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Par sadarbības līguma slēgšanu projekta “Place Branding for Rural Development”
ieceres realizācijai
Smiltenes novada dome sadarbībā ar biedrību “Abulas lauku partnerība” ir uzsākusi projekta “Place
Branding for Rural Development” ieceres realizācijas nodrošināšanu. Projekts tiks realizēts ar Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma atbalstu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma: 19.3 "Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība" aktivitātes: 19.33 "Starpvalstu sadarbība" ietvaros. Projekta iesniegums 20.03.2018. iesniegts
Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai.
Projekta "Place Branding for Rural Development" mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu
attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, izstrādājot
teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot
mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm. Sadarbības projekta ietvaros plānots
izstrādāt Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģiju, kuru mērķi ir: Uzlabot
novada tēlu ar mērķtiecīgām zīmolvedības aktivitātēm atbilstoši mūsdienu tendencēm; nostiprināt novada
atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā; Popularizēt novada teritoriju un pakalpojumus
prioritārajās mērķgrupās; Veicināt novada viesu un iedzīvotāju pieaugumu; Piesaistīt investīcijas un
veicināt uzņēmējdarbību; Palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu; Veicināt tūrismu un
pakalpojumu pieprasījumu reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Izstrādātā stratēģija pēc projekta
realizācijas un uzraudzības laika beigām tiks nodotas Smiltenes novada domes administrācijas pārvaldībā.
Pamatojoties uz Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevumu 1.2.2.
“Veicināt jaunu produktu, pakalpojumu izstrādi un mārketingu” un aktivitāti 1.2.2.2 “Novada mārketinga
plāna izstrāde, t.sk. novada zīmola izstrāde”, ņemot vērā Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un
sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.marta atzinumu (protokols Nr.3), atklāti balsojot ar
12 balsīm par (A.Veldre, I.Grundāne, V.Tralla, J.Pērle, J.Sīklēns, A.Dudelis, B.Mežale, T.Zaļkalne,
E.Avotiņš, K.Markss, I.Vergina, A.Rozītis), pret - nav, atturas - nav, Smiltenes novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Abulas lauku partnerība” par projekta “Place Branding
for Rural Development” ieceres realizācijas nodrošināšanu.
2. Uzdot domes Juridiskajai nodaļai sadarbībā ar domes Kancelejas nodaļu un biedrību “Abulas
lauku partnerība” sagatavot lēmuma 1. punktā minēto Sadarbības līguma projektu un iesniegt
domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

A.Veldre

