFkompetences
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