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Darba uzdevums 

 
1.Izvērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā no pašvaldību skatupunkta, kas 

paredz izvērtēt biedrības ieguldījumu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos 
noteikto mērķu izpildē. 

 
2.Balstoties uz rezultātu analīzi, sagatavot ieteikumus nākamajam plānošanas 

periodam. 
 
Darbā izmantojamā informācija: 
1.Novadu plānošanas dokumenti - pašvaldību attīstības mērķi, uzdevumi un 

pasākumi. 
Biedrības darbības teritorija: 

 Apes novada Gaujienas pagasts un Virešu pagasts, 

 Beverīnas novads(Kauguru pagasts, Trikātas pagasts un Brenguļu pagasts), 

 Burtnieku novada Ēveles pagasts, 

 Smiltenes novada Grundzāles pagasts, 

 Strenču novads(Plāņu pagasts, Jērcēnu pagasts, Strenči un Seda), 

 Valkas novada Zvārtavas pagasts, Valkas pagasts, Ērģemes pagasts, Vijciema 
pagasts, Valka. 

 
2.2009.-2014.gados īstenoto projektu (78 projekti), kuri finansēti vietējās attīstības 

stratēģijas ieviešanas ietvaros, rezultāti. 
 
Darbā izmantojamās metodes: 
1. Analizējot datus par pašvaldību attīstības programmām un īstenotajiem 

projektiem, izmantojama datu salīdzināšanas metode 
2. Intervijas ar novadu priekšsēdētājiem un plānošanas-attīstības daļu vadītājiem. 
 
Sagaidāmie rezultāti: 
1. Salīdzināti pašvaldību attīstības programmās ietvertie pasākumi ar īstenoto 

LEADER projektu rezultātiem, 
2. Saņemti pašvaldību vadītāju viedokļi par biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā, 
3. Apkopoti secinājumi par īstenotās stratēģijas sinerģiju ar pašvaldību attīstības 

programmām, 
4. Sagatavoti priekšlikumi biedrības vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam 

sagatavošanai atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem. 

 



4 

Darbā izmantotie pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti 
 

1. Apes novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam, 
2. Beverīnas novada integrētā attīstības programma 2012.-2018. gadam, 
3. Burtnieku novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, 
4. Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, 
5. Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ar attīstības 

perspektīvu līdz 2020.gadam, 
6. Valkas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam. 

 

Ievads 
 

1. Pētījums balstīts uz analīzi, kā biedrības „Lauku partnerība „Ziemeļgauja” 
teritorijā īstenotie LEADER projekti (turpmāk tekstā - īstenotie projekti) un to 
rezultāti atbilst 6 novadu - Apes, Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un 
Valkas - attīstības programmās paredzētajiem mērķiem, uzdevumiem un 
pasākumiem. 

2. Tika sagatavota anketa, kurā Apes, Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču 
un Valkas novadu pašvaldību vadītāji vai Attīstības un plānošanas nodaļu 
vadītāji tika lūgti norādīt, kuri biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
īstenotie rīcību virzieni devuši nozīmīgāko ieguldījumu attiecīgās pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē, kuri ar biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti 2009.-2014.gados 
ir devuši nozīmīgāko ieguldījumu attiecīgās pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto mērķu izpildē, kā arī norādīt rīcību virzienus, pie kuriem 
biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas 
periodā 2014.-2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem. 

3. Analizējot novadu attīstības plānošanas dokumentus, tika sagatavoti 
priekšlikumi biedrības „Lauku partnerība „Ziemeļgauja” vietējās attīstības 
stratēģijas 2014.-2020.gadam sagatavošanai, kā arī iespējamie aktivitāšu 
priekšlikumi mērķu un rīcību īstenošanai. 

 
 

 
 
 

http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/dokumenti/Teritorijas_planojums/Planosanas_dokumenti/bn_apraksts.pdf
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1. Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijas 2008.-2013.gadam ieviešanas 
ietvaros īstenoto projektu ieguldījuma izvērtējums teritorijas attīstībā atbilstoši novadu pašvaldību 

attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē 
 

APES NOVADS 

1. RĪCĪBA 
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

 

1. Aktīvās atpūtas parka 
ierīkošana 
09-09-LL03-L413201-000004 
 

Izbūvēta BMX trase Gaujienā. SM1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 

U9- Jaunu sporta veidu 
attīstīšana uz pieejamo resursu 
bāzes 

2. Saieta nama aprīkojuma un 
inventāra iegāde 
09-09-LL03-L413201-000005 

Iegādāts inventārs un aprīkojums Virešu 
Saieta namam, sporta inventārs (galda 
novuss, teniss). 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 

U5 -Kultūras iestāžu 
infrastruktūras sakārtošana un 
modernizācija 

3. Brīvs un darbīgs 
12-09-LL03-L413201-000025 

Izremontēta un ierīkota kokdarbnīcas 
telpa, ierīkots bērnu rotaļu laukums 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 

U3- Interešu un mūžizglītības 
pieejamība un dažādošana 
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 Vidagas centrā, ierīkota atpūtas vieta ar 
ugunskuru, lapeni un soliņiem, 
labiekārtota biedrības semināru telpa 
„Brīvā laika skola”, iegādāts projektors, 
ekrāns un dators. 

sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 

4. Sporta laukuma 
labiekārtošana Vidagā 
13-09-LL03-L413201-000007  

Noasfaltēts hokeja laukums un ierīkots 
sporta laukuma apgaismojums. 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 

U8- Sporta infrastruktūras 
saglabāšana un pilnveidošana 
U10- Iedzīvotāju iesaistīšana 
sporta aktivitātēs 

5. Sporta laukuma papildus 
labiekārtošana 
14-09-LL03-L413201-000003  

Izveidoti sporta laukuma borti. SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 

U8- Sporta infrastruktūras 
saglabāšana un pilnveidošana 
U10- Iedzīvotāju iesaistīšana 
sporta aktivitātēs 

6. Inventāra un aprīkojuma 
iegāde Apes novada 
Gaujienas tautas namam 
14-09-LL03-L413201-000004 

Iegādāti galdi, projektors un skaņu 
pults. 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 

U5 -Kultūras iestāžu 
infrastruktūras sakārtošana un 
modernizācija 

2. RĪCĪBA 
VIDES SAKĀRTOŠANA UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 
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Neviens projekts nav iesniegts.  
 

3. RĪCĪBA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Neviens projekts nav iesniegts. 

4. RĪCĪBA 
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

 

7. Gaujiena – mana paradīze 
(Jāzeps Vītols) 
10-09-LL03-L413203-000003 
 

Iegādāti mikrofoni, skandas, vadības 
pults, gaismas ķermeņi, nošu pultis. 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 

U5 –Kultūras iestāžu 
infrastruktūras sakārtošana un 
modernizācija 
U7 – Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 

8. Tautas tērpu kolekcijas 
papildinājums 
12-09-LL03-L413202-000001 
 

Uzšūti linu darba tērpi dejotājiem, jakas 
dejotājiem, mēteļi. Iegādāts kurpes, 
pastalas un saktas. 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 

U7 – Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 

9. Inventāra un aprīkojuma 
iegāde Apes novada 
Gaujienas tautas namam 
14-09-LL03-L413201-000004 

Iegādāts videoprojektors, mikserpults 
un galdi. 

SM-1- Izglītota un 
sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar 
daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
SM 2- Pilnvērtīga dzīves 
vide novada iedzīvotājiem 
 

U5 –Kultūras iestāžu 
infrastruktūras sakārtošana un 
modernizācija 
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5. RĪCĪBA 
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

6. RĪCĪBA 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

 
SECINĀJUMI: 

1. Īstenotie projekti snieguši ieguldījumu 2 „Apes novada integrētajā attīstības programmā 2014.-2020. gadam” definēto mērķu īstenošanā 
(SM1- „Izglītota un sabiedriski aktīva sabiedrība ar daudzpusīgām personības pilnveides iespējām”- 8 projekti un SM 2- „Pilnvērtīga 
dzīves vide novada iedzīvotājiem”- 6 projekti). 

2. Lielākais īstenoto projektu ieguldījums ir sekojošu pašvaldības Rīcības plānā definēto uzdevumu īstenošanā: 

 U3 – Interešu un mūžizglītības pieejamība un dažādošana- 1 projekts; 

 U5 – Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana un modernizācija- 4 projekti; 

 U7 – Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana- 2 projekti; 

 U8 – Sporta infrastruktūras saglabāšana un pilnveidošana-2 projekti; 

 U9 – Jaunu sporta veidu attīstīšana uz pieejamo resursu bāzes-1 projekts; 

 U10 – Iedzīvotāju iesaistīšana sporta aktivitātēs-2 projekti. 
3. Lai gan bija iespēja, īstenojot LEADER projektus, nav sniegts ieguldījums Apes novada pašvaldības definētā: 

 mērķa SM 3 –„Uz vietējo resursu izmantošanu balstīta ekonomika” īstenošanā, 

 rīcības virziena RV5 „Medicīnas un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” uzdevuma U15 „Sociālo apstākļu uzlabošana” 
īstenošanā, 

 rīcības virziena RV7 „Dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšana” uzdevumu U20 „Kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas 
resursu attīstība”, U21 „Publiskās ārtelpas sakopšana un uzturēšana”, U22 „Ūdensresursu pārvaldība” īstenošanā. 

4. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Apes novada integrētajā attīstības programmā 2014.-2020.gadam” definētā uzdevuma U10 
„Iedzīvotāju iesaistīšana sporta aktivitātēs” īstenošanā, izveidojot sporta infrastruktūru.  
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BEVERĪNAS NOVADS 

1. RĪCĪBA 
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

 

1. Bērnu rotaļu laukuma 
labiekārtošana Kauguru 
pagasta Mūrmuižā 
 
10-09-LL03-L413201-000004 

Uzstādītas bērnu rotaļu un spēļu 
laukuma iekārtas. 

SM3- Ilgtspējīga vide un 
teritorija 

U5.3.1 Sporta un aktīvās 
atpūtas pakalpojumu attīstība 
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot 
aktīvās atpūtas infrastruktūru 

2. Sporta laukuma 
labiekārtošana J.Endzelīna 
Kauguru pamatskolā 
12-09-LL03-L413201-000014  
 

Uzstādītas jaunas sporta iekārtas: 
vingrošanas komplekss, rokgājējs ar 
brusām un zviedru siena, vertikālā 
spirāle. 

SM3- Ilgtspējīga vide un 
teritorija 

U5.3.1 Sporta un aktīvās 
atpūtas pakalpojumu attīstība 
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot 
aktīvās atpūtas infrastruktūru 

3. Kas pagātni pētī-tas nākotni 
svētī! 
10-09-LL03-L413201-000005 
 

Izveidota interaktīva darbības sistēma – 
14 stendi un vitrīnas, filmu skapis, ar 
pagasta vēstures un nemateriālā 
mantojuma materiāliem. 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.1 Kultūras aktivitāšu 
veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
U4.1.2. Kultūrvides 
saglabāšana un pilnveidošana 

4. Lai skan Beverīnas novads! 
13-09-LL03-L413201-000003 
 

Iegādātas 8 aktīvās akustiskās sistēmas, 
skaņas pults, radiosistēmas 4-kanālu 
uztvērējs, 12 galvas mikrofoni, 8 rokas 
raidītāji, antenu komutators portatīvais 
dators, transportkaste mikserpultij un  
multikora kabelis. 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.1 Kultūras aktivitāšu 
veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
U4.1.2. Kultūrvides 
saglabāšana un pilnveidošana 

5. Bērnu rotaļu un atpūtas Izveidots rotaļu un atpūtas laukums SM3- Ilgtspējīga vide un U5.3.1 Sporta un aktīvās 
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laukums Rotaļu saliņa 
09-09-LL03-L413201-000001 

bērniem. teritorija atpūtas pakalpojumu attīstība 
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot 
aktīvās atpūtas infrastruktūru 

6. Esi Aktīvs! 
12-09-LL03-L413201-000023 
 

Uzlabota sporta inventāra bāze, 
iegādāts izstāžu aprīkojums 
jaunuzceltajam informācijas, izglītības 
un sporta centram „Kaimiņi, sporta 
bāze papildināta ar nepieciešamo 
inventāru florbolam, futbolam, 
strītbolam un volejbolam, aerobikai un 
fitnesa treniņiem, iegādāti trenažieri un 
galda spēles, mobilā apskaņošanas 
sistēma sacensību un pasākumu norisei. 

SM3- Ilgtspējīga vide un 
teritorija 

U5.3.1 Sporta un aktīvās 
atpūtas pakalpojumu attīstība 
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot 
aktīvās atpūtas infrastruktūru 

7. Ja mums labi klājas, 
jūtamies kā mājās 
09-09-LL03-L413201-000002 
 

Izveidots bērnu dienas centrs, dienas 
centrā izveidota bibliotēka, attīstošās 
spēles, komplekts dabaszinību 
eksperimentiem, dators. 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.1 Kultūras aktivitāšu 
veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
 

8. Aprīkojums brīvdabas 
amatu darbnīcām 
14-09-LL03-L413201-000006 

Iegādāti 10 molberti, 
2 nojumes Megalux Hex 50, 
10 saliekamie krēsli. 

SM3- Ilgtspējīga vide un 
teritorija 

U4.1.1 Kultūras aktivitāšu 
veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 

2. RĪCĪBA 
VIDES SAKĀRTOŠANA UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

3. RĪCĪBA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Neviens projekts nav iesniegts. 
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4. RĪCĪBA 
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

 

9. Tautas tērpi un mūzikas 
aparatūra Brenguļu pagasta 
deju kolektīvam „Dzieti” 
12-09-LL03-L413203-000002 
 

Iegādāti linu tērpi, pilni komplekti 
Vidzemes tērpi, divi Zemgales, 
Kurzemes un Latgales meitu tērpi, 
arheoloģiskie tērpi ar nepieciešamajiem 
aksesuāriem. 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.2. Kultūrvides 
saglabāšana un pilnveidošana 

10. Tautas tērpu kolekcijas 
papildinājums un inventārs 
ikdienas darbam Brenguļu 
pagasta deju kolektīvam 
„Dzieti” 
13-09-LL03-L413203-000003 

Iegādāti linu tērpi, pilni komplekti 
Vidzemes tērpi, divi Zemgales, 
Kurzemes un Latgales meitu tērpi, 
arheoloģiskie tērpi ar nepieciešamajiem 
aksesuāriem. 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.2. Kultūrvides 
saglabāšana un pilnveidošana 

11. Dejo ar prieku 
13-09-LL03-L413203-000006 

Iegādāti 2 brunču komplekti, baltie 
krekli, naģenes, vainagi, cepures un 
galvas auti drelļu rakstā, jostas, 
saktiņas, puišu bikses, zābaki, vestes, 
kurpes, pusgarie Vidzemes svārki, linu 
vestes. 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.2. Kultūrvides 
saglabāšana un pilnveidošana 

12. Muzeja ekspozīcijas telpas 
"Tālavas mantojums" 
izveide 
10-09-LL03-L413203-000002 
 

Izveidota muzeja ekspozīcijas telpa, 
iegādāti skapji, stikla vitrīna, ekspozīciju 
plaukti muzeja „Tālavas mantojums” 
izveidei, dators, projektors un ekrāns 
vēsturisko dokumentu, fotoattēlu, un 
filmu demonstrēšanai, fotoaparāts, 

SM2- Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība 

U4.1.1 Kultūras aktivitāšu 
veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
U4.1.2. Kultūrvides 
saglabāšana un pilnveidošana 
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izveidota karte „Tālavas valsts 
mūsdienu karte”, pārvietojamā izstāde 
„Tālava cauri laiku lokiem”, kā arī 
Trikātas fotogrāfijās no putna lidojuma. 

5. RĪCĪBA 
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

6. RĪCĪBA 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

 

13. Vakuuma iepakošanas 
iekārtas un smalcināšanas 
iekārtas iegāde 
LL03-L41100-000005 

Iegādāta dārzeņu vakuuma 
iepakošanas un smalcināšanas iekārta  

SM1- Daudzveidīga 
inovatīva, sociāla un 
kooperatīva ekonomika 

U1.1.2: Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 

 
SECINĀJUMI: 

1. Īstenotie projekti snieguši ieguldījumu 2 „Beverīnas novada integrētajā attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definēto mērķu 
īstenošanā (SM2- „Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība”- 7 projekti un SM3- „Ilgtspējīga vide un teritorija”-5 projekti). 

2. Lielākais īstenoto projektu ieguldījums ir sekojošu pašvaldības Rīcības plānā definēto uzdevumu īstenošanā: 

 U4.1.1 Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība- 5 projekti; 

 U4.1.2. Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana- 6 projekti; 

 U5.3.1 Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība- 4 projekti; 

 U5.3.2. Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru- 4 projekti. 
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3. 1 īstenotais projekts sniedzis ieguldījumu Beverīnas novada pašvaldības definētā mērķa SM1 –„Daudzveidīga inovatīva, sociāla un 
kooperatīva ekonomika” īstenošanā, atbilstoši biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijā paredzētajai 
5.Rīcībai – Lauku saimniecību modernizācija un 6.Rīcībai- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

4. Lai gan bija iespēja, īstenojot LEADER projektus, nav sniegts ieguldījums Beverīnas novada pašvaldības definētā: 

 uzdevuma U5.1.1.„Sociālās aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” īstenošanā, 

 uzdevuma U7.1.1 Ūdens tilpņu apsaimniekošana” īstenošanā. 
5. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Beverīnas novada integrētajā attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definētā 

uzdevuma U5.3.3 „Sacensību un sporta pasākumu organizēšana” īstenošanā, izveidojot sporta infrastruktūru.  
 
 

BURTNIEKU NOVADS, Ēveles pagasts 

1. RĪCĪBA 
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

1.  Seno tradīciju godā celšanas 
telpas izveide Ēveles muižas 
klētī 
10-09-LL03-L413201-000007 
 

Ēveles muižas klētī izveidota Seno 
tradīciju godā celšanas telpa. Tajā no 
jauna izbūvēts griestu apšuvums, 
attīrītas un nokrāsotas pārseguma sijas, 
attīrītas, apmestas un nokrāsotas 
sienas, izbūvētas grīdu konstrukcijas, 
veikta koku konstrukciju apstrāde ar 
lineļļu, kā arī izbūvēta apgaismojuma 
armatūra un elektroinstalācijas. 

SM 1: Sociāli vienota un 
aktīvai ģimenes dzīvei 
pievilcīga teritorija 

RV - Novada integrētas 
kultūras un aktīvās atpūtas 
telpas attīstība 
U3 - atjaunot un paplašināt 
kultūras pasākumu norisei 
nepieciešamo infrastruktūru un 
materiāli tehnisko 
nodrošinājumu 

2. Saietu telpas izveide Ēveles 
muižas klētī 
12-09-LL03-L413201-000022 

Ēveles muižas klētī izveidota Saieta 
telpa. Saieta telpā no jauna izbūvēts 
griestu apšuvums, attīrītas un 

SM 1: Sociāli vienota un 
aktīvai ģimenes dzīvei 
pievilcīga teritorija 

RV - Novada integrētas 
kultūras un aktīvās atpūtas 
telpas attīstība 
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nokrāsotas pārseguma sijas, attīrītas, 
apmestas un nokrāsotas sienas, 
izbūvētas grīdu konstrukcijas, veikta 
koku konstrukciju apstrāde ar lineļļu, kā 
arī izbūvēta apgaismojuma armatūra un 
elektroinstalācijas. 

U3 - atjaunot un paplašināt 
kultūras pasākumu norisei 
nepieciešamo infrastruktūru un 
materiāli tehnisko 
nodrošinājumu 

3. Aktīvās brīvā laika 
pavadīšanas vietas izveide 
Ēveles pagastā 
12-09-LL03-L413201-000018 

Pie Ēveles pamatskolas ierīkots bērnu 
rotaļu un aktīvās atpūtas laukums.  

SM 1: Sociāli vienota un 
aktīvai ģimenes dzīvei 
pievilcīga teritorija 

RV - Novada integrētas 
kultūras un aktīvās atpūtas 
telpas attīstība 
U2 – pilnveidot infrastruktūru 
brīvā laika pavadīšanai brīvā 
dabā 

2. RĪCĪBA 
VIDES SAKĀRTOŠANA UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

3. RĪCĪBA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Neviens projekts nav iesniegts. 

4. RĪCĪBA 
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

5. RĪCĪBA 
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA 

Neviens projekts nav iesniegts. 
 
 
 

6. RĪCĪBA 
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LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA 
Neviens projekts nav iesniegts. 

 
SECINĀJUMI: 

1. Īstenotie projekti snieguši ieguldījumu 1 „Burtnieku novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definēto mērķu īstenošanā (SM1- 
„Sociāli vienota un aktīvai ģimenes dzīvei pievilcīga teritorija”- 3 projekti). 

2. Īstenoto projektu ieguldījums ir sekojošu pašvaldības Rīcības plānā definēto rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanā: 

 U2 – pilnveidot infrastruktūru brīvā laika pavadīšanai brīvā dabā – 1 projekts; 

 U3 - atjaunot un paplašināt kultūras pasākumu norisei nepieciešamo infrastruktūru un materiāli tehnisko nodrošinājumu – 2 
projekti. 

3. Lai gan bija iespēja, īstenojot LEADER projektus, nav sniegts ieguldījums Burtnieku novada pašvaldības definētā: 

 mērķa SM 2 –„Pašpietiekama un Baltijas telpas mērogā konkurētspējīga novada vietējā ekonomika sasaistē ar Valmieras 
pilsētu ” īstenošanā, 

 mērķa SM 3 –„Vides resursu ilgtspējīga izmantošana un integrācija vietējā un reģionālā ikdienas dzīvē ” īstenošanā, 

 mērķa SM 1- „Sociāli vienota un aktīvai ģimenes dzīvei pievilcīga teritorija” - Rīcības virziena RV „Sociālo pakalpojumu 
kompleksa attīstīšana” uzdevuma U1 „Pilnveidot novada iedzīvotājiem un citiem klientiem pieejamo sociālo pakalpojumu 
klāstu un kvalitāti” īstenošanā. 

4. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Burtnieku novada integrētajā attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definētā 
uzdevuma Rīcības virziena – „Novada integrētas kultūras un aktīvās atpūtas telpas attīstība” uzdevuma U3 – „Atjaunot un paplašināt 
kultūras pasākumu norisei nepieciešamo infrastruktūru un materiāli tehnisko nodrošinājumu” īstenošanā, atjaunojot Ēveles muižas 
klēts telpas. 

5. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Burtnieku novada integrētajā attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definētā 
uzdevuma Rīcības virziena – „Novada integrētas kultūras un aktīvās atpūtas telpas attīstība” uzdevuma U2 – „Pilnveidot 
infrastruktūru brīvā laika pavadīšanai brīvā dabā” īstenošanā, ierīkojot bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu Ēveles pagastā. 
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SMILTENES NOVADS, Grundzāles pagasts 

1. RĪCĪBA 
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

1.  Grundzāles brīvdabas 
estrāde 
12-09-LL03-L413201-000001 

Uzbūvēta Grundzāles brīvdabas 
estrāde.  

SM3: Pievilcīga dzīves 
vieta 

U.3.3.5.: Uzlabot kultūras 
iestāžu infrastruktūru un 
tehnisko aprīkojumu 

2.  Skrejceļa izbūve Grundzāles 
sporta laukumā 
13-09-LL03-L413201-000008 

Renovēts Grundzāles sporta laukuma 
skrejceļš – nomainīts esošā skrejceļa 
segums.  

SM3: Pievilcīga dzīves 
vieta 

U.3.3.2.: Uzlabot un attīstīt 
sporta infrastruktūru un 
aprīkojumu 

3. Brīvdabas trenažieri 
Grundzālē 
14-09-LL03-L413201-000005 

Uzstādīti brīvdabas trenažieri visām 
vecuma grupām, nolīdzināts laukuma 
reljefs, uzstādīti atpūtas soliņi.  

SM3: Pievilcīga dzīves 
vieta 

U.3.3.2.: Uzlabot un attīstīt 
sporta infrastruktūru un 
aprīkojumu 

2. RĪCĪBA 
VIDES SAKĀRTOŠANA UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

3. RĪCĪBA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Neviens projekts nav iesniegts. 

4. RĪCĪBA 
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

4.  Tautas tērpu un Iegādāti 12 jauni tērpu komplekti SM2: Latviskās identitātes U.2.3.2.: Organizēt 
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apskaņošanas tehnikas 
iegāde Grundzāles pagasta 
kultūras namam 
10-09-LL03-L413203-000001 
 

sievām un vīriem, 5 pāri sieviešu deju 
kurpju un 5pāri vīriešu zābaku, 
apskaņošanas tehnika kultūras nama 
vajadzībām. 

un tradīciju novads tradicionālās kultūras 
pasākumus un nodrošināt to 
pieejamību plašam iedzīvotāju 
lokam 
U.2.3.3.: Veicināt tradīciju 
saglabāšanu un pašdarbības 
attīstību 

5. RĪCĪBA 
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

6. RĪCĪBA 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

 
SECINĀJUMI: 

1. Īstenotie projekti snieguši ieguldījumu 2 „Smiltenes novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definēto mērķu īstenošanā (SM2- 
„Latviskās identitātes un tradīciju novads”- 1 projekts un SM3- „Pievilcīga dzīves vieta”- 3 projekti). 

2. Lielākais īstenoto projektu ieguldījums ir sekojošu pašvaldības Rīcības plānā definēto uzdevumu īstenošanā: 

 U.2.3.2.: Organizēt tradicionālās kultūras pasākumus un nodrošināt to pieejamību plašam iedzīvotāju lokam- 1 projekts; 

 U.2.3.3.: Veicināt tradīciju saglabāšanu un pašdarbības attīstību- 1 projekts; 

 U.3.3.2.: Uzlabot un attīstīt sporta infrastruktūru un aprīkojumu- 2 projekti; 

 U.3.3.5.: Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu – 1 projekts. 
3. Lai gan bija iespēja, īstenojot LEADER projektus, nav sniegts ieguldījums Smiltenes novada pašvaldības definētā: 

 mērķa SM 1 –„Konkurētspējīgs un dinamisks novads”, 

 rīcības virziena RV1.4 „Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība” uzdevumu U1.4.2. „Sekmēt energoefektīvu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu” īstenošanā, 
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 rīcības virziena RV2.4 „Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi” uzdevumu U2.4.1. „Attīstīt 
alternatīvos sociālos pakalpojumus”, U2.4.2. „Attīstīt sociālo pakalpojumu sistēmu ģimenēm ar bērniem”, U2.4.3. 
„Nodrošināt sociālo pakalpojumu attīstību dažādām mērķa grupām”, U2.4.4. „Attīstīt veselības pakalpojumus” īstenošanā, 

 rīcības virziena RV1.2 „Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas” uzdevumu U1.2.2 „Veicināt jaunu produktu, 
pakalpojumu izstrādi un mārketingu” īstenošanā. 

4. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Smiltenes novada integrētajā attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definētā 
uzdevuma U.3.3.2. „Uzlabot un attīstīt sporta infrastruktūru un aprīkojumu” īstenošanā, izveidojot un atjaunojot sporta infrastruktūru. 

5. 1 īstenotais projekts sniedz atbalstu un sinerģiju „Smiltenes novada integrētajā attīstības programmā 2012.-2018.gadam” definētā 
uzdevuma U.3.3.5. „Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu” īstenošanā, uzbūvējot Grundzāles brīvdabas 
estrādi. 

 
 

STRENČU NOVADS 

1. RĪCĪBA 
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

1.  Izstāžu – sanāksmju telpa un 
šautuve Jercēnos 
09-09-LL03-L413201-000003 

Jercēnu muižas klētī (Mednieku namā) 
iekārtota telpa sanāksmēm, izstādēm 
un šautuve šaušanai ar pneimatiskajiem 
ieročiem. Mednieku namā ierīkota 
pastāvīga putnu un meža dzīvnieku 
izbāžņu ekspozīcija.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-4: Atbalstīt kultūras 
mantojuma saglabāšanu 

2.  Aktīvās atpūtas 
pilnveidošana jauniešiem un 
kopienas sabiedrībai 
Jercēnos 

Ierīkots pludmales volejbola laukums, 
izbūvēts bruģēts strītbola laukums, 
vingrošanas laukums ar trīs stieņu 
komplektu un līdzteku laukums. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-4-1: Uzturēt, atjaunot un 
efektīvi izmantot esošo sporta, 
aktīvās atpūtas un citas brīvā 
laika pavadīšanas 
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12-09-LL03-L413201-000003 infrastruktūru 

3.  Saieta telpu ierīkošana Plāņu 
tautas namā 
10-09-LL03-L413201-000003 

Plāņu tautas nama otrajā stāvā 
izremontēta izstāžu zāle, divas 
palīgtelpas, atjaunota tualete, sakārtota 
siltumapgāde, izremontēta kāpņu telpa 
un kāpnes. Atjaunotajās telpās ierīkota 
izstāžu, sanāksmju un dažādu interešu 
saieta vieta.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

4.  Brīvdabas pasākumu vietas 
izveide pie Jaunklidža saieta 
nama 
12-09-LL03-L413201-000019 

Pie Jaunklidža saieta nama izveidota 
brīvdabas pasākumu vieta– dēļu grīdas 
aplis un zaļa nogāze ar soliem. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

5.  Brīvdabas pasākumu vietas 
izveide pie Jaunklidža saieta 
nama – 2.kārta 
 

Pie Jaunklidža saieta nama izveidota 
brīvdabas pasākumu vieta – uzbūvēta 
estrāde. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

6. Sedas „Kultūras nama” 
aprīkojuma un inventāra 
iegāde 
12-09-LL03-L413201-000017 

Iegādātas gaismas un skaņas iekārtas, 
datortehnika, interjera priekšmeti 
(aizkari, žalūzijas, mēbeles un cits 
interjers) Sedas kultūras namam.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

7. Bērnu un jauniešu brīvdabas 
aktivitāšu laukuma izveide 
Sedā 
12-09-LL03-L413201-000012 

Labiekārtota līdz šim neizmantota 
teritorija, kurā ietilpst asfaltēts bijušais 
hokeja laukums un plaša zaļā zona ap 
to. Zaļajā zonā iestādīti augļu koki un 
krūmi, dekoratīvie apstādījumi, 
uzstādīti dažādi rotaļu elementi, putnu 
vērošanas stends. Asfaltētajā daļā 
izveidoti skeita elementi, interaktīva 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-4-1: Uzturēt, atjaunot un 
efektīvi izmantot esošo sporta, 
aktīvās atpūtas un citas brīvā 
laika pavadīšanas 
infrastruktūru 



20 

zona, kur ar asfalta krāsu uzzīmēts 
Vienceļa labirints; „klasītes”; Nedēļas 
dienas; Gadalaiki; Pulkstenis; Luksofora 
gaismas u.c.  

8. Tautas interešu nama telpu 
izveide Strenču pilsētā 
12-09-LL03-L413201-000004 
 

Izremontētas telpas bibliotēkas 
pakalpojumu dažādošanai, interneta 
pieejas paplašināšanai, dažādu 
aktivitāšu nodrošināšanai, izstāžu, 
ekspozīciju rīkošanai, nodarbību, 
radošo darbnīcu, tematisku pasākumu 
u.c. norisei, saimnieciskās telpas 
pasākumu nodrošināšanai.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-2-2: Veidot visiem 
bērniem un jauniešiem 
pieejamu, radošu, aktīvu, 
estētiski pilnveidotu un 
patriotisku personību 
veidojošu interešu izglītību 

9. Strenču tautas interešu 
nama aprīkojuma un 
inventāra iegāde 
13-09-LL03-L413201-000009 

Strenču TIN  telpu logi aprīkoti ar 
žalūzijām, iekārots stūrītis bērniem, 
iegādāti apmeklētāju krēsli un dažādi 
kombinējami galdi, garderobē jauni 
pakaramie. Aktivitātēm paredzētajā 
telpā iegādāti pufi sēdēšanai, dīvāns, 
mazi galdiņi, kur spēlēt dažādas galda 
spēles. Iegādātas galda spēles dažādām 
paaudzēm un interesēm, novusa galdi, 
uzstādīta multimediju tehnika – LED 
televizors ar mājas kinozāli, projektors 
un ekrāns. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-2-2: Veidot visiem 
bērniem un jauniešiem 
pieejamu, radošu, aktīvu, 
estētiski pilnveidotu un 
patriotisku personību 
veidojošu interešu izglītību 

2. RĪCĪBA 
VIDES SAKĀRTOŠANA UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 
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stratēģiskajiem mērķiem 

10. Vides sakārtošana Strenču 
vēsturiskajā tirgus laukumā 
13-09-LL03-L413202-000002 

Sakārtots vēsturiskais Strenču pilsētas 
centrs – izveidotas tirdzniecības vietas, 
gājēju celiņi, sabiedriskā tualete.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 
SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

DZV-9-1: Nodrošināt un uzturēt 
labas kvalitātes ielas un ceļus 
VN-3-1: Izveidot un attīstīt 
pievilcīgu tirgus vietu Strenčos 
 

3. RĪCĪBA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Neviens projekts nav iesniegts. 

4. RĪCĪBA 
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

11. Muižas kompleksa ēku 
fasāžu izgaismošana, 
vēsturiskā laikmeta tērpu 
šūšana un multimediju 
aprīkojuma iegāde 
Jercēnmuižas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
eksponēšanai 
13-09-LL03-L413203-000002 

Izgaismotas Jercēnmuižas kompleksa 
ēku fasādes, uzšūti vēsturiska laikmeta 
tērpi un iegādāta multimediju tehnika. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 
DZV-3-4: Atbalstīt kultūras 
mantojuma saglabāšanu 

12.  Multimediju aprīkojuma 
iegāde – Jaunklidža 
kultūrvēstures un ainavas 
saglabāšanai un 

Iegādāta multimediju aprīkojuma 
tehnika: digitālā fotokamera un 
daudzfunkcionāls televizors. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 
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popularizēšanai 
13-09-LL03-L413203-000007 

13. Sedas pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
(1953-1990)ekspozīcijas 
izveide 

Izremontētas, pielāgotas un iekārtotas 
3 telpas – ekspozīcijas izvietošanai, 
krājuma glabāšanai, aktuālu izstāžu 
organizēšanai, muzeja viesu un tūristu 
uzņemšanai. Iegādāta padomju laika 
liecību kolekcija, kurā ir vairāk kā 3000 
priekšmetu.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

14. Aprīkojuma iegāde Sedas 
pilsētas kultūrvēsturisko 
priekšmetu eksponēšanai  
14-09-LL03-L413202-000001 

Nodrošināta kultūrvēsturisko 
priekšmetu kolekciju izcilāko 
eksemplāru eksponēšana, garantējot to 
uzskatāmību, drošību un ilglaicību.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

15. Latviešu tautas tērpu iegāde 
Strenču novada deju 
kolektīviem 
12-09-LL03-L413203-000001 

Iegādāti jauni tautas tērpi diviem 
novada deju kolektīviem – vidējās 
paaudzes deju kopai „Tīne” un Strenču 
kultūras centra jauniešu deju 
kolektīvam.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-2: Nodrošināt 
daudzveidīgu kultūras 
pasākumu klāstu 

16. Tautas tērpi Strenču novada 
deju kolektīviem 
14-09-LL03-L413202-000004 

Iegādāti jauni tautas tērpi Strenču 
bērnu deju kolektīviem. 

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-2: Nodrošināt 
daudzveidīgu kultūras 
pasākumu klāstu 

17. Lai skan Strenču pūtēju 
orķestris 
13-09-LL03-L413203-000005 

Papildināta Strenču pūtēju orķestra 
instrumentu bāze ar jauniem, 
kvalitatīviem un mūsdienu prasībām 
atbilstošiem instrumentiem.  

SM1: Pievilcīga, pieejama 
un sasniedzama dzīves 
vieta 

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 

5. RĪCĪBA 
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA 

Neviens projekts nav iesniegts. 
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6. RĪCĪBA 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA 

Nr. 
p.k.  

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai- 

stratēģiskajiem mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai-uzdevumiem 

18.  Jogurta fasēšanas iekārtas 
iegāde 
12-09-LL03-L41100-000002 

Z/S „Veckūkuri” iegādāta jogurta 
fasēšanas iekārta.  

SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

VN-2-3: Atbalstīt vietējos 
uzņēmumos darbības 
paplašināšanā 

19. Piena fasēšanas iekārtas 
iegāde 
12-09-LL03-L41100-000001 

Z/S „Veckūkuri” iegādāta piena 
fasēšanas iekārtas. 

SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

VN-2-3: Atbalstīt vietējos 
uzņēmumos darbības 
paplašināšanā 

20. Salmu rulonu smalcinātājs 
12-09-LL03-L41100-000004 

Z/S „Veckūkuri” iegādāts salmu rulonu 
smalcinātājs. 

SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

VN-2-3: Atbalstīt vietējos 
uzņēmumos darbības 
paplašināšanā 

21. Šķidrmēslu mucas iegāde 
12-09-LL03-L41100-000003 

Z/S „Veckūkuri” iegādāta šķidrmēslu 
muca. 

SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

VN-2-3: Atbalstīt vietējos 
uzņēmumos darbības 
paplašināšanā 

22. Jogurta masas ražošanas 
katls 
12-09-LL03-L41100-000006 

Z/S „Veckūkuri” iegādāts jogurta masas 
ražošanas katls. 

SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

VN-2-3: Atbalstīt vietējos 
uzņēmumos darbības 
paplašināšanā 

23. Piena pudeļu mazgāšanas 
iekārta 
12-09-LL03-L41100-000007 

Z/S „Veckūkuri” iegādāta piena pudeļu 
mazgāšanas iekārta.  

SM2: Gudra un uz 
vietējiem resursiem 
balstīta nodarbinātība 

VN-2-3: Atbalstīt vietējos 
uzņēmumos darbības 
paplašināšanā 

 
 



24 

 

SECINĀJUMI: 
1. Īstenotie projekti snieguši ieguldījumu 2 „Strenču novada attīstības programmā 2013.-2020.gadam” definēto mērķu īstenošanā (SM1- 

„Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta”- 17 projekti un SM2- „gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība”- 6 
projekti). 

2. Lielākais īstenoto projektu ieguldījums ir sekojošu pašvaldības Rīcības plānā definēto uzdevumu īstenošanā: 

 DZV-2-2: Veidot visiem bērniem un jauniešiem pieejamu, radošu, aktīvu, estētiski pilnveidotu un patriotisku personību veidojošu 
interešu izglītību – 2 projekti; 

 DZV-3-1: Pilnveidot esošo un paplašināt kultūras infrastruktūru – 9 projekti; 

 DZV-3-2: Nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu – 2 projekti; 

 DZV-3-4: Atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu - 2 projekti; 

 DZV-4-1: Uzturēt, atjaunot un efektīvi izmantot esošo sporta, aktīvās atpūtas un citas brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru - 2 
projekti; 

 DZV-9-1: Nodrošināt un uzturēt labas kvalitātes ielas un ceļus- 1 projekts; 

 VN-3-1: Izveidot un attīstīt pievilcīgu tirgus vietu Strenčos– 1 projekts; 

 VN-2-3: Atbalstīt vietējos uzņēmumos darbības paplašināšanā – 6 projekti. 
3. Lai gan bija iespēja, īstenojot LEADER projektus, nav sniegts ieguldījums Strenču novada pašvaldības definētā rīcības virziena DzV-6 „Uz 

ģimeni vērsti sociālie pakalpojumi un palīdzība” īstenošanā. 
4. Strenču novada pašvaldības teritorijā 4 Z/S „Veckūkuri” īstenotie projekti ir snieguši ieguldījumu biedrības „Lauku partnerība 

Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijā paredzētās 6.Rīcības –„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” 
īstenošanā. 

5. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Strenču novada integrētajā attīstības programmā 2013.-2020.gadam” definētā uzdevuma 
DZV-3-1 „Pilnveidot esošo un paplašināt kultūras infrastruktūru” īstenošanā, izveidojot kultūras un brīvdabas pasākumu norises vietas. 

6.  Z/S „Veckūkuri” īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju „Strenču novada integrētajā attīstības programmā 2013.-2020.gadam” 
definētā uzdevuma VN-2-3 „Atbalstīt vietējos uzņēmumos darbības paplašināšanā” īstenošanā, iegādājoties piena produktu ražošanas 
un fasēšanas iekārtas. 
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VALKAS NOVADS 

1. RĪCĪBA 
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai-

mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai- uzdevumiem 

1. Hokeja laukuma izbūve un 
peldvietas labiekārtošana 
Ērģemes pagastā 
12-09-LL03-L413201-000013 
 

Izbūvēts hokeja laukums (ierīkota 
drenāža laukuma pamatnē, izrakti 
susinātājgrāvji), pie hokeja laukuma 
ierīkota terase un apgaismojums, pie 
ūdenskrātuves ierīkota terase, 
izgatavotas un uzstādītas pludmales 
kabīnes un soliņi, izbūvēta smilts 
pludmale, iegādāta biotualete. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

2. Galda spēļu centra izveide 
un spēļu inventāra iegāde 
Ērģemes pagastā 
12-09-LL03-L413201-000020  

Izremontēta un labiekārtota telpa, 
iegādāts galda spēļu inventārs- divi 
tenisa galdi, četri novusa galdi, divi 
dambretes un divi šaha komplekti. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

3. Āra vingrošanas laukuma 
ierīkošana Valkas pagastā 
13-09-LL03-L413201-000010  

Iegādāti un uzstādīti 2 komplekti- 
vingrošanas stieņi, līdztekas, 
pumpēšanās stieņi, vēderpreses soliņi, 
Zviedru sienas, horizontālās trepes, 8 
soliņi. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

4. Radošu nodarbību iespējas 
Valkas pagastā 
12-09-LL03-L413201-000024 

Iegādāts inventārs dažādu kursu un 
apmācību organizēšanai- šujmašīna, 
spogulis, dators un printeris, baltā 

M1- Izglītības pieejamība U7- Nodrošināt un dažādot 
neformālo izglītību visu 
vecuma grupu iedzīvotājiem 
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 tāfele. U9- Veicināt mūžizglītības 
pieejamību 

5. Bērnu rotaļu laukuma 
ierīkošana Valkas pilsētā 
13-09-LL03-L413201-000012  
 

Izbūvēts bērnu rotaļu laukums Valkā 
Ausekļa ielā- veikti rotaļu laukumam 
paredzētā zemes gabala sagatavošanas 
darbi, nožogota laukuma teritorija, 
izbūvētas bruģētas taciņas un 
uzstādītas rotaļu konstrukcijas jaunākā 
vecuma bērniem. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

6. Bērnu rotaļu laukuma 
ierīkošana Vijciema pagastā 
12-09-LL03-L413201-000021 
 

Izveidots bērnu rotaļu laukums- 
uzstādītas bērnu rotaļu un laukuma 
iekārtas, atsperšūpules, rotaļu 
komplekts, vingrošanas elements un 
soliņš. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

7. Aktīva brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
pilnveidošana Vijciemā 
12-09-LL03-L413201-000002 
 

Vijciema hokeja laukumam veikta 
vienkāršota renovācija, ierīkota mājiņa 
ģērbtuvēm, iegādāts inventārs hokeja 
komandai un laukuma apmeklētājiem. 
Iegādāts aprīkojums sporta spēlēm, 
trenažieri un elektroniskais tablo. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

8. Vijciema tautas nama 
infrastruktūras ierīkošana 
13-09-LL03-L413201-000011  

Iegādātas skatuves aprīkojuma un 
apgaismojuma sistēmas, mūzikas 
instrumenti un apskaņošanas iekārta. 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

U2- Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru 
U4-Iegādāties nepieciešamo 
aprīkojumu un labiekārtot  
kultūras iestāžu apkārtējo 
teritoriju 
U 10 Nodrošināt iedzīvotājus ar 
daudzveidīgu un augstvērtīgu 



27 

kultūras programmu 

9. Brīvā laika istaba Zvārtavas 
pagastā 
10-09-LL03-L413201-000006 
 

Izremontēta un labiekārtota agrāk 
neizmantota telpa, kur iedzīvotāji var 
radoši izpausties, apgūt jaunas 
iemaņas, saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

U2- Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru 
 

10. Sporta aktivitāšu 
pilnveidošana Zvārtavas 
pagastā 
12-09-LL03-L413201-000015 
 

Iegādāts sporta inventārs spēļu turnīru 
organizēšanai (biljards, novuss, galda 
teniss, galda hokejs, elektroniskais 
šautriņu dēlis, galda spēles „5 in 1”, 
„Latvija”, „Monopols”) un trenažieri. 

M-3 Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un 
uzturēšana 

U2- veidot jaunus sporta 
laukumus 

11. Brīvā laika pavadīšanas 
iespēju pilnveidošana 
Zvārtavas pagastā 
12-09-LL03-L413201-000016 

Iegādātas skaņas un gaismas aparatūras 
komplekts un datu projektors. 

 
 
 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

U2- Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru 
U4-Iegādāties nepieciešamo 
aprīkojumu un labiekārtot 
kultūras iestāžu apkārtējo 
teritoriju 

2. RĪCĪBA 
VIDES SAKĀRTOŠANA UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai-

mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai- uzdevumiem 

12. Ūdenskrātuves un vēsturisko 
vietu pieejamības 
uzlabošana Ērģemes 
vēsturiskajā centrā 
 

Īstenojot projektu tiks uzlabota 
vēsturisko vietu pieejamība Ērģemes 
vēsturiskajā centrā, ierīkota taka no 
Ērģemes pilsdrupām līdz 
pamatskolai.(Projekts vēl nav pabeigts) 
 

M 13- Sakoptas un 
saglabātas 
kultūrvēsturiskās 
teritorijas un pieminekļi 

U1-Apzināt un veicināt 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu 
U2- Veicināt kultūrtūrisma 
attīstību 

13. Lugažmuižas parka dīķa Iztīrīta un padziļināta dīķa gultne. M8- Attīstīta kvalitatīva U2- Izveidot un uzturēt 
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rekultivācija un apkārtnes 
labiekārtošana 
10-09-LL03-L413202-000001 
 

Atjaunotas slūžas. Izveidota 
standartiem atbilstoša ūdens ņemšanas 
vieta, pastaigu laipa, tiltiņi uz dīķi esošo 
saliņu, izvietoti soliņi un atkritumu 
urnas. 

vides infrastruktūras 
pieejamība un 
izmantošana 

rekreācijai izmantojamo ūdens 
resursu infrastruktūru 

14. Zāģezera teritorijas 
labiekārtošana 
 
09-09-LL03-L413202-000002 

Labiekārtota peldvieta Valkā pie 
Zāģezera – uzstādītas ģērbtuves, 
atkritumu urnas, atjaunota Zāģavota 
ūdens ņemšanas vieta un ierīkots 
apgaismojums. 

M8- Attīstīta kvalitatīva 
vides infrastruktūras 
pieejamība un 
izmantošana 

U2- Izveidot un uzturēt 
rekreācijai izmantojamo ūdens 
resursu infrastruktūru 

15. Norādes Zvārtavas pagasta 
mājām 
09-09-LL03-L413202-000001 
 

Izgatavotas 171 māju norādes, iegādāti 
150 norāžu stabi. 
Veikta norāžu zīmju montēšana un 
uzstādīšana. 

M8- Attīstīta kvalitatīva 
vides infrastruktūras 
pieejamība un 
izmantošana 

U7- Uzstādīt vienotas norādes 
zīmes, afišu stendus 

3. RĪCĪBA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai-

mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai- uzdevumiem 

16. Sociālo pakalpojumu telpas 
izveide un labiekārtošana 
Valkas pagasta Sēļos 
12-09-LL03-L413101-000001 
 

Ierīkota veļas istaba- iegādāta veļas 
mašīna, veļas žāvētājs, ūdens sildītājs, 
nepieciešamais inventārs un 
labiekārtota pieņemamā telpa. 

M5- Pieejami sociālie 
pakalpojumi 
M11- Attīstīti sociālie 
pakalpojumi 

U1- Attīstīt un paplašināt 
esošos sociālos pakalpojumus 
U2- Izveidot jaunus alternatīvo 
sociālo pakalpojumu un 
rehabilitācijas centrus 

17. Sociālo pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes 
uzlabošana Valkas novada 
iedzīvotājiem 

Sociālajā dienestā izveidota telpa, kur 
var īslaicīgi uzturēties vardarbībā 
cietušie bērni un to vecāki, veikta telpa 
vienkāršota renovācija, labiekārtošana 

M5- Pieejami sociālie 
pakalpojumi 
M11- Attīstīti sociālie 
pakalpojumi 

U1- Attīstīt un paplašināt 
esošos sociālos pakalpojumus 
U2- Izveidot jaunus alternatīvo 
sociālo pakalpojumu un 
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12-09-LL03-L413101-000002 un aprīkošana. rehabilitācijas centrus 

4. RĪCĪBA 
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums un 
numurs 

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada 
attīstības stratēģijai-

mērķiem 

Atbilstība novada attīstības 
stratēģijai- uzdevumiem 

18. Zvārtavas pašdarbnieki 
redzami sev un citiem 
13-09-LL03-L413203-000004 
 

Izgatavoti tērpi sieviešu vokālajam 
ansamblim. 
Iegādāta videokamera ar projicēšanas 
iespējām. 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

M1/U 10 Nodrošināt 
iedzīvotājus ar daudzveidīgu un 
augstvērtīgu kultūras 
programmu 

19. Skaņas aparatūras iegāde 
Turnas tautas namam 
14-09-LL03-L413201-000002 

Iegādāta skaņu aparatūra. M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

U2- Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru 
 

20. Skaņas aparatūras iegāde 
Valkas pagasta Saieta 
namam "Lugažu muiža  

14-09-LL03-L413201-000007  

Iegādāta atbilstošas jaudas akustiskā 
sistēma- 4 skaļruņi un 2 skaļruņu statīvi 
un 2 radio mikrofoni. 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

U2- Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru 
 

21. Tautas tērpu iegāde Valkas 
pilsētas Senioru korim 
„Dziesmu rota” 
14-09-LL03-L413202-000001 

Iegādāti tautas tērpi Valkas pilsētas 
senioru korim „Dziesmu rota”: 
26 tautiskie brunči, 32 vestes sievām un  
vīriem, tautiskās blūzes, saktas. 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

M1/U 10 Nodrošināt 
iedzīvotājus ar daudzveidīgu un 
augstvērtīgu kultūras 
programmu 

22. Tautas tērpi Ozolu 
pamatskolas deju 
kolektīvam 
14-09-LL03-L413202-000006 
 

Izgatavoti tautas tērpi Ozolu 
pamatskolas 8 pāru deju kolektīvam: 
meitu brunči, blūzes, vestes un zeķes, 
puišu bikses vestes un krekli, 16 pāri 
pastalas. 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

M1/U 10 Nodrošināt 
iedzīvotājus ar daudzveidīgu un 
augstvērtīgu kultūras 
programmu 

23. Tautas tērpu un folkloras 
instrumentu iegāde Vijciema 

Iegādāti tautas tērpi (sieviešu ņieburi 
un brunči, vīriešu vestes jauktajam 

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

M1/U 10 Nodrošināt 
iedzīvotājus ar daudzveidīgu un 
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pagasta jauniešu 
pašdarbības kolektīviem 
14-09-LL03-L413202-000003 

korim „Rondo” un 7 dūru cītaru, 
akadēmisko kokli ziņģu grupai „Tuvu”. 

augstvērtīgu kultūras 
programmu 

24. Tautas tērpu iegāde Valkas 
pilsētas bērnu un jauniešu 
tautas deju kolektīviem 
14-09-LL03-L413202-000005 

Iegādātās trūkstošās tautas tērpu daļas 
Valkas pilsētas bērnu un jauniešu deju 
kolektīviem „Vainadziņš” un „Vendīgs”.  

M2- Aktīva kultūras dzīves 
veidošana 

M1/U 10 Nodrošināt 
iedzīvotājus ar daudzveidīgu un 
augstvērtīgu kultūras 
programmu 

5. RĪCĪBA 
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA 

Neviens projekts nav iesniegts. 

6. RĪCĪBA 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA 

 
SECINĀJUMI: 

1. Īstenotie projekti snieguši ieguldījumu 6 „Valkas novada attīstības programmā 2010.-2016. gadam” definēto mērķu īstenošanā 
(M1- „Izglītības pieejamība”- 1 projekts, M2- „Aktīva kultūras dzīves veidošana”-11 projekti, M-3 „Sporta infrastruktūras 
pilnveidošana un uzturēšana”- 7 projekti, M5- „Pieejami sociālie pakalpojumi”- 2 projekti, M8-„ Attīstīta kvalitatīva vides 
infrastruktūras pieejamība un izmantošana”- 3 projekti, M11- „Attīstīti sociālie pakalpojumi”- 2 projekti). 

2. Lielākais īstenoto projektu ieguldījums ir sekojošu „Valkas novada attīstības programmā 2010-2016. gadam” definēto uzdevumu 
īstenošanā: 

 M1 U7- Nodrošināt un dažādot neformālo izglītību visu vecuma grupu iedzīvotājiem- 1 projekts; 

 U9- Veicināt mūžizglītības pieejamību-1 projekts; 

 U 10 Nodrošināt iedzīvotājus ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras programmu- 6 projekti; 

 M2 U2- Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru- 5 projekti; 

 U4-Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un labiekārtot kultūras iestāžu apkārtējo teritoriju- 2 projekti; 

 M3 U2 -Veidot jaunus sporta laukumus- 7 projekti; 

 M8 U2- Izveidot un uzturēt rekreācijai izmantojamo ūdens resursu infrastruktūru- 2 projekti; 
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 U7- Uzstādīt vienotas norādes zīmes, afišu stendus – 2 projekti; 

 M11 U1- Attīstīt un paplašināt esošos sociālos pakalpojumus- 2 projekti; 

 U2- Izveidot jaunus alternatīvo sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas centrus- 2 projekti. 
3. Lai gan bija iespēja, īstenojot LEADER projektus, nav sniegts ieguldījums Valkas novada pašvaldības definētā mērķa M 12 –

„Ražošanas un pakalpojumu attīstība” īstenošanā. 
4. Valkas novada pašvaldība ir vienīgā no „Lauku partnerības Ziemeļgauja” teritorijā esošajām pašvaldībām, kuras īstenotie projekti 

„Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada iedzīvotājiem” un „Sociālo pakalpojumu telpas 
izveide un labiekārtošana Valkas pagasta Sēļos” ir sniegusi ieguldījumu biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības 
stratēģijā paredzētās 3.Rīcības – „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” īstenošanā. 

5. Īstenotie projekti sniedz atbalstu un sinerģiju Valkas novada integrētajā attīstības programmā 2010.-2016. gadam definētā 
uzdevuma M1/U 10 „Nodrošināt iedzīvotājus ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras programmu” īstenošanā, uzlabojot kultūras 
iestāžu infrastruktūru, kā arī iegādājoties tērpus pašdarbības kolektīviem. 

 
 
 
 
KOPĒJIE SECINĀJUMI: 
 

1. Kopumā biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” darbības teritorijā 2009.-2014. gados īstenotie projekti ir saskaņoti ar vietēja līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentos paredzētajiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem. 

2. Sasniegto rezultatīvo rādītāju analīze sniedz pozitīvu priekšstatu par īstenoto projektu ietekmi uz esošo situāciju un sagaidāmajām 
pārmaiņām atsevišķās novada pašvaldību attīstības dokumentos definētās jomās. 

3. Var secināt, ka nav liels projektu īpatsvars, kas piedāvātu jaunus, inovatīvus risinājumus biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
darbības teritorijā. Lielākoties projekti orientējas uz esošo darbību uzlabošanu, esošo funkciju paplašināšanu. 
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4. Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” darbības teritorijā 2009. -2014.gados īstenotie projekti snieguši ieguldījumu gan novadu 
iedzīvotāju dzīves vides pievilcīguma palielināšanā, gan dzīves līmeņa kvalitātes paaugstināšanā atbilstoši novadu attīstības plānošanas 
dokumentiem. 

 
5. Lielākā daļa īstenoto projektu atbalsta vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos izvirzītos pašvaldību attīstības mērķus, uzdevumus un 

pasākumus, kas sekmē aktīvās atpūtas, brīvā laika pavadīšanas, kā arī sporta un kultūras infrastruktūras attīstību. 
 
6. Dominējoši visos novados īstenotie projekti sniedz ieguldījumu sekojošu novadu izvirzīto mērķu sasniegšanā-Izglītota un sabiedriski 

aktīva sabiedrība ar daudzpusīgām personības pilnveides iespējām (īstenojot kultūras vai sporta jomas infrastruktūras izveidošanas vai 
pilnveidošanas projektus, tautas tērpu un inventāra iegādi kultūras iestādēm), kā arī pilnvērtīgas, ilgtspējīgas dzīves vides 
nodrošināšanā novadu iedzīvotājiem. 
 

7. Lai gan vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos izvirzītajos mērķos, uzdevumos un pasākumos paredzēts atbalsts uzņēmējdarbības 
attīstībai, tomēr praksē biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” darbības teritorijā atbalsts īstenots projektos tikai 2 novados- 
Beverīnas un Strenču novadā. Kā iemeslus varētu minēt to, ka uz komercdarbību vērstajiem projektiem tiek piemērota zemāka atbalsta 
likme nekā biedrību vai pašvaldību īstenotajiem projektiem, problēmas saistībā ar nepieciešamību ņemt aizņēmumus kredītiestādēs 
projektu īstenošanai, uzņēmēji nespēj piesaistīt kredītus, jo nav īpašumu ieķīlāšanai vai arī uzņēmējiem pieder īpašumi, kurus ieķīlāt ir 
liels risks, reālo atbalsta intensitāti PVN nemaksātājiem samazināja tas, ka projektos uzņēmējiem PVN bija neattiecināmās izmaksas, 
iespējams, nepamatoti sarežģītas likušās iepirkumu procedūras, kas jāveic projektu īstenotājiem.  

 
8. Lai gan vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos izvirzītajos mērķos, uzdevumos un pasākumos paredzēts atbalsts sociālās jomas 

attīstībai, tomēr praksē šāds atbalsts īstenots tikai vienā- Valkas novadā. Viens no iespējamajiem iemesliem varētu būt ieguldījumi, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu izveidotās sociālās jomas infrastruktūras objektu darbību un attīstību. 

 
9. Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalsts ir nodrošinājis atbalstu projektu īstenošanai, kas, lai gan ir plānoti vietējo pašvaldību 

plānošanas dokumentos, tomēr visdrīzāk pašvaldību ierobežoto finanšu resursu dēļ, iespējams, nebūtu īstenoti, vai īstenoti ievērojami 
mazākā apmērā, vai arī ģeogrāfiski ierobežotās teritorijās.  
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1.1. Biedrības darbības teritorijā esošo pašvaldību pārstāvju 
viedokļi par biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā 

 
Lai noskaidrotu pašvaldību vadītāju un attīstības plānošanas speciālistu viedokli par 
biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” darbības teritorijā 2009.-2014. gados 
īstenoto projektu ieguldījumu teritorijas attīstībā un identificētu katra novada 
attīstībai nepieciešamākos rīcības virzienus, tika veikta pašvaldību vadītāju un 
attīstības speciālistu aptauja. 
 

1.1.1. Aptaujas rezultātu kopsavilkums 

 
1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam novadu attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības „Lauku partnerība 
Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.att. Rīcību virzienu ieguldījums pašvaldībās 
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2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam novada attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības „Lauku partnerība 
Ziemeļgauja” teritorijā īstenotie projekti: 
 

 
2.att. Īstenoto projektu ieguldījums pašvaldībās 

 
 
3. Novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem biedrībai „Lauku 

partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas periodā 2014.-
2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem: 

 
3.att. Novadu attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni 
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1.1.2. Aptaujas rezultātu secinājumi 

 
1. Aptaujātie biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” teritorijā esošo novadu  

domju priekšsēdētāji un attīstības plānošanas nodaļu vadītāji uzskata, ka 
nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam novadu attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības „Lauku 
partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem 

 Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
 

2. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam 
novada attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši 
sekojoši ar biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti 

 

 Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide un pilnveidošana. 

 Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana. 

 Tautas tērpu iegāde. 
 
3. Analizējot atbildes uz jautājumu par novada attīstībai nepieciešamākie rīcību 

virzieni, pie kuriem biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt 
plānošanas periodā 2014.-2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas 
dokumentiem, aptaujātie kā pirmo prioritāti norādījuši rīcību virzienu, kas 
atbalsta uzņēmējdarbības iniciatīvas novados- lauku saimniecību modernizāciju, 
atbalstu mazo uzņēmumu attīstībai un mājražotāju attīstības veicināšanu. 
Sakarā ar to, ka iepriekšējā plānošanas periodā līdzīga rīcības virziena ietvaros 
atbalsts tika sniegts nelielā apjomā, nepieciešams vērst uzmanību uz kritēriju 
izmaiņām, kas kavēja šīs jomas projektu izstrādi un realizāciju, lai gan 
uzņēmējdarbības atbalsts ir prioritārs virziens visu biedrības teritorijā esošo 
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos. 
 
Tai pat laikā pašvaldību nākotnes redzējumā prioritāri ir arī rīcību virzieni, kas 
sekmīgi tika īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā- vides sakārtošana un dabas 
resursu ilgtspējīga izmantošana, kultūras mantojuma saglabāšana un 
pilnveidošana, brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem un tos nepieciešams turpināt. 
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2. Priekšlikumi biedrības stratēģijas 2014.-2020.gadam sagatavošanai atbilstoši novadu plānošanas 
dokumentiem 

 

Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
stratēģijas 2014.-2020.gadam indikatīvās 

rīcības 

Atbilstība novadu attīstības stratēģijai - 
rīcības virzieniem/uzdevumiem 

Iespējamās projektu idejas novadu attīstības 
stratēģijā noteikto rīcības 

virzienu/uzdevumu izpildei 

1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 
1.1. Atbalsts mikro un mazai uzņēmējdarbībai, 
t.sk. mājražošanai un mājamatniecībai 

Apes novads U27 Vietējās lauksaimniecības 
specializācija 

U28 Alternatīvās 
lauksaimniecības virzienu 
attīstība 

Mājas apstākļos ražotās biškopības produkcijas 
pirmapstrādes modernizācija 

Frizieru, skaistumkopšanas salonu inventāra 
iegāde  

Veselības un skaistuma centra izveide 

Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide 

Biškopības nozares modernizācija lauku 
saimniecībās 

Saimnieciskās darbības modernizācija, izveidojot 
augļu dārzus 

Iekārtu iegāde žāvējumu produkcijas 
izgatavošanai, dažādošanai un kvalitātes 
uzlabošanai mājas apstākļos 

Tēju vai ārstniecības augu žāvēšanas iekārtu 
iegāde 

Beverīnas 
novads 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 

U.1.1.5 Ar tūrismu saistītās 
uzņēmējdarbības attīstība 

Burtnieku 
novads 

RV 2.1. – Nelauksaimnieciskā 
biznesa attīstība un darbvietu 
radīšana novada teritorijā 
U – Izveidot biznesa 
attīstības koordinācijas 
vienību pašvaldībā 
 
RV 2.2. – Esošās 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšana 
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U – veicināt 
lauksaimnieciskās darbības 
un lauku tūrisma attīstību, 
U – sekmēt vietējo uzņēmēju 
atpazīstamību, tai skaitā e-
vidē, 
U – sekmēt neliela apjoma 
produkcijas ražotāju 
sadarbību un produkcijas 
noietu 

Saimnieciskās darbības dažādošana attīstot 
siltumnīcu izveidi 

Dārzeņkopības nozares attīstība 

Kombinētās lopbarības mājdzīvniekiem (suņiem, 
kaķiem, trušiem) ražošanas iekārtu iegāde 

Maizes celtuves izveide mājas apstākļos. 

Augļu sulu ražošana mājas apstākļos iekārtu 
iegāde 

Vīnu, sidra ražošanas mājas apstākļos iekārtu 
iegāde 

Gaļas pārstrādes inventāra, kūpinātavu iegāde 

Treileru laukuma izveide/ attīstīšana 

Atbalsts amatnieku un mākslinieku darbnīcu 
izveidei un/vai attīstībai 

Tehnoloģisko iekārtu iegāde, lai jaunieši iegūtu 
pirmo pieredzi, lai veicinātu tehnisko profesiju 
apguvi 

Projektēšanas pakalpojumi (Specializētā 
programmu nodrošinājuma iegāde) 

Smiltenes 
novads 

U 1.2.1. Veicināt biznesa un 
inovāciju attīstību 
 
U 2.3.1. Attīstīt un 
popularizēt novada latviskās 
identitātes kultūras zīmolu 

Strenču 
novads 

VN–1-1 Izveidot štata vietu 
pašvaldībā 
uzņēmējdarbības atbalstam 
 
VN-2-3 Atbalstīt vietējo 
uzņēmumu paplašināšanos 
 
VN-3-1 Izveidot un attīstīt 
pievilcīgu tirgus vietu 
Strenčos 
 
VN-3-2 Sniegt informatīvu 
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atbalstu mājražotājiem un 
citiem maziem saimnieciskās 
darbības veicējiem 
 
VN-5-3 Sekmēt tūrisma 
pakalpojumu nodrošinošo 
uzņēmumu veidošanos 

Valkas 
novads 

M12/U4 Veicināt 
daudzveidīgu pakalpojumu 
pieejamības attīstību  

M12/U6 Veicināt tūrisma 
infrastruktūras attīstību 

M6/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 

1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts Apes novads RV8 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana 

Ekspertu atbalsta programma 
komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei 

Karjeras izglītības punkta izveidošana 

Ekspertu atbalsta programma biznesa plānu 
izstrādei 

Beverīnas 
novads 

U.1.1 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības 
konsultāciju pieejamību 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 

Burtnieku 
novads 

RV 2.1. – Nelauksaimnieciskā 
biznesa attīstība un darbvietu 
radīšana novada teritorijā 
U – Izveidot biznesa 
attīstības koordinācijas 
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vienību pašvaldībā 

Smiltenes 
novads 

U 1.2.1. Veicināt biznesa un 
inovāciju attīstību 

Strenču 
novads 

VN–1-1 Izveidot štata vietu 
pašvaldībā 
uzņēmējdarbības atbalstam 
 
VN-3-2 Sniegt informatīvu 
atbalstu mājražotājiem un 
citiem maziem saimnieciskās 
darbības veicējiem 
 
VN-5-3 Sekmēt tūrisma 
pakalpojumu nodrošinošo 
uzņēmumu veidošanos 
 
VN-6-2 Popularizēt 
uzņēmējdarbību iedzīvotāju 
vidū 

Valkas 
novads 

M1/U9 Veicināt mūžizglītības 
pieejamību 

M6/U2 Radīt labvēlīgu vidi 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

1.3. Īsās piegādes ķēdes, sadarbība Apes novads RV8 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana 

Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšanas 
tehnikas iegāde 

Amatnieku sadarbībai nepieciešamās 
Beverīnas 
novads 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 
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Burtnieku 
novads 

RV 2.1. – Esošās 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšana 
U – Veicināt novada 
uzņēmēju sadarbību un 
kopīgu piedāvājumu radīšanu 
un attīstību 
U – Sekmēt neliela apjoma 
produkcijas ražotāju 
sadarbību un produkcijas 
noietu  

infrastruktūras izveide un iekārtu un 
instrumentu iegāde 

Sadarbība starp ražotājiem, kooperatīvu 
attīstība 

Malkas sagatavošanas iekārtu (gabalošanas, 
skaldīšanas) iegāde 

Iekārtu iegāde ēku energoefektivitātes 
veicināšanas pasākumu īstenošanai 
(energoaudits) 

Mazdārziņu apstrādes tehnikas iegāde novada 
maznodrošināto ģimeņu atbalstam 

Bīstamo un nevēlamo koku zāģēšanas un 
kopšanas inventāra iegāde 

Dārza un teritoriju kopšanas tehniskā atbalsta 
nodrošinājuma iegāde 

Minitraktora aprīkojuma nodrošinājums 
tehnikas pakalpojumu sniegšanai 

Inventāra iegāde sniega tīrīšanas pakalpojuma 
sniegšanai 

Tehniskie pakalpojumi (Pļaušana, 
greiderēšana, appļaušana) 

Smiltenes 
novads 

U 1.2.1. Veicināt biznesa un 
inovāciju attīstību 
 
U 2.3.1. Attīstīt un 
popularizēt novada latviskās 
identitātes kultūras zīmolu 

Strenču 
novads 

VN-2-3 Atbalstīt vietējo 
uzņēmumu paplašināšanos 
 
VN-3-2 Sniegt informatīvu 
atbalstu mājražotājiem un 
citiem maziem saimnieciskās 
darbības veicējiem 

Valkas 
novads 

M6/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 
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Tiešās tirdzniecības atbalsts un 
popularizēšana 

1.4. Elastīgās darba formas izveidošana Apes novads RV8 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana 

Attālinātās nodarbinātības veicināšana 

Beverīnas 
novads 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 

Burtnieku 
novads 

RV 2.2. – Esošās 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšana 

Smiltenes 
novads 

U 1.2.1. Veicināt biznesa un 
inovāciju attīstību 

Strenču 
novads 

VN-3 Mazā un mikro biznesa 
attīstība 

Valkas 
novads 

M6/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 

1.5. Dažādas apmācības, piem., jaunas 
tehnoloģijas, mārketings (+praktiskās 
apmācības, pieredzes apmaiņa saimniecībās) 

Apes novads RV8 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana  

U24 Mārketinga aktivitātes 

U26 Darbaspēka 
nodrošinājums 

Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem 
un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un 
produktivitātes veicināšanai 
 
Apmācības, piem., par likumdošanu PVD 
jomā, nodokļu likumdošanu, iepirkumu 
likumdošanu, grāmatvedības dokumentu 
kārtošanu, dokumentāciju, kas nepieciešama 
pastāvīgai un/vai izbraukuma tirdzniecībai, 
cenu kalkulāciju un pašizmaksas aprēķiniem, 
marketinga pasākumu organizāciju 

Beverīnas 
novads 

U.1.1 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības 
konsultāciju pieejamību 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 
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Burtnieku 
novads 

RV 2.1. – Nelauksaimnieciskā 
biznesa attīstība un darbvietu 
radīšana novada teritorijā 
U – Veicināt novada 
bezdarbnieku, īpaši ilgstošo 
bezdarbnieku integrāciju 
darba tirgū 

Smiltenes 
novads 

U 1.2.1. Veicināt biznesa un 
inovāciju attīstību 
 
U 2.1.3. Nodrošināt 
mūžizglītības iespējas 

Strenču 
novads 

VN-6-1 Sekmēt biznesa 
iniciatīvas un 
uzņēmējdarbības iemaņu 
attīstību izglītības iestādēs 
 
VN-6-2 Popularizēt 
uzņēmējdarbību iedzīvotāju 
vidū  

Valkas 
novads 

M1/U9 Veicināt mūžizglītības 
pieejamību  

M6/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 

1.6. Zemnieku/ražotāju tirdziņi( kopdarbības 
projekti) 

Apes novads RV8 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana  

Tirdzniecības nojumes izveide ar tirdzniecības 
galdiem un soliem 
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U24 Mārketinga aktivitātes Aprīkojuma iegāde lauku labumu tirdziņiem 

Mobilās izstāžu iekārtu iegāde 
 
Tirdzniecības vietas izveide vietējo 
mājražotāju un amatnieku ražojumu 
realizācijai, šo iekļaušana tūrisma maršrutos 
un reklāmas materiālos 

Beverīnas 
novads 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 

Burtnieku 
novads 

RV 2.2. – Esošās 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšana 
U – Veicināt novada 
uzņēmēju sadarbību un 
kopīgu piedāvājumu radīšanu 
un attīstību 
U – Sekmēt neliela apjoma 
produkcijas ražotāju 
sadarbību un produkcijas 
noietu 

Smiltenes 
novads 

U 2.3.1. Attīstīt un 
popularizēt novada latviskās 
identitātes kultūras zīmolu 

Strenču 
novads 

VN-3-1 Izveidot un attīstīt 
pievilcīgu tirgus vietu 
Strenčos 

Valkas 
novads 

M12/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās 
infrastruktūras attīstību  
M12/U4 Veicināt 
daudzveidīgu pakalpojumu 
pieejamības attīstību  
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M12/U6 Veicināt tūrisma 
infrastruktūras attīstību 

M6/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 

1.7. Atbalsts zīmolu izveidošanai Apes novads RV8 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana  

U24 Mārketinga aktivitātes 

Vietējā produkta atpazīstamības veicināšana 
novadā 
 
Vienota stila māju norāžu zīmju uzstādīšana 

 
Vietējā produkta zīmola izstrāde 
 
Partnerībā ražotās produkcijas atpazīstamības 
veicināšana, nodrošinot iesaiņošanas 
pakalpojumu attīstību 

Beverīnas 
novads 

U.1.1.3 Nodrošināt teritorijas 
mārketingu 

U1.1.4 Nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalstu 

Burtnieku 
novads 

RV 2.2. – Esošās 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšana 
U – sekmēt vietējo uzņēmēju 
atpazīstamību, tai skaitā e-
vidē 

Smiltenes 
novads 

U 1.2.2. Veicināt jaunu 
produktu, pakalpojumu 
izstrādi un mārketingu 
 
U 2.3.1. Attīstīt un 
popularizēt novada latviskās 
identitātes kultūras zīmolu 

Strenču 
novads 

VN-3 Mazā un mikro biznesa 
attīstība 
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Valkas 
novads 

M6/U1 Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 

 

2. Attīstības iniciatīvas 

2.1. Kvalitatīvas dzīves telpas radīšana 
(piemēram, brīvais laiks, kultūra, sports) 

Apes novads U5 Kultūras iestāžu 
infrastruktūras sakārtošana 
un modernizācija 
U8 Sporta infrastruktūras 
saglabāšana un 
pilnveidošana 

Rotaļu laukumu izveide 

Estrādes atjaunošana 

Atpūtas uz ūdens infrastruktūras izveide 

un/vai attīstība (Peldvietas, ģērbtuves, laivu 

noma) 

Vēstures/senlietu muzeja attīstība 

Tūrisma informācijas stenda izveide 

Radošās darbnīcas izveidošana (pīšana, 

aušana, keramika, adīšana, auduma 

apgleznošana, stikla apgleznošana, 

kokapstrāde, fotostudija, gleznošana, 

kulinārija utt. Inventāra iegāde) 

Bērnu radošās darbnīcas izveide 

Mūzikas instrumentu iegāde 

Bibliotēku telpas, kas vienlaikus tiek 

Beverīnas 
novads 

U4.1.1 Kultūras aktivitāšu 
veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 

U5.3.1 Izveidot un 
labiekārtot aktīvās atpūtas 
infrastruktūru 

Burtnieku 
novads 

RV 1.4.  – Novada integrētās 
kultūras un aktīvās atpūtas 
telpas attīstība 
U – atjaunot un attīstīt 
sportam un aktīvai atpūtai 
nepieciešamo infrastruktūru, 
U – pilnveidot infrastruktūru 
brīvā laika pavadīšanai brīvā 
dabā, 
U – atjaunot un paplašināt 
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kultūras pasākumu norisei 
nepieciešamo infrastruktūru 
un materiāli tehnisko 
nodrošinājumu 
 
RV 2.3. – Tūrisma potenciāla 
attīstība novada teritorijā 
U – radīt jaunus tūrisma 
produktus un veicināt to 
popularizēšanu 
U – iesaistīt novada ietvaros 
esošos ūdens resursus 
tūrisma aktivitātēs 
 

izmantotas arī dažādiem tematiskiem 

pasākumiem, aprīkošana ar jauniem 

datoriem, multifunkcionālajām iekārtām, 

projektoriem un ekrāniem, skeneriem, 

videokamerām, diktofoniem, TV un DVD 

atskaņotāju, kā arī nepieciešamām mēbelēm 

Vasaras bērnu un jauniešu nometnēm 

paredzētā aprīkojuma iegāde 

Apskaņošanas aparatūras iegāde 

Āra trenažieri 

Hokeja laukuma izveide/pārbūve 

Tenisa laukuma izveide/pārbūve 

Nūjošanas inventāra, velosipēdu, āra 

trenažieru iegāde 

Sporta laukuma ar tribīnēm un soliņiem 

izveide/pilnveidošana/pārbūve 

Slēpošanas inventāra iegāde 

Izgaismotas slēpošanas trases izveide 

Smiltenes 
novads 

U 2.3.2. Organizē 
tradicionālās kultūras 
pasākumu un nodrošināt to 
pieejamību plašam 
iedzīvotāju lokam 
 
U 3.3.1. Atjaunot un izveidot 
tūrisma un aktīvās atpūtas 
infrastruktūru 
 
U 3.3.2. Uzlabot un attīstīt 
sporta infrastruktūru un 
aprīkojumu 
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U 3.3.5. Uzlabot kultūras 
iestāžu infrastruktūru un 
tehnisko aprīkojumu 

Strītbola laukuma izveide/rekonstrukcija 

Elektronisko tablo iegāde novada sporta 

zālēm 

Orientēšanās sporta attīstības inventāra 

iegāde 

Trenažieru zāles un/vai fitnesa telpu 

iekārtošana 

Estrādes izveide un/vai labiekārtošana 

Laivu nomu izveide 

Hokeja laukuma – slidotavas izveide 

Apgaismotas slēpošanas trases izveide 

Šaušanas poligonu izveide 

Atbalsts jāšanas sporta un reiki terapijas 

infrastruktūras izveidei/attīstībai 

Trenažieru un vingrošanas aprīkojuma iegāde 

  

Strenču 
novads 

DZV-3-1 Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 
 
DZV-3-4 Nodrošināt 
modernus un ērtus 
bibliotēku pakalpojumus 
iedzīvotājiem 
 
DZV-4-1 Uzturēt, atjaunot un 
efektīvi izmantot esošo 
sporta, aktīvās atpūtas un 
citas brīvā laika pavadīšanas 
infrastruktūru 
 
VN-5-2 Nodrošināt un 
atbalstīt tūrisma 
infrastruktūras paplašināšanu 
 
VN-7-1 Pilnveidot dabas, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu un izmantošanu 
tūrismam Sedas purvā 
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VN-7-3 Sekmēt daudzveidīga 
un pievilcīga Sedas aktīvās 
zaļās atpūtas parka 
piedāvājuma veidošanu 

Valkas 
novads 

M2/U2 Uzlabot kultūras 
iestāžu infrastruktūru 

M2/U4 Iegādāties 
nepieciešamo aprīkojumu un 
labiekārtot kultūras iestāžu 
apkārtējo teritoriju 

M2/ U5 Attīstīt un pilnveidot 
muzeju darbību 
 
M3/U2 Veidot jaunus sporta 
laukumus 

2.2. Dabas un kultūras objektu sakārtošana Apes novads U20 Kultūrvēsturiskā 
mantojuma un dabas 
teritoriju attīstība 

U21 Publiskās ārtelpas 
sakopšana un uzturēšana 

Dīķu sakārtošana 

Dabas takas izveide/ pilnveidošana 

Estrādes rekonstrukcija 

Apbedīšanas vietu, kapsētu sakārtošana 

Baznīcas sakopšana un tās apkārtējo teritoriju 
sakārtošana 

Kultūrvēsturisko ēku atjaunošana 

Beverīnas 
novads 

U.2.2.4 Teritorijas 
labiekārtošana 

Burtnieku 
novads 

RV 1.4. – Novada integrētās 
kultūras un aktīvās atpūtas 
telpas attīstība 
U – atjaunot un paplašināt 
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kultūras pasākumu norisei 
nepieciešamo infrastruktūru 
un materiāli tehnisko 
nodrošinājumu 
 
RV 3.5. – Dabas, ainavas 
resursu un kultūras vērtību 
ilgtspējīga un racionāla 
apsaimniekošana 
U – veicināt aizsargājamo 
dabas teritoriju ilgtspējīgu 
attīstību, 
U – izvērtēt novada 
ainaviskās vērtības, izstrādāt 
pamatojumu ainavu telpu 
pārvaldībai un 
apsaimniekošanai 

Nelielu arhitektonisko elementu atjaunošana 

Piemiņas vietu, istabu un ekspozīciju vēsturē 
nozīmīgām personībām 

 

 

Smiltenes 
novads 

U 1.4.1. Izkopt Vidzemei 
raksturīgo dabas ainavu un 
kultūrainavu, saglabāt 
bioloģisko daudzveidību 
 
U 3.2.2. Labiekārtot parku, 
skvēru, kapsētu un ūdeņu 
publiskās zonas 
 
U 3.3.4. Sekmēt 
kultūrvēsturisko objektu 
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atjaunošanu un uzturēšanu 
 
U3.3.5. Uzlabot kultūras 
iestāžu infrastruktūru un 
tehnisko aprīkojumu 

Strenču 
novads 

DZV-3-1 Pilnveidot esošo un 
paplašināt kultūras 
infrastruktūru 
 
DZV-3-4 Atbalstīt kultūras 
mantojuma saglabāšanu 
 
VN-7-2 Sekmēt 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu un izmantošanu 
tūrismam Sedā 

Valkas 
novads 

M2/U5 Attīstīt un pilnveidot 
muzeju darbību 

M14/U1 Saglabāt, paplašināt 
un ilgtspējīgi izmantot 
novada dabas kapitālu 

M14/U2 Integrēt dabas 
kapitāla izmantošanas 
sektoru citos sektoros 

2.3. Maza apmēra infrastruktūra Apes novads U21 Publiskās ārtelpas 
sakopšana un uzturēšana 

Sabiedriskās tualetes izbūve/pārbūve 
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Beverīnas 
novads 

U2.1.1 Tehniskās 
infrastruktūras attīstības 
sekmēšana 

U.2.2.4 Teritorijas 
labiekārtošana 

Gājēju tiltiņa izbūve 

Mobīlās izstāžu iekārtu iegāde 

Semināru-konferenču telpas labiekārtošana 

Vienotu norāžu tūrisma un vides objektiem, 
informācijas stendu ar informāciju un 
teritorijas kartēm uzstādīšana 
 
Atpūtas vietu labiekārtošana 

Burtnieku 
novads 

RV – Novada integrētās 
kultūras un aktīvās atpūtas 
telpas attīstība 
U – atjaunot un attīstīt 
sportam un aktīvai atpūtai 
nepieciešamo infrastruktūru 
un tehnisko nodrošinājumu 

Smiltenes 
novads 

U 3.2.2. Labiekārtot parku, 
skvēru, kapsētu un ūdeņu 
publiskās zonas 
 
U 3.3.1. Atjaunot un izveidot 
tūrisma un aktīvās atpūtas 
infrastruktūru 
 
U 3.3.2. Uzlabot un attīstīt 
sporta infrastruktūru un 
aprīkojumu 

Strenču 
novads 

DZV-4-1 Uzturēt, atjaunot un 
efektīvi izmantot esošo 
sporta, aktīvās atpūtas un 
citas brīvā laika pavadīšanas 
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infrastruktūru 
 
DZV-14-1 Veidot ģimenei 
pievilcīgu mājokļa apkārtni 
 
VN-5-2 Nodrošināt un 
atbalstīt tūrisma 
infrastruktūras paplašināšanu 

Valkas 
novads 

M8/U3 Palielināt atkritumu 
šķirošanas iespējas 

M8/U5 Veikt kapu 
labiekārtošanas darbus 

M8/U7 Uzstādīt vienotas 
norādes zīmes, afišu stendus 

2.4. Sociālās vides uzlabošana Apes novads U15 Sociālo apstākļu 
uzlabošana 

Dienas sociālā pakalpojumu centra izveide vai 
darbības uzlabošana 

Higiēnas centru izveidošana 

Alternatīva krīzes centra izveidošana 
 
Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes 
pakalpojums 
 
Zupas virtuves izveide (jāvienojas par projekta 
pakalpojumu pēctecību) 
 

Beverīnas 
novads 

U.5.1.1 Sociālās aprūpes 
infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība 

U.6.1.2 Uzlabot pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti 

Burtnieku 
novads 

RV 1.3. – Sociālo 
pakalpojumu kompleksa 
attīstīšana 
U – pilnveidot novada 
iedzīvotājiem un citiem 
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klientiem pieejamo sociālo 
pakalpojumu klāstu un 
kvalitāti, 
U – pilnveidot un modernizēt 
sociālo pakalpojumu 
sniegšanai nepieciešamo 
infrastruktūru 

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra 
izveide 

 

Smiltenes 
novads 

U 2.4.1. Attīstīt alternatīvos 
sociālos pakalpojumus 
 
U 2.4.3. Nodrošināt sociālo 
pakalpojumu attīstību 
dažādām mērķa grupām 
 
U 3.3.7. Uzlabot sociālo 
pakalpojumu un veselības 
aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju infrastruktūru un 
tehnisko aprīkojumu 

Strenču 
novads 

DZV-6-1 Operatīvi, savlaicīgi 
un efektīvi nodrošināt 
pilsētas iedzīvotājus ar 
sociālajiem pakalpojumiem 
un sociālo palīdzību  
 
DZV-6-4 Attīstīt alternatīvās 
aprūpes pakalpojumus  
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DZV-6-5 Nodrošināt sociālā 
atbalsta pasākumus novada 
ģimenēm ar bērniem 

Valkas 
novads 

M11/U1 Attīstīt un 
paplašināt esošos sociālos 
pakalpojumus 

M1/U2 Izveidot jaunus 
alternatīvo pakalpojumu un 
rehabilitācijas centrus 

2.5. Tradīciju saglabāšana Apes novads U7 Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 

Tautas tērpu iegāde  

Politiski represēto piemiņas vietu izveide 

Seno amatniecības prasmju saglabāšana un 
pakalpojumu attīstība novadā 

Novadpētniecības istabas izveide/ 
pilnveidošana 
 
Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide 

Beverīnas 
novads 

U4.1.2 Kultūrvides 
saglabāšana un 
pilnveidošana 

Burtnieku 
novads 

RV 1.4. – Novada integrētas 
kultūras un aktīvas atpūtas 
telpas attīstība 
U – atjaunot un paplašināt 
kultūras pasākumu norisei 
nepieciešamo infrastruktūru 
un materiāli tehnisko 
nodrošinājumu 

Smiltenes 
novads 

U 2.3.1. Attīstīt un 
popularizēt novada latviskās 
identitātes kultūras zīmolu 
 
U 2.3.2. Organizēt 
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tradicionālās kultūras 
pasākumu un nodrošināt to 
pieejamību plašam 
iedzīvotāju lokam 
 
U 2.3.3. Veicināt tradīciju 
saglabāšanu pašdarbības 
attīstību 

Strenču 
novads 

DZV-3-4 Atbalstīt kultūras 
mantojuma saglabāšanu 
 
DZV-18-1 Palielināt 
Plostnieku svētku 
atpazīstamību un 
apmeklētību 

Valkas 
novads 

M13/U1 Apzināt un veicināt 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu 

M13/U2 Veicināt 
kultūrtūrisma attīstību 

 
 
SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI 
 

1. Nākamajā plānošanas periodā biedrības attīstības stratēģiju sagatavot sadarbībā ar novadu vadītājiem, deputātiem un speciālistiem 
saskaņā ar novadu attīstības plānošanas dokumentiem. 
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2. Ir noteikti vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos izvirzītie pašvaldību attīstības mērķi, uzdevumi un pasākumi, kur turpmāk 
biedrība „Lauku partnerība „Ziemeļgauja” var panākt vēl lielāku stratēģiju ieviešanas efektivitāti. 

3. Nākamajā plānošanas periodā biedrības attīstības stratēģijā paredzēt lielāku atbalstu vietējās uzņēmējdarbības stiprināšanas 
iniciatīvām, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšanu un attīstību. Atbalsts nepieciešams gan esošo uzņēmumu 
atbalstam, gan jaunu uzņēmumu attīstībai ar mērķi radīt jaunas darba vietas. Atbalsts jāvērš uz uzņēmējdarbības jomu dažādošanu, kas 
vērstas uz jaunu nišu apgūšanu un rada papildu nodarbinātību. Jau stratēģijas izstrādes etapā nepieciešams identificēt uzņēmējdarbības 
jomas, kas ir īpaši atbalstošas lauku attīstībai. Nepieciešams izvērtēt iespējas attīstīt tādas mūsdienīgas darba formas kā attālinātais 
darbs laukos. Nepieciešams būtisks procesu veicināšanas darbs, kas ietver attālinātā darba centru izveidi, vietējo prasmju apzināšanu 
un to pārdošanu uzņēmumiem un indivīdiem, kas gatavi pirkt attālinātos pakalpojumus. Stratēģijā jāiekļauj atbalsts mūsdienīgu lauku 
iniciatīvu attīstībai, piemēram, īsās piegādes ķēdes, zīmoli, sociālā uzņēmējdarbība un jāizvērtē to potenciāls. 

4. Biedrībai nepieciešams sagatavot un uzturēt datu bāzi par partnerības teritorijā esošiem mājražotājiem, amatniekiem, citiem 
uzņēmējiem, viņu piedāvājumu, kontaktiem. Datu bāzi izmantot uzaicinot uzņēmējus izmantot biedrības piedāvātās finanšu piesaistes 
iespējas. 

5. Biedrībai nepieciešams sniegt atbalstu mājražotāju un amatnieku savstarpējās koordinācijas veicināšanai – kooperatīvu, sadarbības 
tīklu, klāsteru izveidei. 

6. Nepieciešams izvērtēt biedrības darbības teritorijā esošo resursu ekonomiskās aktivitātes attīstīšanas potenciālu, vērtējot to kopā ar 
cilvēka iniciatīvas esamību. 

7. Nākamajā plānošanas periodā biedrības attīstības stratēģijā paredzēt iespējas savu potenciālu realizēt jauniešiem, ģimenēm ar 
bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

8. Nākamajā plānošanas periodā biedrības attīstības stratēģijā paredzēt atbalstu kultūras pasākumu atbalstam un pašdarbības attīstībai. 
9. Nākamajā plānošanas periodā biedrības attīstības stratēģijā paredzēt atbalstu dabas, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai, lai stāstītu par nozīmīgiem notikumiem un personībām biedrības darbības teritorijā. 
10. Lai nodrošinātu ar LEADER iniciatīvu īstenoto projektu pieejamību, nepieciešams nodrošināt sadarbību ar pašvaldību, kura ir atbildīga 

par kopējās infrastruktūras (komunikācijas, satiksmes infrastruktūra u.tml.) attīstību teritorijā. 
11. Ieteicams veikt nepieciešamo pakalpojumu kartēšanu, kas palīdzētu identificēt potenciālos attīstības centrus ārpus novadu un pagastu 

centriem un to ietekmes areālus. 
12. Attīstības iniciatīvas uzņēmējdarbības jomā nākamajā plānošanas periodā būtu daudz efektīvākas un mērķtiecīgākas, ja tās tiks plānotas 

un īstenotas saskaņā ar novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos definētajiem mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem. Līdz 
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ar to biedrībai nepieciešams turpmākajā darbībā paredzēt aktivitātes, lai nodrošinātu potenciālos projektu īstenotājus ar informāciju 
par novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu struktūru, galvenajām attīstības prioritātēm un uzdevumiem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikumi 
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1.PIELIKUMS 

 

  

 

 

ANKETA 

Pētījuma Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-

2014.gadam ieviešanas izvērtējums 

1) Kuri no biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotajiem rīcību virzieniem 

2009.-2014.gadam ir devuši nozīmīgāko ieguldījumu Jūsu pašvaldības attīstības 

plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē? Lūgums atzīmēt ar „x”. 

 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem  

 2.RĪCĪBA: Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

 3.RĪCĪBA: Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem 
iedzīvotājiem 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana 

 5.RĪCĪBA: Lauku saimniecību modernizācija 

 6.RĪCĪBA: Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana 

 

2) Kuri ar biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti 2009.-
2014.gadam ir devuši nozīmīgāko ieguldījumu Jūsu pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto mērķu izpildē? Lūdzam minēt 3 projektus: 
 
1. 
2. 
3. 
 
3) Lūdzam minēt 3 Jūsu novada attīstībai nepieciešamākos rīcību virzienus, pie kuriem 
biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas periodā 2014.-
2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem. 
 

1. 
2. 
3. 
 
4) Jūsu pārstāvētā pašvaldība:  
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PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 

2.PIELIKUMS 

Aptaujas rezultāti 
 

Aizpildot 1.pielikumā esošo anketu, pašvaldību pārstāvji izteica viedokli par paveikto 
no 2009.-2014.gadam, kā arī definēja rīcības virzienus, pie kuriem „Lauku partnerībai 
Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas periodā 2014.-2020.gadam. Aptaujas 
rezultāti atspoguļoti par katru novadu atsevišķi.  
 
Apes novads 
 

1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Apes novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
 

2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Apes novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši ar biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti: 

 Projekts „Aktīvās atpūtas parka ierīkošana”, 

 Projekts „Sporta laukuma ierīkošana Vidagā”, 

 Projekts „Tautas tērpu kolekcijas papildinājums”. 
 
3. Apes novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem biedrībai 

„Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas periodā 2014.-
2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem, ir: 

 Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana, 

 Lauku saimniecību modernizācija. 
 
 
Beverīnas novads 
 

1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Beverīnas novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
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2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Beverīnas novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši arvbiedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu  īstenotie projekti: 

 Projekts „Bērnu rotaļu un atpūtas laukums Rotaļu saliņa”, 

 Projekts „Tautas tērpi un mūzikas aparatūra Brenguļu pagasta deju 
kolektīvam „Dzieti””, 

 Projekts „Tautas tērpu kolekcijas papildinājums un inventārs ikdienas 
darbam Brenguļu pagasta deju kolektīvam „Dzieti””. 

 
3. Beverīnas novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem 

biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas 
periodā 2014.-2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem, ir: 

 Sociālā uzņēmējdarbība, 

 Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, 

 Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem 
iedzīvotājiem, 

 Kultūras mantojuma saglabāšana un modernizācija. 
 
 
Burtnieku novads 
 

1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Burtnieku novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
 

2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Burtnieku novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši ar biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti: 

 Projekts „Seno tradīciju godā celšanas telpas izveide Ēveles muižas 
klētī”, 

 Projekts „Aktīvas brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles 
pagastā”, 

 Projekts „Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī”. 
 
3. Burtnieku novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem 

biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas 
periodā 2014.-2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem, ir: 

 Atbalsts mazo uzņēmumu un mājražotāju attīstības veicināšanai, 

 Kultūras mantojuma saglabāšana un tā potenciāla attīstība tūrisma un 
uzņēmējdarbības kontekstā, 

 Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana (pakalpojumu 
dažādošana), infrastruktūras attīstība. 
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Smiltenes novads 
 

1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Smiltenes novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
 

2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Smiltenes novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši ar biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti: 

 Projekts „Grundzāles brīvdabas estrāde”, 

 Projekts „Skrejceļa izbūve Grundzāles sporta laukumā”, 

 Projekts „Tautas tērpu un apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles 
pagasta kultūras namam ”. 

 
3. Smiltenes novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem 

biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas 
periodā 2014.-2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem, ir: 

 Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, 

 Lauku saimniecību modernizācija, netradicionālā lauksaimniecība, 
sīkamatniecība. 

 
Strenču novads 
 

1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Strenču novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
 

2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Strenču novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši ar biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti: 

 Projekti „Tautas interešu nama telpu izveide Strenču pilsētā” un 
„Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inventāra iegāde”, 

 Projekts „Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā 
laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma iegāde 
Jercēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai”, 

 Projekts „Vides sakārtošana vēsturiskajā tirgus laukumā ”. 
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3. Strenču novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem biedrībai 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas periodā 2014.-
2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem, ir: 

 Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, 

 Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem 
iedzīvotājiem, 

 Kultūras mantojuma saglabāšana. 
 
Valkas novads 
 

1. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Valkas novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotie rīcību virzieni: 

 1.RĪCĪBA: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana 
un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, 

 3.RĪCĪBA: Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana 
vietējiem iedzīvotājiem, 

 4.RĪCĪBA: Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana. 
 

2. Nozīmīgāko ieguldījumu 2009.-2014.gadam Valkas novada attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē ir devuši sekojoši ar biedrības 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu īstenotie projekti: 

 Projekts „Bērnu rotaļlaukuma ierīkošana Valkas pilsētā”, 

 Projekts „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana 
Ērģemes pagastā”, 

 Projekts „Āra vingrošanas laukuma ierīkošana Valkas pagastā”. 
 
3. Valkas novada attīstībai nepieciešamākie rīcību virzieni, pie kuriem biedrībai 

„Lauku partnerība Ziemeļgauja” vajadzētu strādāt plānošanas periodā 2014.-
2020.gadam atbilstoši novadu plānošanas dokumentiem, ir: 

 Amatniecības un mājražošanas attīstība, 

 Vides infrastruktūras sakārtošana (t.sk. tūrisma), 

 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana.
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3.PIELIKUMS 

 

Aptaujāto saraksts 
 

 Ieguldījumu novadu attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē 
novērtēja un viedokli par nākotnes rīcību virzieniem izteica: 
 

Nr.
p.k. 

Pašvaldība Vārds, Uzvārds Ieņemamais amats 

1. Apes novads Astrīda Harju Novada domes priekšsēdētāja 

2. Beverīnas novads Cilda Purgale Novada domes priekšsēdētāja 

3. Burtnieku novads Kristīne Auziņa Attīstības nodaļas vadītāja 

4. Smiltenes novads Andris Lapiņš Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājs 

5. Strenču novads Iveta Ence Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja 

6. Valkas novads Gunta Smane Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja 

 
 
 


