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Ievads
Biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja”(turpmāk tekstā Partnerība) dibināta
2006.gada 20.septembrī ar mērķi veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Lai šo mērķi sasniegtu bija nepieciešams
plašākā teritorijā apvienot tos, kuri ir ieinteresēti darboties sabiedrības labā, domājot
gan par ekonomiskajiem, gan sociālajiem uzlabojumiem, gan par apkārtējās vides
saglabāšanas iespējām. Šīm risināmajām problēmām nav administratīvu robežu,
tāpēc sadarbība pašvaldību līmenī ir svarīgs ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums.
Partnerības darbība visu šo laiku ir bijusi balstīta uz nevalstiskā sektora un pašvaldību
sadarbību, vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstīšanu, koordinējot dažādu vietējo
sabiedrisko organizāciju un interešu grupu darbu, piesaistot finansējumu sabiedrībai
nozīmīgu projektu īstenošanai.
Lai sekmētu mērķa sasniegšanu, 2007.- 2008.gadā tika izstrādāta Partnerības vietējās
attīstības stratēģija(turpmāk tekstā Stratēģija) – plānošanas dokuments laika
periodam no 2009. – 2013.gadam. Stratēģija ieviesta laika periodā no 2009. –
2014.gadam, 2015.gada aprīlī turpinās vēl 6 projektu īstenošana, kas jāpabeidz līdz
2015.gada 31.augustam. Stratēģijas izstrāde un tālāka tās īstenošana notika ar aktīvu
iedzīvotāju iesaistīšanu, izmantojot LEADER pieeju – mērķtiecīgas un savstarpēji
koordinētas norises lauku attīstībai, kas rosina sabiedrību meklēt risinājumus
esošajām problēmām laukos. Par stratēģijas izstrādi un īstenošanu atbildīga bija
vietējā rīcības grupa – mūsu Partnerībā tā bija biedrības padome. Padome apvieno
pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem – nevalstiskām
organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām.
Lai noskaidrotu Partnerības īstenotās Stratēģijas 2009.-2013.gadam ietekmi uz
teritorijas attīstību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, veikts
Stratēģijas ieviešanas izvērtējums (turpmāk tekstā Pētījums). Pētījuma rezultāti tiks
ņemti vērā plānojot Partnerības turpmāko darbību un domājot par nākotnes
projektiem.
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Par pētījumu
Pētījuma mērķis ir izanalizēt Partnerības izstrādātās Stratēģijas ieviešanas gaitu un
nozīmi Partnerības darbības teritorijas attīstībā, lai objektīvi novērtētu sasniegumus
un identificētu trūkumus, kas būtu jāņem vērā nākamā plānošanas perioda
stratēģijas izstrādē.
Pētījuma galvenais darba uzdevums ir veikt Partnerības izstrādātās Stratēģijas
ieviešanas novērtējumu. Lai veiktu šo kopējo novērtējumu, ir jāizvērtē īstenoto
projektu rezultāti – kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji, jānoskaidro projektu
īstenotāju un iedzīvotāju viedokļi par īstenoto projektu nozīmīgumu, pašvaldību
viedokļi par projektu ietekmi uz teritorijas attīstību saistībā ar teritoriju plānošanas
dokumentiem. Ir jāizvērtē vietējās sabiedrības ( nevalstisko organizāciju, vietējie
iedzīvotāju, uzņēmēju) darbība un ietekme uz teritorijas attīstību, ņemot vērā
Stratēģijā noteiktās rīcības.
Pētījuma veikšanas etapi
1.Datu apkopojums par:
- projektu konkursiem,
- iesniegtajiem projektiem,
- projektu iesniedzējiem,
- finansējuma sadalījumu pa rīcībām un starp pašvaldībām,
- iedzīvotāju aktivitāti.
2.Iedzīvotāju aptauja.
3.Projektu īstenotāju aptauja.
4.Iedzīvotāju sapulces visās pašvaldībās.
5.Stratēģijas ieviešanas izvērtējums:
- kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju analīze,
- SVID analīze.
6.Atbalstīto projektu ietekmes uz teritorijas attīstību novērtējums saistībā ar
pašvaldību plānošanas dokumentiem.
7.Pašvaldību vadītāju un plānošanas speciālistu aptauja.
8.Pētījuma rezultātu prezentēšana un apspriešana Partnerības biedru kopsapulcē.
9.Pētījuma gala versijas sagatavošana
Pētījuma gaitā veikta īstenoto projektu rezultātu un teritoriju plānošanas dokumentu
analīze, organizētas diskusijas, veikta iedzīvotāju un projektu īstenotāju aptauja.
Atbilstoši pētījuma rezultātiem, izvērtēta Partnerības darba efektivitāte un ietekme
uz teritorijas attīstību kopumā, kā arī sagatavoti priekšlikumi nākošā plānošanas
perioda vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai.
Secinājumi un sagatavotie priekšlikumi pieminēti jau atsevišķās Pētījuma nodaļās,
kurās tie ir izdarīti, kā arī Pētījuma noslēgumā apkopoti atsevišķā nodaļā.
4.nodaļā „Stratēģijas ietvaros ieviesto projektu pārskats” analizēti dati par apgūto
publisko finansējumu.
Atsevišķās Pētījuma nodaļās nav analizēti dati par V un VI rīcību projektiem, jo šajās
rīcībās iesniegti un atbalstīti 7 projekti, no kuriem sešus ir īstenojusi Jērcēnu pagasta
zemnieku saimniecība „Veckūkuri”. Šajā gadījumā īstenoto projektu skaits nevar būt
rādītājs tam, ka Jērcēnu pagastā būtu īpaši aktīvi iedzīvotāji, vai iedzīvotāji ieguvuši
ievērojami vairāk jaunus pakalpojumus , inventāru, infrastruktūru.
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Ar vārdu „pašvaldība” Pētījumā jāsaprot mazākās administratīvi teritoriālās vienības
– pagasti un pilsētas.
Pētījumu ir veikusi Partnerības vietējā rīcības grupa. Pētījuma izstrādes laikā ir
pieaicināts algots speciālists atsevišķas nodaļas - „Projektu rezultātu ietekmes uz
teritorijas attīstību novērtējums saistībā ar pašvaldību plānošanas dokumentiem”
sagatavošanai.
Pētījums sagatavots laika periodā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada aprīlim.
Tekstā izmantotie saīsinājumi:
NVO – nevalstiskās organizācija
LEADER - mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas norises lauku attīstībai
ELFLA – Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
LAP – lauku attīstības programma
VRG – vietējās rīcības grupa
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1. Partnerības un tās darbības īss raksturojums
1.1. Dibināšana, teritorija un iedzīvotāji
2006.gadā Partnerības dibinātāji bija 14 pagasti un pilsētas no bijušajiem Valkas,
Alūksnes un Valmieras rajoniem, 5 nevalstiskas organizācijas un 3 uzņēmēji.
2015.gada aprīlī Partnerības biedri ir:
PašvaldībasBeverīnas novads (Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagasti)
5 novadu 13 administratīvi teritoriālās vienības
Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti
Burtnieku novada Ēveles pagasts
Smiltenes novada Grundzāles pagasts
Strenču novads - Jērcēnu un Plāņu pagasti, Strenču un Sedas pilsētas
Valkas novada Valkas, Zvārtavas, Ērģemes un Vijciema pagasti, Valkas pilsēta.
15 nevalstiskas organizācijas,
9 uzņēmēji,
12 fiziskas personas.
(Biedru saraksts 1.pielikumā)
Priekšlikums:
Jaunajā plānošanas periodā Strenču novadam turpmāk par Partnerības biedru būt
novadam, nevis katram atsevišķam pagastam vai pilsētai.
Partnerības darbības teritorija ir augstāk minēto pašvaldību teritorijas, tajā ietilpst 3
novadu – Valkas, Strenču un Beverīnas - centri.
(Teritorijas karte 2.pielikumā)
Stratēģijas sagatavošanas laikā, 2008.gada 1.janvārī Partnerības teritorijā deklarēto
iedzīvotāju skaits bija 21 377, 2015.gada 1.janvārī – 19 123.
No 1.tabulas (skat. nākošajā lapā) redzams, ka, salīdzinot ar 2008.gadu, deklarēto
iedzīvotāju skaits samazinājies visos pagastos un pilsētās, Partnerībā kopā par 2254
cilvēkiem, t.i. par 10,5%. Iedzīvotāju blīvums 2015.gadā viszemākais tāpat kā
2008.gadā ir Zvārtavas pagastā, visaugstākais – Kauguros, Brenguļos un Trikātā- visos
Beverīnas novada pagastos. Iedzīvotāju blīvums 1.tabulā aprēķināts tikai lauku
teritorijām. Jāņem vērā, ka faktiski dzīvojošo skaits Partnerības teritorijā ir vēl
mazāks, nekā deklarēto iedzīvotāju skaits.
Demogrāfiskā situācija Partnerības teritorijā, tāpat kā Latvijā kopumā ir nelabvēlīga.
Ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits un tas negatīvi ietekmē Partnerības
teritorijas attīstību.
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1.tabula

Partnerības teritorijas platība, iedzīvotāju skaits un blīvums
N.p.
k.

Pašvaldība

Platība
km²

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaujienas pagasts
Virešu pagasts
Grundzāles pagasts
Ēveles pagasts
Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts
Trikātas pagasts
Jērcēnu pagasts
Plāņu pagasts
Sedas pilsēta
Strenču pilsēta
Vijciema pagasts
Valkas pagasts
Ērģemes pagasts
Zvārtavas pagasts
Valkas pilsēta
Kopā

125,91
154,50
129,54
92,36
99,04
88,90
113,0
149,20
218,65
2,03
5,70
141,93
279,84
178,83
169,81
15,03
1964,27

Iedz.skaits
01.01.2008.
1051
753
995
586
978
1574
1049
558
758
1618
1410
784
1475
1016
528
6244
21 377

Iedz.skaits
01.01.2015.
937
693
916
528
894
1479
956
451
623
1386
1285
711
1350
905
419
5590
19123

Iedz.blīvums
cilv/km²
01.01.2015.
7,4
4,5
7,1
5,7
9,0
16,6
8,5
3,0
2,8
5,0
4,8
5,1
2,5
-

Avots: LR PMLP dati uz 1.01.2008. un 01.01.2015.

1.2.Vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam izstrāde
Stratēģija 2009. – 2013.gadam izstrādāta 2007. - 2008.gadā, izmantojot visu
teritorijas attīstībā ieinteresēto un iesaistīto sektoru līdzdalību. Stratēģijas izstrādes
procesā, pamatojoties uz LAP 2007. -2013.gadam pamatnostādnēm, Vidzemes
plānošanas reģiona un pašvaldību attīstības programmām, 2007.gadā veiktās
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, tika veikta situācijas analīze visā teritorijā kopumā,
noteiktas stiprās un vājās puses, formulētas vajadzības un iespējamie risinājumi.
Veicot Partnerības teritorijas attīstības vajadzību analīzi, tika atlasītas tās jomas,
kurās problēmu risinājumiem nav nepieciešami lieli līdzekļi un uzlabojumi būtu
nozīmīgi vietējai attīstībai un visai sabiedrībai. Partnerības Stratēģija bija vērsta
galvenokārt uz lauku attīstību.
Izvērtējot Partnerības resursus, konkrēto situāciju un iespējas, kā arī vietējo
iedzīvotāju vēlmes un intereses, Stratēģijā kā galvenā prioritāte saskaņā ar LAP
2007.-2013.gadam tika noteikts pasākums 413. – „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
atbalstītas sekojošas aktivitātes:
1.Iekārtu, tehnikas , aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
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aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
2.Iekārtu, tehnikas , aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai , kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
Stratēģijā izdalīto problēmu risināšanai, tika noteiktas 4 Rīcības, kuras atbilda
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2007.-2013.gadam 1.prioritātes
„Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” pasākumiem:
1.rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” – 7.pasākumam „Kultūras un sporta
infrastruktūra”.
2.rīcība „Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” 9.pasākumam „Kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras un dabas teritoriju
saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešamā infrastruktūra”.
3.rīcība „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem
iedzīvotājiem” – 6.pasākumam „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
infrastruktūra”.
4.rīcība „ Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana” – 7.pasākumam
„Kultūras un sporta infrastruktūra” un 9.pasākumam „Kultūrvēsturiskā mantojuma
un kultūras un dabas teritoriju saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešamā
infrastruktūra”.
Stratēģijas īstenošanai pieejamais finansējums pa rīcībām tika sadalīts ņemot vērā ,
pašvaldību plānošanas dokumentus, kā arī iedzīvotāju aptaujas un vietējo vajadzību
apzināšanas rezultātus.
Stratēģijas Rīcības plānā noteiktās Rīcības un pieejamā finansējuma
% sadalījums 2009.gadā
1.rīcība- "Brīvā laika pavadīšanai
paredzētas infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem"

5%
22%

25%

48%

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"
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2011.gadā pēc papildus finansējuma 54866,11EUR apmērā piešķiršanas pasākumam
”Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
noteiktas 2 jaunas rīcības:
5.rīcība „Lauku saimniecību modernizācija”
6.rīcība „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”
2009.gadā apstiprinātā Stratēģija ar Partnerības padomes lēmumiem grozīta
16.02.2010., 12.04.2010., 11.04.2011., 19.10.2011., 06.09.2012. un 15.03.2013.
Stratēģijas grozījumu pamatojums:
1. Kauguru pagasta uzņemšana par biedru, ar to saistītā Partnerības darbības
teritorijas paplašināšanās un pieejamā finansējuma pieaugums.
2. Aptaujājot iedzīvotājus un potenciālos projektu iesniedzējus, konstatēts, ka
mainījušās prioritātes salīdzinot ar 2007.gadu, kad tika veikta sākotnējā iedzīvotāju
aptauja.
3.Papildus finansējuma piešķiršana.
Stratēģijas Rīcības plānā noteiktās Rīcības un pieejamā finansējuma
% sadalījums 2014.gadā
3.32% 3.94%

1.94%

14.68%
13.32%

64.80%

1.rīcība
2.rīcība
3.rīcība
4.rīcība
5.rīcība
6.rīcība

9

2. Stratēģijas ietvaros ieviesto projektu pārskats
2.1. Izsludināto projektu konkursu rezultāti
Stratēģijas īstenošanai pieejamais kopējais finansējums bija 770 814,21 EUR
2.tabula

Piešķirtais finansējums pa gadiem
Gads

Piešķirtā
summa EUR
488 255,60

2010.
2011.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” noteiktajām rīcībām
54 993,34
2013.(piešķirts papildus)
149 352,17
2013.Partnerība novirzīja LEADER projektu atbalstam daļu no 42 313,35
projektam „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” piešķirtā finansējuma
2014.(piešķirts papildus)
36 425,74
2014.decembrī pēc atbalstītiem projektiem piešķirtā finansējuma
kopsavilkuma, konstatēts pārpalikums, no kura Partnerība atteicās
- 535,99
Laika periodā no 2009. līdz 2014.gadam
iesniegšanas kārtas.

izsludinātas 6 projektu pieteikumu
3.tabula

Projektu konkursa kārtās iesniegto un atbalstīto projektu skaits
Kārta
I
II
III
IV
V
VI

Gads
2009
2010
2012
2012
2013
2014
kopā

Iesniegti
projekti
11
12
22
20
24
22
111

Atbalstīti
projekti
7
9
10
20
17
15
78

No kopā iesniegtajiem 111 projektiem VRG pozitīvu atzinumu sniegusi par 94
projektiem, 17 projekti saņēmuši negatīvu vērtējumu. Negatīvā vērtējuma
iemesli(noraidīto projektu skaits):
neatbilst Stratēģijai – 2
neatbilst rīcībai – 3
risināmā problēma ir pašvaldības funkcija – 1
projekta īstenošanas rezultātā tiktu nelietderīgi izlietoti finanšu līdzekļi - 2
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projekta rezultāti nebūtu pieejami plašākai sabiedrībai – 2
no projekta pieteikuma un pievienotajiem dokumentiem nav saprotami mērķi,
nepieciešamības pamatojums, rezultātu izmantošana, projekta ilgtspēja – 7
Iesniegto projektu skaits, vērtēšanas rezultāti

3 1

Atbalstīti un īstenoti/patreiz tiek
īstenoti
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Noraidīti VRG

17
78

Atsaukts vai lauzts līgums
(projekta īstenotāju iniciatīva)
Noraidīts LAD kā neatbilstošs
Noraidīti LAD finansējuma
trūkuma dēļ

Vislielākais iesniegto projektu skaits ir rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (65), otrs
lielākais rīcībā „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana” (29).
Iesniegto projektu skaits pa rīcībām
3
4
29
65
8
2

Brīvā laika pavadīšanai paredzētā
infrastruktūra
Vides sakārtošana un dabas
resursu ilgtspējīga izmantošana
Sociālo pakalpojumu pieejamība
Kultūras mantojuma saglabāšana
un pilnveidošana
Lauku saimniecību modernizācija
Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana

2.2. Atbalstītie projekti
2015.gada aprīlī no atbalstītajiem 78 vēl nav pabeigti 6 projekti.
Īstenoto projektu saraksts un sadalījums pa rīcībām 3.pielikumā.
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Atbalstīto projektu skaits pa rīcībām
Brīvā laika pavadīšanai
paredzētā infrastruktūra

3
4

Vides kvalitātes uzlabošana

21
43

Sociālo pakalpojumu
pieejamība

5

Kultūras mantojuma
saglabāšana un pilnveidošana

2

Lauku saimniecību
modernizācija
Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana

2.2.nodaļā jau minēts, ka viens no kritērijiem, pēc kuriem tika noteiktas atbalstāmās
rīcības un finansējuma % sadalījums starp tām bija Stratēģijas izstrādes laikā veiktās
iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Perioda noslēgumā redzams, kā pa šiem 5 gadiem ir
mainījušās prioritātes.
Finansējuma % sadalījums starp I – IV rīcībām-plānotais un reālais

70%
60%
50%
40%
2008

30%

2014

20%
10%
0%
Brīvā laika
pavadīšanas
infrastruktūra

Vides resursu
saglabāšana un
ilgtspējīga
izmantošana

Sociālo
pakalpojumu
pieejamība

Kultūras
mantojuma
saglabāšana

Stratēģijas izstrādes laikā, veicot teritorijas izpēti, iedzīvotājiem izplatītajās anketās
tika uzdots jautājums par projektiem, kādi varētu tikt sniegti no katras konkrētās
teritorijas, bez tam respondenti tika aicināti minēt visas viņus interesējošās tēmas.
Kā viena no lielākajām problēma tika minēta nepietiekamas brīvā laika pavadīšanas
iespējas, sevišķi lauku teritorijā. Protams, galvenā problēma ir un paliek darba vietu
trūkums laukos, taču saturīga brīvā laika pavadīšana ir aktuāla tiem iedzīvotājiem,
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kuri ir izvēlējušies dzīvi laukos, bet strādā ārpus savas dzīves vietas – pagastu centros,
tuvākās un tālākās pilsētās. VRG uzskatīja, ka LEADER projekti varētu būt lieliska
iespēja vismaz daļēji atrisināt šo problēmu, jo arī laukos dzīvojošajiem ir jābūt
iespējai brīvajā laikā nodarboties ar sportu vai pašdarbību, apmeklēt pasākumus. Tas
ir viens no veidiem, kā aizkavēt iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām nevis darba
meklējumos, bet tieši interesantākas dzīves meklējumos. Šīs problēmas aktualitāti
parāda viens Stratēģijas īstenošanas rādītājiem – visvairāk projektu ir tieši rīcībās,
kurās īstenotie projekti ir veicinājuši kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanu Partnerības
teritorijā.
Zemāka, nekā sākotnēji plānota bija aktivitāte rīcībā Vides resursu saglabāšana un
ilgtspējīga izmantošana. Daļēji tas varētu būt skaidrojams ar to, ka laika posmā no
2011.-2013.gadam Partnerība veiksmīgi startēja KNHM projektu konkursā
„Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros tika īstenoti 32 projekti un apgūts finansējums
23 700 EUR, un liela daļa no šiem projektiem bija saistīta tieši ar vides sakārtošanu.
Ņemot vērā, ka finansējuma saņemšanas nosacījumi šajā projektu konkursā bija
nesalīdzināmi vienkāršāki kā ELFLA projektiem, tad iedzīvotāji izvēlējās savas ieceres
realizēt ar KNHM projektu palīdzību.
Zema interese, bet ne negaidīta, bija par rīcību Sociālo pakalpojumu pieejamība, kurā
tika īstenoti 2 projekti un apgūti tikai 2,1% no finansējuma sākotnēji plānoto 22%
vietā. Tā nebija negaidīta tamdēļ, ka nosakot šo rīcību, VRG neņēma vērā iedzīvotāju
aptaujas rezultātus. Šajā aptaujā tikai trīs pašvaldību (Zvārtavas, Grundzāles un
Gaujienas pagastu) NVO pārstāvji atbildēja, ka viena no projektu tēmām varētu būt
sociālo pakalpojumu(dušas un veļas mazgāšana) sniegšanas vietas izveide. Vairākums
aptaujāto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju atbildēja, ka pārsvarā pakalpojumu
sniegšana neatmaksājas mazos lauku ciematiņos, kā nozīmīgs faktors minēta arī
laukos sniegto pakalpojumu zemā kvalitāte. Šī iedzīvotāju daļa arī turpmāk dažāda
veida pakalpojumus labprātāk vēlējās saņemt tuvākajās pilsētās – Valkā, Smiltenē,
Valmierā, minēta arī Valga Igaunijā. Neskatoties uz salīdzinoši nelielo interesi par uz
sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu vērstiem projektiem, VRG tomēr
nolēma šādu Rīcību iekļaut Rīcības plānā, paredzot tai finansējumu 22%. Stratēģijas
izstrādes laikā VRG bija 15 locekļi, pa vienam pārstāvim no katras pašvaldības, un
analizējot situāciju pagastos, VRG nolēma, ka nav tāda vieta Partnerības teritorijā,
kur šādi pakalpojumi nebūtu vajadzīgi.
Veicot iedzīvotāju aptauju 2010.gada ziemā pēc divām projektu iesniegšanas kārtām,
bija redzams, ka šīs aptaujas rezultāti ir ļoti līdzīgi 2007.gada rezultātiem, taču
interese par Rīcības plānā paredzēto 3.Rīcību ir vēl mazāka. 2012.gada maijā
notikušajā aptaujā NVO un pašvaldību pārstāvji atbildēja, ka situācija nav mainījusies
un neviens nav ieinteresēts gatavot projekta pieteikumu sociālo pakalpojumu
pieejamības risināšanai.
Piešķirtā finansējuma sadalījums un atbalstīto projektu skaits pa pagastiem un
pilsētām ir diezgan vienmērīgs. Partnerības teritorijā nav neviena pašvaldība, kurā
nebūtu īstenots kāds ELFLA projekts. Vismazākais īstenoto projektu skaits 3 ir 3
pašvaldībās, 6 pašvaldībās īstenoti katrā pa 4 projektiem, 5 pašvaldības katrā pa 5
projektiem, Strenču pilsētā un Zvārtavas pagastā ir īstenoti katrā pa 6 projektiem.
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Īpaši var atzīmēt tieši Zvārtavas pagastu un biedrību „Atrodi laiku sev”. Ja uzsākot
Stratēģijas īstenošanu, VRG bija zināms uztraukums par to, kā ar projektu īstenošanu
veiksies Zvārtavas pagastā (tālu no toreiz rajona, tagad novada centra, iedzīvotāji
maz un aktivitāte zema, nedarbojas neviena NVO), tad periodu noslēdzot redzams,
ka pagasts ir bijis viens no aktīvākajiem – NVO ir nodibināta, īstenoti visvairāk
projekti, notiek dažādi interesanti pasākumi.
4.tabula

Atbalstīto projektu skaits un apgūtā finansējuma sadalījums pa pašvaldībām I-IV
Rīcībās
Pagasts/pilsēta

Gaujienas pagasts
Virešu pagasts
kopā Apes novadā
Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts
Trikātas pagasts
kopā Beverīnas novadā
Ēveles pagasts
Burtnieku novads
Grundzāles pagasts
Smiltenes novads
Jērcēnu pagasts
Plāņu pagasts
Sedas pilsēta
Strenču pilsēta
kopā Strenču novadā
Ērģemes pagasts
Valkas pagasts
Valkas pilsēta
Vijciema pagasts
Zvārtavas pagasts
kopā Valkas novadā

Projektu
skaits

Publiskais
finansējums
EUR

3
5
8
4
5
3
12
4
5
3
4
4
6
17
4
5
5
4
6
24

32533,84
51898,59
84432,43
32383,98
61291,35
30789,2
124464,5
30258,55
53716,96
32173,77
42836,18
41649,93
57311,4
173971,28
44189,64
37310,39
54546,54
52272,33
33944,48
222263,38

% no kopējā
I-IV Rīcībām
pieejamā
finansējuma
4,7
7,5
12,2
4,7
8,9
4,5
18,1
4,4
7,8
4,7
6,2
6,0
8,3
25,2
6,4
5,4
8,0
7,6
4,9
32,3

Priekšlikums:
Jaunās Stratēģijas Rīcību noteikšanā par prioritāti uzskatīt iedzīvotāju, NVO un
pašvaldību interesējošās tēmas.
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3.Iedzīvotāju aktivitāte
3.1.Projektu īstenotāji
Stratēģijas ieviešanas laikā projektus īstenojušas 27 NVO, 5 pašvaldības un 2
uzņēmēji. Analizējot atbalstīto projektu iesniedzējus pēc statusa, redzams, ka vairāk
ir nevalstisko organizāciju projekti. 26 biedrības un 1 nodibinājums kopā ir saņēmuši
atbalstu 42 projektiem. No pašvaldības projektiem ir atbalstīti 29.
Beverīnas novads ir vienīgais, kurā pašvaldība nav iesniegusi nevienu projekta
pieteikumu, visus 12 atbalstītos projektus ir iesniegušas un īstenojušas biedrības.
5.tabula

LEADER projektu īstenotāji, īstenoto projektu skaits
Projekta īstenotājs

Apes novada dome
Burtnieku novada dome
Strenču novada dome
Smiltenes novada dome
Valkas novada dome
Kopā pašvaldību projekti
BDR Atrodi laiku sev
BDR Pagasta attīstības grupa
Vireši
BDR Dzieti Beverīnai
Kauguru pagasta attīstības
biedrība
BDR Šūpolēs
BDR Vijmalieši
BDR Mēs pa jaunam
Mednieku biedrība Jērcēni
BDR Ravels
NOD Gaujienas Jāzepa Vītola
fonds
BDR Mežsaimniecības attīstība
BDR Šodien rīt
BDR Beverīnas amatnieki
BDR Radošā grupa Lugaži
BDR Traktorciems
BDR Cerības pakāpiens
BDR Brenguļu jauniešu dome
BDR Avotkalni
BDR Turnava

Pašvaldība

Zvārtavas pagasts
Virešu pagasts

Atbalstīto
projektu
skaits
2
3
11
4
9
29
5
4

Sabiedriskais
finansējums
(EUR)
15 134,09
27 673,45
71 469,39
52 357,96
97 556,55
263 229,20
25 454,20
20 479,55

Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts

3
3

10 394,68
16 649,57

Strenču pilsēta
Vijciema pagasts
Kauguru pagasts
Jērcēnu pagasts
Gaujienas pagasts
Gaujienas pagasts

3
2
2
1
1
1

22 809,37
30 395,96
13 764,67
16 557,77
17 928,18
11 950,26

Trikātas pagasts
Trikātas pagasts
Trikātas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Sedas pilsēta
Brenguļu pagasts
Brenguļu pagasts
Ērģemes pagasts

1
1
1
1
1
1
1
1
1

17 928,18
11 475,02
1 386,00
1 280,44
25 551,38
19 812,21
19 551,67
3 735,03
1 549,95
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BDR Ērģemes bruņinieku pils
BDR Pāvulēni
BDR Latvijas-Igaunijas institūts
BDR Atbalsts Valkai
BDR Valkas dāmu klubs
BDR Vijciema jauniešu dome
BDR Grundmeistares
BDR Kāre
Kopā NVO projekti
z/s Veckūkuri
z/s Vijupi
Kopā uzņēmēju projekti

Ērģemes pagasts
Ēveles pagasts
Valkas pilsēta
Valkas pilsēta
Valkas pilsēta
Vijciema pagasts
Grundzāles pagasts
Plāņu pagasts
Jērcēnu pagasts
Trikātas pagasts

1
1
1
1
1
1
1
1
42
6
1
7

20 386,33
2 627,89
17 479,31
3 000,00
3 000,00
2 667,60
1 359,00
24 132,48
340 292,50
52 910,79
3009,37
55 910,16

Lielākā daļa biedrības ir saņēmušas atbalstu viena projekta īstenošanai, bet vairākas
atbalstu saņēmušas atkārtoti. Visaktīvākās projektu īstenotājas bijušas biedrības
„Atrodi laiku sev”(Zvārtavas pagasts), „Pagasta attīstības grupa Vireši” (Virešu
pagasts), „Dzieti Beverīnai” un „Kauguru pagasta attīstības biedrība”(Beverīnas
novads) un „Šūpoles” no Strenčiem.
Apkopojot datus par projektu īstenotājiem un saņemto sabiedrisko finansējumu,
redzams, ka lielākie projektu īstenotāji ir Strenču, Valkas, Smiltenes un Burtnieku
novadu pašvaldību administrācijas. Smiltenes novada Grundzāles pagastā 4 no 5
projektiem ir pašvaldības projekti, Burtnieku novada Ēveles pagastā 3 no 4
projektiem ir pašvaldības projekti. Taču tikai Ēveles pagastā tas liecina par iedzīvotāju
iniciatīvas trūkumu un vājāku nevalstisko sektoru kopumā iepriekšējā periodā.
Paredzams, ka situācija mainīsies nākošajā periodā, jo 2013.gadā arī Ēveles pagasta
aktīvie iedzīvotāji nodibinājuši biedrību „Pāvulēni”, kura ir iestājusies arī Partnerībā
un pēdējā projektu pieņemšanas kārtā jau iesniegusi projekta pieteikumu un
saņēmusi atbalstu tā īstenošanai.
Salīdzinoši lielais pašvaldību īstenoto projektu skaits skaidrojami ar to, ka projekti
tika īstenoti pašvaldībai piederošās telpās vai uz pašvaldības zemes, un šīs telpas vai
zemi dažādu apstākļu dēļ nevar/ nav izdevīgi iznomāt nevalstiskai organizācijai. Otrs
iemesls, kamdēļ pašvaldības ir izvēlējušas pašas īstenot projektus, ir tas, ka projekta
budžets vairākkārt pārsniedz maksimāli atbalstāmo summu no ELFLA un pašvaldība
realizē projektu ar lielu sava līdzfinansējuma daļu(piemēram, Grundzālē estrādes
būvniecība un skrejceļa ierīkošana, Valkas pilsētas bērnu rotaļu laukums, Strenču TIN
izveide, u.c.).
Rīcībās Lauku saimniecību modernizācija un Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana pavisam tika iesniegti un atbalstīti 7 projekti. Viena projekta
iesniedzējs bija zemnieku saimniecība Vijupi, bet pārējos 6 projektus īstenoja
zemnieku saimniecība Veckūkuri. Pēc papildus finansējuma iedalīšanas un šo divu
rīcību iekļaušanas Rīcības plānā , VRG organizēja seminārus visās pašvaldībās, lai
aicinātu uzņēmējus izmantot pieejamo finansējumu, bet atsaucība bija ļoti zema.
Uzņēmēju uz semināriem ieradās, taču iepazīstoties ar projekta pieteikuma veidlapu
un finansējuma nosacījumiem, interesi par projektu rakstīšanu neizrādīja. Minētais
iemesls – salīdzinoši nelielajam saņemamajam atbalstam pārāk sarežģīta veidlapa.
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3.2. Nevalstiskās organizācijas
Stratēģijas izstrādes laikā bija vērojams atšķirīgs iedzīvotāju aktivitātes līmenis.
Pavisam Partnerības teritorijā 2008. gadā tika apzinātas 52 interešu grupa, tās bija
gan juridiski reģistrētas NVO, gan nereģistrētas. 6.tabulā redzams UR reģistrētās NVO
2008.gadā un NVO, kas reģistrētas pēc 2008.gada. Jāpiezīmē, ka arī 2008.gadā
biedrības teritorijā darbojās vairāk kā 52 interešu grupas, bet tās bija ļoti specifiskas
– mednieku klubi, „Sarkanā krusta” un „Glābiet bērnus” reģionālās nodaļas,
mazpulki, lauksaimnieku un dzīvokļu īpašnieku biedrības, u.t.t. Visas šīs NVO toreiz
netika apzinātas un pieminētas Stratēģijā, uzsvars tika likts uz tām NVO un interešu
grupām, kuras darbojās plašu sabiedrības slāņu interesēs un tika uzskatītas par
potenciālām projektu iesniedzējām.
6.tabula

Partnerības teritorijā reģistrētās NVO
Pašvaldība
Gaujienas
pagasts
Virešu
pagasts
Grundzāles
pagasts
Brenguļu
pagasts

NVO 2008.gada sākumā

NVO dibinātas pēc 2008.gada

NOD Gaujienas J.Vītola fonds
VAK Gaujienas nodaļa
BDR Gaujienas ev.luteriskā draudze
BDR Fantāzija
BDR Pagasta attīstības grupa Vireši
BDR Galaktika
BDR Sporta klubs Vireši
BDR Grundmeistares

BDR Ravels - 2009

BDR Avotkalni

BDR Dzieti Beverīnai - 2012
BDR „Zaļā pēda”- 2014
BDR Brenguļu jauniešu dome-2009
BDR Mēs pa jaunam – 2010
BDR Beverīnai un Latvijai - 2009
BDR „Iespēju durvis” -2010
BDR Beverīnas kopdarbības
asociācija 2012
BDR Beverīnas amatnieki 2013
BDR „Pāvulēni” - 2013

Kauguru
pagasts
Trikātas
pagasts

BDR Kauguru pagasta attīstības
biedrība
BDR Mednieku biedrība
BDR „Šodien, rīt”
BDR Mežsaimniecības attīstība

Ēveles
pagasts
Jērcēnu
pagasts
Plāņu
pagasts
Sedas pilsēta
Strenču
pilsēta

BDR Mednieku klubs Dukāns
BDR Ēveles ev.luteriskā draudze
BDR Mednieku klubs Jērcēni

Ērģemes

BDR Grundzāle 2010

BDR „Kāre „ - 2010
BDR Cerības pakāpiens
BDR Gaujas plostnieki
BDR Ziemeļvidzemes kultūrvēstures
biedrība

BDR Šūpoles – 2011
BDR „Variācijas” - 2010
BDR „Turnava” -2010
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pagasts
Valkas
pagasts
Valkas
pilsēta

BDR Jauniešu klubs Pēda
BDR Valkas amatnieku
BDR Latvijas-Igaunijas institūts
BDR Atbalsts Valkai

BDR Ērģemes bruņinieku pils
BDR Radošā grupa Lugaži- 2012
BDR Traktorciems- 2009
Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība2011
BDR Valkas dāmu klubs-2009
BDR Atbalsts Valkas ģimenēm-2008

BDR Atbalsts Valkas attīstībai
Vijciema
pagasts
Zvārtavas
pagasts

BDR Vijmalieši

BDR Vijciema jauniešu dome - 2011

BDR Atrodi laiku sev - 2008

Laika periodā pēc Stratēģijas izstrādāšanas Partnerības teritorijā izveidojušās vismaz
23 jaunas nevalstiskas organizācijas(ir vairāk, bet par visām dati nav apzināti). 15 no
šīm jaunajām organizācijām ir īstenojušas kādu no LEADER projektiem, 3 nav
īstenojušas LEADER projektus, bet aktīvi darbojas un ir piedalījušās citu Partnerības
iniciētu projektu īstenošanā (Grundzāle 2010, Iespēju durvis, Valkas ģimnāzijas
vecāku biedrība). Ir vairākas biedrības, kuras dibinātas jau pirms 2008.gada, to
aktivitāte bija zema, taču tagad tās ir aktivizējušās - īstenojušas kādu no LEADER
projektiem un turpina aktīvi darboties. Jērcēnos un Vijciemā atzīst, ka pēc LEADER
projektu īstenošanas aktivizējušies tieši jaunieši. Jērcēnos jauna biedrība vēl nav
nodibināta, bet jaunieši iniciē un iesaistās sporta pasākumu rīkošanā, kā arī domā par
nākošo projektu, kas varētu būt saistīts ar tālāku sporta aktivitāšu pilnveidošanu.
Pozitīvi ir arī tas, ka 2015.gadā Partnerības darbības teritorijā nav vairs pašvaldību,
kurās nebūtu nodibināta neviena nevalstiska sabiedriska organizācija.
Negatīvi ir vērtējams fakts, ka no visām biedrībām, kuras darbojas Partnerības
teritorijā, tikai 15 ir ar Partnerības biedra statusu, no tām LEADER projektus ir
īstenojušas 10 biedrības.
Uz finansējumu var pretendēt arī juridiski reģistrētas personas, kuras nav Partnerības
biedri, tomēr lai uzlabotu informācijas apriti, neformālos kontaktus un iesaisti
lēmumu pieņemšanā, nākošajā periodā VRG jāveicina aktīvāko nevalstisko
organizāciju un uzņēmumu iesaistīšanos biedrības darbā kā Partnerības biedriem.
Secinājums:
Stratēģijas īstenošana kopumā ir veicinājusi vietējo iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāti un NVO skaita pieaugumu partnerības teritorijā.
Priekšlikums:
VRG jāveicina aktīvāko nevalstisko organizāciju un uzņēmumu iesaistīšanos
biedrības darbā kā Partnerības biedriem.

18

4.Stratēģijas ieviešanas izvērtējums
Lai izvērtētu Stratēģijas ieviešanas rezultātus, Pētījuma ietvaros atsevišķi vērtēti
Stratēģijā definētie kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji, salīdzināta teritorijas
2015.gada janvāra SVID analīze ar 2008.gadā veikto , aptaujāti iedzīvotāji un projektu
īstenotāji. Kvantitatīvie un rezultatīvie radītāji Stratēģijā tika noteikti, lai pēc tiem
noslēgumā varētu novērtēt stratēģijas ieviešanas rezultātus, izvērtēt stratēģijas
realizēšanas lietderību un rezultativitāti, efektivitāti, atbilstību sākotnēji plānotajam.

4.1.Kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji
Stratēģija izstrāde pabeigta 2008.gadā, tās ieviešanas laikā vairākkārt ir veikti
grozījumi Rīcības plānā(ir pārdalīts apgūstamais finansējums pa Rīcībām ).Taču ne
reizi nav mainīti Stratēģijā sākotnēji definētie kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji, kā
arī pēc divu jaunu rīcību iekļaušanas Stratēģijā nav nodefinēti rādītāji šīm rīcībām.
Līdz ar to Stratēģijas ieviešanas rezultātu izpildi nav iespējams korekti novērtēt
izmantojot tikai esošos, katrai rīcībai atsevišķi nodefinētos rādītājus.
Izvērtējot kvantitatīvo un rezultatīvo rādītāju izpildi, secināts, ka korektu vērtējumu
nevar veikt saglabājot esošo radītāju sadalījumu pa rīcībām. Tā, piemēram, kā
kvantitatīvais rādītājs 3.rīcībai ir noteikts „Jaunradīto darba vietu skaits – vismaz 3”.
3.rīcībā šis izpildes rādītājs ir 0, taču kopā pa visiem īstenotajiem projektiem – 4,
tātad rādītājs ir izpildīts. Konkrētā rīcībā rādītājs nav izpildīts, taču tas nemazina
kopējo ieguvumu teritorijai. Līdzīgi ir ar rezultatīvajiem rādītājiem - piemēram,
rādītājs „Mainījusies iedzīvotāju aktivitāte – no jauna radušas NVO/interešu grupas”
noteikts kā 1. rīcības rezultātus raksturojošs, taču reāli šis rādītājs raksturo gan 1.,
gan 2., gan 4. rīcību sasniegtos rezultātus, jo jaunas NVO ir dibinātas lai īstenotu
projektus ne tikai 1. rīcībā. Vēl piemērs: Trikātas pagastā 4.Rīcībā „Kultūras
mantojuma saglabāšana un pilnveidošana” īstenots projekts „Muzeja ekspozīcijas
Tālavas mantojums izveide”. Projekta īstenošana nav uzlabojusi nevienu no 4.rīcības
rezultatīvajiem rādītājiem, taču tai pat laikā uzlabojusi 3 no 1.rīcības
rādītājiem(pasākumu skaits, apmeklētāju skaits, apmeklētāju atsauksmes).Tas pats
attiecināms arī uz citiem rādītājiem, kurus nevar šauri attiecināt tikai uz vienu rīcību.
Kvantitatīvie un rezultatīvie rādītāji analizēti 1.-4.rīcībām, nodaļu beigās ir
informācija par 5. un 6. rīcībās īstenoto projektu rezultātiem.
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4.1.1.Kvantitatīvie rādītāji
Lai Stratēģijas ieviešanas rezultāti tiktu novērtēti korekti, Pētījumā 1.-4.rīcību
kvantitatīvie radītāji apvienoti vienā tabulā un ir izvērtēts paveiktā kopsavilkums.
7.tabula

1.-4.rīcību kvantitatīvo rādītāji un to izpilde
Rādītāji

Plānots
(ja %, tad no
Rīcības
kopējā
finansējuma)
7-12
6
6

Izpilde

6-11

11

9-12

13

6%

22,7%

4-8 objekti
vai 10%
5%

3
54%
0,7%

Sabiedriskās vietās uzstādītas tualetes
Izveidoti vidi saudzējošas infrastruktūras objekti takas, stendi, norādes zīmes, soliņi, atpūtas vietas, u.c.
Izveidotas telpas sabiedrisko dienas
centru/pakalpojumu sniegšanas organizēšanai
Pakalpojumu sniegšanas organizēšanai iegādāto
iekārtu skaits
Jaunradīto pakalpojumu skaits
Jaunradīto darba vietu skaits
Pašdarbības kolektīvi, kuri saņēmuši jaunu inventāru tērpi, mūzikas instrumenti, aparatūra
Ierīkoti jauni muzeji/ekspozīciju zāles

3
5-10

1
5

3-7

2

3

2

8
3
2

2
4
13

2-4

3

Iegādāts inventārs lielu izglītojošu/kultūras pasākumu
organizēšanai

2

9

Izveidotas telpas NVO/interešu grupu darbībai
Labiekārtotas agrāk neizmantotas telpas
NVO/interešu grupas, kurām iegādāts darbībai
nepieciešamais aprīkojums
No jauna izveidoti sporta/atpūtas infrastruktūra
(sporta, rotaļu, atpūtas laukumi, trenažieru zāles,
estrādes, u.c.) objekti
Labiekārtoti esoši sporta/atpūtas infrastruktūras
objekti
Iegādāts sporta /atpūtas inventārs – ieguldītais
finansējums vismaz 6 % no Rīcības kopējā finansējuma
Sakopti, no jauna radīti objekti -parki, apstādījumi,
zālieni, dižkoki, u.c.
Iegādāts vides sakopšanai nepieciešamais inventārs

7
9
14
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7.tabulā redzams, ka no 17 definētajiem rādītājiem kopumā ir izpildīti vai pārsniegti
12, bet nav sasniegti – 5. Tas saistīts ar iepriekš raksturoto situāciju par VRG
neveiktajiem nepieciešamajiem labojumiem Stratēģijā pēc Rīcības plāna grozīšanas.
Būtiski tika samazināts finansējuma apjoms rīcībai „Sociālo pakalpojumu pieejamības
uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”, īstenoti tikai 2 projekti, taču kvantitatīvie
rādītāji, kuri raksturo šīs rīcības īstenošanas rezultātus, atstāti nemainīti. Netika
mainīti arī rīcības „ Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana”
kvantitatīvie rādītāji. Līdz ar to, šīm rīcībām noteiktie rādītāji nav izpildīti, turpretim
citi ir pārsniegti pat dubultā apmērā.
Par 5.un 6.rīcību kvantitatīvo rādītāju var pieņemt kopā īstenotajos 7 projektos
iegādātās 6 iekārtas un 2 lauksaimniecības inventāra vienības.

4.1.2.Rezultatīvie rādītāji
Stratēģijā kopā 1.–4. rīcībām noteikti 18 rezultatīvie rādītāji. Aptaujātie iedzīvotāji
tika aicināti novērtēt savos pagastos/pilsētās realizētos projektus, pašvaldību
pārstāvji – situāciju kopumā pašvaldībā perioda noslēgumā. Projektu autori
novērtēja savu īstenoto projektu sasniegtos rezultātus pēc konkrētiem sasniegtiem
rādītājiem.
1.-4.rīcību rezultatīvie rādītāji
1.rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem
1. Mainījusies iedzīvotāju aktivitāte – no jauna radušas NVO/interešu grupas.
2. Mainījies notiekošo pasākumu skaits
3. Jauno/rekonstruēto objektu izmantošanas intensitāte-apmeklētāju skaits
4. Iedzīvotāju atsauksmes par to, kā uzlabojušās brīvā laika pavadīšanas iespējas
5. Saglabāto/ no jauna radušos darba vietu skaits
6. Samazinājusies jauniešu alkoholisma un huligānisma problēma
2.Rīcība Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
7. Mainījusies iedzīvotāju attieksme pret vides (dabas) objektiem- samazinājies
vandālisms, nevērīga attieksme
8. Mainījusies iedzīvotāju attieksme pret vides (dabas) objektiem
9. Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri ir ieinteresēti uzturēt kārtību sakoptajos
objektos
10. Palielinājies cilvēku skaits, kuri uzturas attiecīgajās sabiedriskās vietās
11. Samazinājies piesārņojuma ar sadzīves atkritumiem līmenis
3.Rīcība – Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem
iedzīvotājiem
12. Apdzīvotu vietu skaits, kurās ir radusies iespēja saņemt pakalpojumus
13. Jaunizveidoto punktu noslogotība-apmeklētāju skaits
14. Iedzīvotāju atsauksmes par jaunajām iespējām un pakalpojumu kvalitāte
15. Paaugstināta pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
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16. Pašdarbnieku skaita izmaiņas un iespējas piedalīties konkursos, skatēs u.c.
pasākumos.
17. Pasākumu kvalitātes novērtējums (vērtējams pēc apmeklētāju skaita
18. Pasākumu dalībnieku atsauksmes
8.tabula ir pārskats par projektiem, kuru sasniegtos rezultātus jau var novērtēt ( tie ir
pabeigti vismaz pirms 6 mēnešiem) - raksturota situācija pirms projekta īstenošanas,
īsi aprakstīta risināmā problēma, kā arī aprakstīts pēc projekta pabeigšanas
sasniegtais rezultāts. Tabulas pēdējā ailē redzams aptaujāto vērtējums – kuri
rezultatīvie rādītāji ir uzlabojušies (rādītāju numerāciju
skatīt 21.lpp).
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8.tabula

1.un 4. rīcībās pabeigto projektu īstenošanas rezultatīvie rādītāji
Projekta
nosaukums

Situācija pirms projekta īstenošanas

Situācija pēc projekta pabeigšanas,
sasniegtie rezultāti

Uzlaboti
rezultatīvie
rādītāji

Apes novads Gaujienas pagasts
1.rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem
Aktīvās atpūtas Gaujienā bija plānots uzcelt sporta zāli, taču Projektā izveidota jauna sporta infrastruktūra – BMX 1.,2.,4.,5.,9.
parka ierīkošana ekonomisko apstākļu dēļ šo projektu pašvaldība trase, kurā tagad notiek treniņi trenera vadībā, treniņos
nespēja realizēt. Pagasta jaunieši izteica piedalās vidēji 10-17 bērni un jaunieši. Trasi izmanto ne
priekšlikumi pašu spēkiem īstenot kādu projektu, tikai Gaujienas bērni un jaunieši, bet trenēties ierodas
kas nodrošinātu iespēju nodarboties ar arī kaimiņu pašvaldību jaunieši, bijuši viesi no Mārupes
sportiskām aktivitātēm. Tika veikta iedzīvotāju un jaunie sportisti no Igaunijas.2014.gada sezonā
aptauja, kurā noskaidrojās vēlmes un priekšlikumi Latvijas un starptautiskā mēroga BMX sacensībās
līdzdarboties projekta realizēšanā. Problēma - piedalījās 6 bērni, kuri savās vecuma grupās guva labus
pagastā nebija neviena sabiedriska organizācija, rezultātus. Projekta īstenotājs ir biedrība „Ravels”,
kura varētu īstenot sabiedrībai nozīmīgus izveidota 2009.gadā, BMX trases izveidošana bija
projektus.
pirmais biedrības projekts. Biedrība turpina aktīvi
darboties organizējot treniņus un pasākumus jaunajiem
sportistiem, gan arī organizējot citus – ar BMX
nesaistītus- pasākumus. Projekta īstenošanas rezultātā
radīta nepilnas slodzes darba vieta BMX trenerim.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
Gaujiena-mana
Gaujienā jau daudzus gadus Latvijas mūzikas skolu Projekta īstenošana ir nodrošinājusi kvalitatīvu 16.,17.,18
paradīze (Jāzeps koru dalībniekiem tiek organizēta nometne kultūrizglītojošu pasākumu norisi gan telpās, gan
Vītols).
„Vītolēni”, nometnes noslēgumā notiek Jāzepa brīvdabā. Aptaujātie iedzīvotāji, mūzikas skolas un
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Vītola Mūzikas dienas, kurās piedalās daudzi kori
un orķestri, tādēļ "Anniņu"(J.Vītola muzejs)
estrādē nepieciešami daudz mikrofonu, skandas,
vadības pults, gaismas ķermeņu, nošu pultis.
Gaujienā notiek arī citi kultūras pasākumi- teātra
izrādes, koncerti – visa gada garumā, t.sk.
brīvdabā.
Projekta īstenotājs, Gaujienas Jāzepa Vītola fonds
pamatoti uzskatīja, ka galvenā problēma šo
pasākumu organizēšanā un norisē ir kvalitatīvas
apskaņošanas aparatūras trūkums un tehniskais
nodrošinājums.

pašvaldības pārstāvji uzskata, ka projekta īstenošana ir
veicinājusi kultūrizglītību visā novadā, un ka ieguvēji ir
ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī citu Latvijas mūzikas
skolu audzēkņi, profesionālo un amatierkoru dalībnieki.
Kopš projekts īstenošanas 2012.gadā ir pieaudzis
dalībnieku un klausītāju skaits pasākumos, kuros tiek
izmantota iegādātā aparatūra(kopējais skaits apm.1500
katru gadu). Ar katru gadu arvien vairāk palielinās
projektā iegādātās tehnikas izmantošanas intensitāte. To
izmanto novada rīkotajos svētkos, Gaujienas tautas
namā, Zvārtavas pilī, Gaujienas vidusskolas rīkotajos
pasākumos, mūzikas un mākslas skolā ne tikai koncertos,
bet ikdienas mācību procesā. Projekta rezultātā nav
radušās jaunas darba vietas, tomēr tā ir jauna pieredzes
apgūšana daudziem jauniešiem, kuri veic pasākumu
apskaņošanu, pamazām apgūstot šīs prasmes un veicina
interesi par šo profesiju.

Apes novads Virešu pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Saieta
nama Pagastā ar ELFLA atbalstu 2009.gadā rekonstruēts Projektā iegādāts aprīkojums un inventārs Saieta nama
aprīkojuma un Virešu Saieta nams, kurš 60-tajos, 70-tajos gados telpām un sporta inventārs. Šeit notiek Valsts svētku
inventāra iegāde kā Virešu pagasta tautas nams bija viens no pasākumi, Apes novada „Gada cilvēks”, citi tematiskie
lielākajiem
Alūksnes
rajonā,
bet
pirms pasākumi koncerti, telpas izmanto uzņēmumu kolektīvi
rekonstrukcijas jau 20 gadus netika izmantots. Lai un pagasta iedzīvotāji privātu pasākumu organizēšanai.
rekonstruētais Saieta nams varētu pilnvērtīgi Saieta namā darbojas vēlēšanu iecirknis, notiek
darboties bija nepieciešams aprīkojums un semināri, iedzīvotāju sapulces, tikšanās. Ikdienā namā
inventārs, pagastā līdzekļu tam nepietika.
darbojas pašdarbības kolektīvi un notiek sporta
Pirms projekta īstenošanas sabiedriskie pasākumi nodarbības (florbols, volejbols, novuss, galda teniss).

2.,3.,4,5.

24

notika Sikšņu pamatskolā un Vidagas vecajā
kolhoza klubā, (kurš tagad jau brūk kopā), bet
lielākā daļa pasākumu, kuri notiek tagad, kā arī
sporta nodarbības vispār nenotika. Pagastā
pārsvarā bija tikai skolas organizēti pasākumi, uz
kuriem nāca skolnieki un viņu vecāki.
Brīvs un darbīgs

Virešu pagasta iedzīvotāju 2011.gadā veiktajā
aptaujā minēta vēlme apgūt jaunas prasmes.
Pagasta iedzīvotājiem bija pieejami kokapstrādes
darbgaldi, bet trūka atbilstošas telpas un daži
instrumentu. Kā problēmas minētas arī atbilstoši
aprīkotu telpu trūkums NVO kopā sanākšanām,
semināru rīkošanai, un labiekārtotas laika
pavadīšanas vietas bērniem pēc stundām.
Biedrībai bija telpas un teritorija dabā, kur realizēt
iedzīvotāju izteiktās ierosmes.

Sporta laukuma Virešu pagasta Vidagas ciems atrodas 30km
labiekārtošana
attālumā no novada centra, kurā atrodas sporta
Vidagā.
halle un sporta laukumi. Tuvākā iespēja
nodarboties ar sportu ir 3km attālajā Virešu Saieta
Sporta laukuma nama telpās ar 2009.gadā iegādāto sporta
papildus
inventāru(skat. pie projekta apraksta). 2011.gadā
labiekārtošana
veiktajā aptaujā ir izteikta vēlme spēlēt volejbolu,
basketbolu, florbolu brīvā dabā, ziemā slidot,
spēlēt hokeju. Pirms projekta īstenošanas Vidagas
sporta laukumā bija iespējas spēlēt futbolu un

Viena no telpām ir iekārtota kā trenažieru zāle, ko
izmanto gan jaunieši, gan pagasta pieredzējušie
svarcēlāji. Rekonstruētās telpas ir pieejamas arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ir saglabātas divas darba vietas - sporta un tūrisma
darba organizators, Saieta nama vadītājs, kā arī ir
izveidota jauna darba vieta - Saieta nama darbinieks.
Īstenojot projektu izremontēta un labiekārtota 3.,4.,7.,9.
kokapstrādes darbnīca(izremontēta telpa, iegādāti jauni
kokapstrādes instrumenti, iekārtas), izveidots aktīvas
atpūtas laukums, labiekārtota ugunskura vieta un
lapenīte, uzstādīts drošs tiltiņš pāri grāvim, iegādāts
aprīkojums NVO telpai(dators, projektors un ekrāns).
Projekta īstenotāji kā pozitīvu rezultātu atzīmē to, ka
pēc projekta īstenošanas ir mainījusies daļas iedzīvotāju
attieksme pret vidi – netiek demolēts rotaļu laukums un
lapene pie skolas, iedzīvotāji paši uztur kārtību jaunajos
brīvdabas objektos.
Vidagas sporta laukums labiekārtots 2 kārtās. Pirmajā - 1.,2.,3.,4.,6.,
no jauna izveidots asfaltēts, apgaismots hokeja laukums.
7.,9.
Līdz ar to atrisināta problēma, kas liegusi līdz šim
nodarboties ar iepriekš minētajiem sporta veidiem.
Projekta turpinājumā uzstādīti hokeja laukuma borti.
Iedzīvotājiem tagad ziemas apstākļos ir iespēja slidot
gan pa dienu, gan vakaros. Darba dienu vakaros un
nedēļas nogalēs jaunieši spēlē hokeju, vasarā – florbolu,
basketbolu. Projekta īstenotājs - biedrība „Pagasta
attīstības grupa Vireši” plāno īstenot nākošo projektu, lai
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iedzīvotāji paši saviem spēkiem bija izveidojuši iegādātos hokeja laukuma galiem sietus, hokeja formas,
divus pludmales volejbola laukumus.
aizsargus, kā arī inventāru strītbolam, tenisam.
Projektu īstenošanā iesaistījušies vietējie iedzīvotāji izgatavoti soliņi, kāpnītes, atkritumu tvertnes, ziemā
izveidotas apmales ledus uzliešanai un ledus tīrīšanai.
Biedrības biedri kopā ar domu biedriem uzrauga kārtību
pie laukuma, veic nepieciešamos remonta un
uzkopšanas darbus.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
Tautas
tērpu Virešu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs Virešu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs ieguvis
kolekcijas
dibināts 2010.gadā pēc tam, kad darboties atsāka papildinājumu savai tautas tērpu kolekcijai.
papildinājums
Virešu Saieta nams. Kolektīvam bija ar pašvaldības
atbalstu iegādāti vienkārši tautas tērpi.

16.,18

Beverīnas novads Brenguļu pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Ja mums labi Brenguļos bija nepieciešams Dienas centrs
klājas, jūtamies mazākiem bērniem, kuriem pēc stundām nav kur
kā mājās
palikt(jāgaida autobuss, vecāki strādā), līdz ar to
var uzskatīt, ka tiek apdraudēta bērnu dzīvība un
veselība. Skolas rīcībā bija brīva, maz izmantota
telpa.

Esi aktīvs!

Projektā labiekārtota agrāk maz izmantota telpa, 2.,3.,4.
iegādāts inventārs un aprīkojums brīvā laika pavadīšanai
bērniem pēc stundām. Bērni darbojas ar dažādiem
informācijas avotiem, spēlē attīstošas spēles, rīko
konkursus. Dienas centrā darbojas sākumskolas skolotāji
un vecāki bez raizēm var atstāt savus bērnus viņu
uzraudzībā.
Vērtējot rezultātus, projekta īstenotājs atzīst, ka
iekārtotā telpa tagad kalpo ne tikai bērniem, bet vakaros
šeit notiek arī pieaugušo sanāksmes, sapulces, semināri
un radošās darbnīcas, rezultāti ir pārspējuši gaidīto.
2009.gada janvārī Brenguļos ekspluatācijā nodots Projekta rezultātā ir dažādotas brīvā laika pavadīšanas 2.,3.,4.,6.
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informācijas, izglītības un sporta centrs "Kaimiņi",
kurā vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja sportot un
pavadīt brīvo laiku. Trīs gadus vietējie iedzīvotāji ir
izmantojuši centru ar ierobežotu un nolietotu
sporta inventāru, līdz ar to jau ir ieviesusies rutīna
un tiek meklētas citas brīvā laika pavadīšanas
iespējas ārpus pagasta robežām.

iespējas vietējiem iedzīvotājiem gan iekštelpās, gan
ārpus tām. Ir iegādāts sporta inventārs un mobilā
apskaņošanas sistēma, informācijas izvietošanas
aprīkojums. Projekta tiešajai mērķauditorijai- Brenguļu
pagasta iedzīvotājiem- ir iespēja aktīvi pavadīt brīvo
laiku, jo katru dienu notiek sporta nodarbības un treniņi
– basketbolā, tenisā, florbolā, spīdmintonā, futzālā,
volejbolā, regbijā. Darbojas volejbola komanda
"Beverīnas novads" un bērnu basketbola skoliņa.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”

Tauta tērpi un
mūzikas
aparatūra
Brenguļu
pagasta
deju
kolektīvam
Dzieti.
Tautas tērpu
kolekcijas
papildinājums
un inventārs
ikdienas darbam
Brenguļu
pagasta deju
kolektīvam
„Dzieti

2011.gada janvārī Beverīnas novada (Brenguļu un
Kauguru pagastu) iedzīvotāji nodibināja deju kopu
Dzieti, lai kopā dejotu, veidotu ar tautiskajām
dejām saistītus muzikālus un teatrālus deju
uzvedumus, ar savām aktivitātēm iepriecinātu
apkārtējo pagastu iedzīvotājus, kuri ne vienmēr
var apmeklēt dažādus kultūras pasākumus
pilsētās. Pirms tam Brenguļu pagastā nedarbojas
neviens mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs.
Lai deju kolektīvs varētu uzstāties koncertos,
piedalīties deju skatēs un Vispārējos latviešu
dziesmu un deju svētkos 2013.gadā, bija
nepieciešami tautas tērpi un mūzikas atskaņošanas
aparatūra.

Projektos deju kopai Dzieti uzšūti tautas tērpi un precīzi 1.,16.,18.
etnogrāfiskie tērpi, kuri tiek izmantoti Beverīnas novada katrā projektā
atpazīstamības pasākumos, folkloras festivālos. Iegādāta
mūzikas atskaņošanas aparatūra ikdienas mēģinājumiem
un koncertiem.
Dzietu uzstāšanās Brenguļos, Beverīnas un citu apkārtējo
novadu kultūras centros priecē iedzīvotājus ar
muzikāliem deju priekšnesumiem, tādējādi veicinot
kultūrizglītojošo aktivitāšu saglabāšanos, dodot iespēju
iedzīvotājiem apmeklēt kvalitatīvus kultūras pasākumus,
kā arī veicina iedzīvotāju sabiedriskās pasivitātes
mazināšanos, jo Dzietu organizētie pasākumi vienmēr ir
plaši apmeklēti.

Beverīnas novads Kauguru pagasts
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1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
"Kas
pagātni Kauguru pagasts ir bagāts ar vēstures notikumiem
pētī-tas nākotni un novada pētniecība Kauguru iedzīvotājus
svētī!"
vienmēr ir saistījusi un interesējusi. Pagastā
darbojas novadpētniecības un kultūras vēstures
izpētes interesentu grupa, kura ir savākusi daudz
eksponātus, bet nav iespējas tos eksponēt.
Kauguru pagasta centrā Mūrmuižā bija pieejama
brīva telpa, kura netika izmantota līdzekļu
trūkuma un arī iedzīvotāju zemās aktivitātes dēļ.

Lai
Beverīnas
novads!

skan Beverīnas novada visos pagastos ir aktīva kultūras
dzīve, valsts svētku un skolu ikgadējie pasākumi,
gadskārtu svinības, teātra izrādes, koncerti u.c.
pasākumi nereti notiek visos pagastos vienlaicīgi
vai ar nelielu intervālu, ar esošo materiāli tehnisko
bāzi nevarēja nodrošināt pasākuma mēģinājumu
un arī pašu pasākumu apskaņošanu, jo aparatūra
savlaicīgi ir jāpārved un jāuzstāda no vienas

Ir izveidots un uzstādīts filmu skapis - analoģiski "dainu 3.
skapim", jo tāds savulaik jau bijis Kauguru pagastā. Filmu
skapī ievietotas savulaik filmētās filmas uz 8mm un
16mm lentām, kuras mūsdienās vairs nevar skatīt. Tās
pārveidotas formātā, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju
attīstībai, un tagad ir skatāmas visiem interesentiem.
Novadpētniecības un kultūras izzināšanas telpa ir
pielāgota iedzīvotāju kopā sanākšanai brīvajā laikā, tajā
ir uzstādīti 14 interaktīvi stendi, uz kuriem nākoša
projekta ietvaros plānots izvietot informāciju.
Telpā katru mēnesi tiek organizēti pasākumi un
diskusijas par pagasta vēsturi un piederību, vecāka gada
gājuma iedzīvotāji dalās atmiņās, jaunieši izzina vietas
attīstību un mācās izjust lokālo vietas piederību.
Projekts kā viens no inovatīvākiem risinājumiem tika
iekļauts un rādīts raidījumā „Eirobusiņš”.
Digitalizētās filmas ir noskatījušies vairāk kā 3000 cilvēku
gan Kauguru pagastā, gan Valmierā, gan Rīgā.
Projektā iegādātas 48 vienības apskaņošanai 2.,4.,17.
nepieciešamās
aparatūras(akustiskās
sistēmas,
mikrofoni, skaņu pults, antenas). Pēc projekta
īstenošanas iespējams vienlaicīgi uzstādīt un izmantot
apskaņošanas aparatūru vismaz divos Beverīnas novada
pasākumos vienlaicīgi, nepieciešamības gadījumā
izmantojot arī jau esošo aprīkojumu. Tas ļauj operatīvāk
ieplānot gan mēģinājumu laikus, gan arī pasākumu
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pasākuma norises vietas uz citu ar nelielu laika
intervālu. Skaņas aparatūra kultūras namu
vajadzībām iegādāta pirms daudziem gadiem, daļa
tās ir morāli un tehniski novecojusi, vairākkārt
remontēta un nedroša masu pasākumu
organizēšanai, nereti neparedzēti sabojājās un
nebija ar ko to aizstāt, kamēr tika novērsta
problēma. Liela daļa norišu notiek arī ārpus
telpām, kas prasa īpašu pieeju apskaņošanas
iekārtu izvēlē.
Bērnu
rotaļu Mūrmuižas ciema centrā ir 5 daudzdzīvokļu nami,
laukuma
tajos ir vairāk kā 120 dzīvokļi. 2/3 dzīvokļu dzīvo
labiekārtošana
bērni, kuriem šeit bija maz aktīvā brīvā laika
Kauguru pagasta pavadīšanas iespējas. Pirms vairāk kā 30 gadiem
Mūrmuižā
veidotajā bērnu laukumā bija tikai trīs sarūsējušas
metāla sastatnes, bīstamas bērnu veselībai un
dzīvībai. Tajā pašā laikā tā bojāja ainavu.

Kauguru pagasta pamatskolas sporta laukums ir
pieejams visiem pagasta iedzīvotājiem, tajā tiek
Sporta laukuma organizētas, sporta dienas bērniem un viņu
labiekārtošana
vecākiem, dažādas nometnes, ikgadējā mākslas
J.Endzelīna
plenēra "Laimes sala" Jāņa Anmaņa vadībā
Kauguru
sportiskās aktivitātes. Sporta laukumā ik dienu

norises laikus tad, kad tas visērtāk ir gan pašdarbības
kolektīvu dalībniekiem, gan pasākumu apmeklētājiem.
Kvalitatīvā aparatūra uzlabojusi pasākumu audio
skanējumu gan iekštelpās, gan brīvdabas pasākumos.
Kopš projekta pabeigšanas 2014.gada decembrī,
izmantojot jauno aparatūru, jau ir notikušas 8 teātra
izrādes, 4 koncerti, 3 atpūtas vakari, pasākumu kopā
apmeklējuši ~ 1400 dalībnieki. Aparatūra tiek izmantota
deju kolektīvu mēģinājumos, kā arī Kauguru
pamatskolas pasākumos.
Pēc esošā rotaļu laukuma labiekārtošanas ir izveidota 1.,3.,4.,9.
vieta, kur bērni pavada brīvo laiku. Pēc pagalma
sakārtošanas un jauno iekārtu uzstādīšanas šeit dienā
vidēji uzturas 30 bērni uz viņu vecāki.
Projekts ir parādījis, ka iedzīvotāji paši, izrādot iniciatīvu
un vēlēšanos, var būtiski uzlabot savu dzīves kvalitāti.
Projekta ietvaros notika talka, kurā piedalījās apkārtējo
māju iedzīvotāji – demontēja vecās iekārtas, uzstādīja
atkritumu urnas, puķu podus koku celmos, pārkrāsoja
soliņus, izveidoja attīstošu spēli bērniem. Pēc rotaļu
laukuma iekārtošanas iedzīvotāji paši uztur kārtībā
ierīkoto objektu.
Īstenotajā projektā sporta laukumā uzstādītas jaunas 3 1.,3.,4.,9.
vingrošanas iekārtas.
Līdzīgi kā rotaļu laukuma labiekārtošanas projektā, arī
šoreiz projekta īstenošanā aktīvi piedalījās skolas bērnu
vecāki un apkārtējie iedzīvotāji – pašu spēkiem tika
demontēti vecie vingrošanas elementi, nokrāsoti
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pamatskolā

Dejo ar prieku !

notiek sporta treniņi interešu grupām, tajā uzturas
internāta bērni un, protams, vadītas arī sporta
nodarbības pamatskolas audzēkņiem.
Sporta laukums ir veidots pagājušā gadsimtā, tajā
uzstādītās vingrošanas iekārtas bija novecojušas
un bīstamas.
Kauguru pagasta deju kolektīvs pastāv jau 46
gadus. Pa šiem gadiem daudz tērpi ir pazuduši,
novecojuši un nolietojušies, ar tādiem vairs nevar
piedalīties ne skatēs, ne Dziesmu un deju svētkos.

paliekošie elementi, samazināts izmēriem neatbilstošo
vārtu garums. Tas veicinājis arī iedzīvotāju aktivitāti pēc
projekta realizācijas – apkārtnes uzraudzīšanā.
Pēc projekta īstenošanas laukumā labā laikā dienā vidēji
uzturas vairāk kā 80 bērni, jo tas tiek izmantots arī
skolas sporta stundās.
Iegādāti 2 brunču komplekti, baltie krekli, naģenes, 16.
vainagi, cepures un galvas auti drelļu rakstā, jostas,
saktiņas, puišu bikses, zābaki, vestes, kurpes, pusgarie
Vidzemes svārki, linu vestes.

Beverīnas novads Trikātas pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Bērnu rotaļu un Pirms projekta īstenošanas Trikātā nebija publiski
atpūtas laukums pieejams bērnu rotaļu un atpūtas laukums. Vietā,
Rotaļu saliņa
kur projekta ietvaros ierīkots rotaļu laukums
(pagasta centrā) bija nekopta , pamesta pļava.

Ieguvēji no projekta rezultāta ir ne tikai bērni un viņu 3.,7.
vecāki, bet arī pārējā sabiedrība, jo Trikātas pagasta
centrā esošās, līdz šim neizmantotās, pļavas vietā ir
izveidota estētiska vide, kas iekļaujas blakus esošā parka
teritorijas ainavā, tātad ir sakārtota arī vide. Tas ir
sekmējis to, ka mazinājusies iedzīvotāju nevērīga
attieksme pret apkārtējo vidi.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”

Muzeja
ekspozīcijas
telpas "Tālavas
mantojums"
izveide

Pirms projekta īstenošanas Trikātas pamatskolā
jau bija izveidots neliels novadpētniecības muzejs,
kurā eksponēti seno trikātiešu sadzīves un darba
priekšmeti. Agrāk Trikāta ietilpa senajā letgaļu
valstī - Tālavā un bija tās centrs, Trikātas pagastam
ir sena un bagāta vēsture.

Projektā ir izveidota muzeja ekspozīcijas telpa Trikātas 2.,3.,4.
Saieta namā Depo, kur tiek eksponēti savāktie materiāli
par Trikātas vēsturi, kā arī iegādātais nepieciešamais
aprīkojums – dators, projektors un ekrāns
Muzeja telpā tiek piedāvāti dažādi kultūrizglītojoši
pasākumi: pastāvīga novadpētniecības ekspozīcija,
ekskursijas(apmeklējums
~150
gadā),izstādes,
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ievērojamu novadnieku jubileju atzīmēšanas pasākumi,
ir notikusi konference „Baltu Krivule”(2011),seminārs
„”meklējot Beverīnu”(2011),Lāčplēša dienas, barikāžu
atceres, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
pasākumi.
2011.gadā
ir
arī
izveidota
mājas
lapa
www.trikatasvesture.beverina.lv, kurā pieejama plaša
informācija par Trikātas vēsturi, dabas pieminekļiem,
novadniekiem u.c. notikumiem.
Muzeja ekspozīcija papildinās ar jauniem materiāliem, jo
iedzīvotāji dāvina Trikātas pagastā atrastas senlietas,
Trikātas draudze nodevusi muzejam senus baznīcas
saimnieciskos dokumentus, tiek pētītas trikātiešu
dzimtas.

Burtnieku novads Ēveles pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Seno
godā
telpas
Ēveles
klētī.

tradīciju
celšanas
izveide
muižas

Saietu telpas
izveide Ēveles
muižas klētī

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Ēveles
muižas klēts celta 1793.gadā un ir izcils klasicisma
arhitektūras piemineklis. Klēts un parks ir iekļauti
kā apskates objekts vairākos tūrisma maršrutos,
katru gadu to apmeklē ievērojams skaits
ekskursantu. Senā ēka rekonstruēta ELFLA projekta
ietvaros - nomainīts jumts, logi un durvis,
atjaunota fasāde. Lai rekonstruēto klēti varētu
pilnvērtīgi izmantot bija nepieciešama telpu
vienkāršota rekonstrukcija – attīrīt un atjaunot
griestu apšuvumu, pārsegumu sijas, sienas, no

Projektu īstenošanas rezultātā Ēveles muižas klēti
pilnībā atjaunotas un iekārtotas divas telpas - Seno
tradīciju godā celšanas telpa un Saietu telpa.
Pirmajā pastāvīgi var iepazīties seniem darbarīkiem un
fotogrāfijām, kas ir liecība par Ēveles pagasta vēsturi.
Tiek organizēti pasākumi, kuru laikā šie darba rīki tiek
demonstrēti, dalībnieki var iemācīties dažādus latviešu
aizmirstos senos arodus. Ēveles saimnieces rāda siera
siešanu, amatnieki – grozu pīšanu, skaidu plēšanu,
audējas –aušanu, u.c. Telpās tiek rīkotas arī mūsdienu
amatnieku un mākslinieku darbu izstādes.

2.,3.,4. katrā
projektā
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jauna izbūvēt grīdu konstrukcijas, kā arī izbūvēt Saietu telpā notiek koncerti, kāzu un kristību
apgaismojuma armatūru un elektroinstalāciju.
ceremonijas, citi kultūras un sabiedriski pasākumi
Projekta rezultātā dažādota kultūras dzīvi Ēveles
pagastā, jo pirms šo projektu īstenošanas nenotika
lielākā daļa iepriekš uzskaitīto pasākumu to
organizēšanai piemērotu telpu trūkuma dēļ.
Aktīvās
brīvā Ēvelē bija tikai pirms vairāk kā 30 gadiem ierīkota Projekta ietvaros pie Ēveles pamatskolas uzstādīti aktīva 1.,7.,9.
laika pavadīšanas bērnu atpūtas vieta pie ciemata daudzdzīvokļu brīvā laika pavadīšanas elementi bērnu rotaļām un
vietas
izveide mājām, kas ir fiziski nolietojusies un nedroša. spēlēm, koka lapene nelielu kultūras aktivitāšu
Ēveles pagastā
Ņemot vērā vecāku ieteikumu rotaļu laukumam organizēšanai un iespējai paslēpties no nelabvēlīgiem
kā piemērotāka vieta tika atzīta skolas tuvums, jo laika apstākļiem, veikta apkārtnes apzaļumošana.
ne visi bērni dzīvo ciemata centrā.
Jau pēc projekta īstenošanas aktīvākie skolnieku vecāki
nodibināja biedrību „Pāvulēni”, lai turpmāk paši varētu
iesaistīties projektu īstenošanā, pirmais biedrības
LEADER projekts jau ir atbalstīts un pašlaik tiek īstenots.

Smiltenes novads Grundzāles pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Grundzāles
brīvdabas
estrāde

Grundzālē allaž ir bijusi rosīga sabiedriskā dzīve,
sevišķi tā aktivizējās pēc tam, kad nodibinājās
jauniešu deju kolektīvs "Riedēni" un hip-hop deju
grupa "Brother Crew", darbību uzsākusi biedrība
"Grundzāle 2010". Kultūras pasākumi, kas ziemas
sezonā pulcina pilnu lielo Grundzāles kultūras
nama zāli, pieklust vasarā, jo iedzīvotāji izvēlas
apmeklēt pasākumus, kas notiek brīvdabā. Tāpēc
pēdējos gados Grundzālē aktualizējās jautājums
par estrādes būvniecību. Grundzāles pagasta

Projekta īstenošanas rezultātā radīta vieta kultūras 1.,2.,3.,4.,7.,
pasākumu organizēšanai vasaras sezonā 942 Grundzāles 9.
pagasta iedzīvotājiem un viesiem – brīvdabas estrāde.
Pirms un pēc estrādes ēkas būvniecības visos darbos ļoti
aktīvi piedalījās biedrība „Grundzāle 2010” un vietējie
iedzīvotāji- ar vietējo uzņēmēju, novada domes un
biedrības īstenotā KNHM projekta finansiālu atbalstu un
iedzīvotāju piedalīšanos talkās, veikta estrādes
teritorijas drenēšana un labiekārtošana, deju grīdas un
apgaismojuma būvniecība. Pēc projekta pabeigšanas par
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pārvalde, sadarbībā ar biedrību "Grundzāle 2010", teritorijas pilnveidošanu un uzturēšanu gādā pašvaldība,
veica
iedzīvotāju
aptauju
par
estrādes teritorijas uzraudzībā iesaistās arī vietējie iedzīvotāji.
nepieciešamību estrādes būvniecības vietas izvēli. Estrādi atklāja 2013.gada augustā, kad tur notika novada
svētki, kas pulcēja simtiem apmeklētāju, augusta beigās
notika Smiltenes pūtēju orķestra balle.
2014.gada sezonā estrādē notika čehu ansambļa un
Grundzāles deju kolektīva „”Riedēni” sadraudzības
koncerts, Smiltenes Tautas teātra izrāde, balle ar
Smiltenes pūtēju orķestri un Smiltenes 3x3 nometnes
dalībnieku radošās aktivitātes. Deju kolektīviem “Rieda”
un “Riedēni” no maija līdz septembrim estrādē notika
mēģinājumi. Koncerts un izrāde pulcēja ap 300 skatītāju
katrs, tas ir ļoti daudz, salīdzinot, cik vasarā pasākumus
apmeklē kultūras namā.
Skrejceļa izbūve Grundzālieši nodarbojas ar dažādām sportiskām Projekta ietvaros ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošs 1.,3.,4.
Grundzāles
aktivitātēm, ir gūti labi rezultāti skolu sacensībās 120 m garš skrejceļš ar 4 celiņiem. Daļu darba - esošā
sporta laukumā
un novada sporta spēlēs. Ziemas periodā sporta skrejceļa demontāžu, vecās grunts izrakšanu 0,63m
aktivitātes pārsvarā notiek pamatskolas sporta dziļumā un aizvešanu- paveica iedzīvotāji rīkojot talkas.
zālē, bet vasarā- laukumā pie skolas. Šis laukums, Jaunizveidotais skrejceļš iedzīvotājos ir radījis papildu
kas 1965.gadā ierīkots skolas vajadzībām, jau sen interesi par aktīvu dzīvesveidu, ļauj apgūt un pilnveidot
kļuvis par pagasta iedzīvotāju aktīvās atpūtas vieglatlētikas disciplīnas, nebaidoties no traumatisma
vietu. Kopš izveidošanas tas nav būtiski uzlabots, nodarbību laikā.
skrejceļa tenisīta segums ir sajaucies ar grunti un Jauno skrejceļu atklāja 2014.gada 2.septembrī ar
aizaudzis. Ir nepieciešams veikt laukuma sacensībām pirmsskolas un skolas audzēkņiem. Ikdienā
atjaunošanu un modernizāciju. Šos darbus plānots tas tiek izmantots skolēniem mācību stundās, te trenējas
paveikt ar vairāku projektu palīdzību, pirmais no un sevi fiziski pilnveido pagasta iedzīvotāji, pārsvarā
tiem - skrejceļa vienkāršota renovācija
jaunieši, arī studenti, kas atbraukuši brīvdienās uz
mājām. Gatavojoties pašvaldības sporta spēlēm, uz
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“Brīvdabas
trenažieri
Grundzālē”

Grundzālē
ideju par brīvdabas trenažieru
nepieciešamību izteica seniori, jo jaunieši pārsvarā
ir atraduši sev brīvā laika pavadīšanas iespējas basketbols, futbols, florbols, orientēšanās sports.
Brīvā laika pavadīšana sportiski kustoties ir
problēma pārsvarā vecākās paaudzes vidū.

skrejceļa trenējās Grundzāles un Aumeisteru komandas.
2015.gadā plānota pagasta ģimeņu sporta diena.
Kā informē skolas sporta skolotājs, ir uzlabojusies
skolēnu attieksme pret sporta stundām, mazinājusies
stundu kavēšana.
Ir paplašinājušās treniņu iespējas profesionāliem
sportistiem
un
nopietniem
amatieru
sporta
entuziastiem. Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, jo skrejceļu
par saviem līdzekļiem uztur pašvaldība.
Projekta ietvaros, teritorijā blakus bērnu rotaļu 1.,3.,4.
laukumam un skrituļdēlu rampai, uzstādīti 4 brīvi
pieejami āra trenažieri, līdz ar to ir radīta iespēja
dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu
paaudžu cilvēkiem. Grundzālē jau par tradīciju ir kļuvis,
īstenojot projektus, organizēt iedzīvotāju talkas. Tas
sekmē iedzīvotāju sadarbību, ietaupa finansiālos
līdzekļus un veido personiskāku attieksmi pret iegūto
rezultātu. Arī šajā projektā trenažieru uzstādīšana,
laukuma reljefa nolīdzināšana un soliņa izgatavošana
tika paveikta iedzīvotāju kopīgā talkā.
Trenažieru atklāšanas pasākumā sporta skolotājs un
feldšere pastāstīja klātesošajiem kā pareizi lietot katru
trenažieri un to nodarbinātajām muskuļu grupām. Lai
gan trenažieri uzstādīti tikai novembrī, saulainās dienās
pie tiem redzami interesenti, gan skolēni, gan
pieaugušie. Trenažieru izvietojums blakus bērnu rotaļu
laukumam ir attaisnojies, tos lieto arī jaunās māmiņas.
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4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
Tautas tērpu un
apskaņošanas
tehnikas iegāde
Grundzāles
pagasta kultūras
namam

Pirms projekta īstenošanas koncertos visi
kolektīva dalībnieki nevarēja uzstāties, jo
dejotgribētāji ir 12 pāri , bet kolektīva rīcībā bija
tikai 10 tautas tērpu komplekti gan sievām, gan
vīriem, pie kam tā kolektīvam bija vienīgā tautas
tērpu "kārta", kas iegādāta 2008.gadā un, bieži
lietota, nolietojusies. Līdz tam kolektīvs uzstājās
nomātos tērpos, ja koncertā paredzētas dažāda
rakstura dejas, tas prasa lielus finansiālus
ieguldījumus.
Muzikālais pavadījums deju
kolektīvam gan mēģinājumos, gan koncertos tika
atskaņots uz 2006.gadā iegādāta atskaņotāja, kurš
ir gan morāli, gan fiziski nolietojies, tāpēc bija
nepieciešama jauna, mūsdienīga pasākumu
apskaņošanas tehnika.

Deju kolektīviem Rieda un Riedēni uzšūti tautas tērpi, 1.,16.,18.
iegādāta mūzikas atskaņošanas tehnika mēģinājumiem
un koncertiem. Pateicoties šim projektam, deju
kolektīvā “Rieda” pieteicās daudzi jauni dejotāji, tāpēc
2011.gadā jaunieši atdalījās un izveidoja kolektīvu
“Riedēni”. Abi kolektīvi ar panākumiem startēja skatē un
ieguva tiesības piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu
un Deju svētkos, kur “Rieda” uzstājās šī projektā ietvaros
darinātajos tērpos. “Rieda” uzstājas ne tikai savā
pagastā, bet arī novada un pārnovadu koncertos,
2014.gadā pārstāvēja Latviju Starptautiskajā festivālā
Polijā . Viņu uzstāšanās kļuvusi pārliecinošāka, krāšņāka,
arī muzikāli kvalitatīvāka, jo koncerti ir kvalitatīvi
apskaņoti, pasākumu vadītāji nodrošināti ar radio
mikrofoniem, kas netraucē māksliniekiem brīvi
pārvietoties pa skatuvi un zāli.

Strenču novada Jērcēnu pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Izstāžu
sanāksmju telpa
un
šautuve
Jērcēnos

Jērcēnos stāv tukša neizmantota vecās
Jērcēnmuižas klēts ēka, kuru pašvaldība ir
izremontējusi. Jērcēnu mednieku biedrība daudzu
gadu garumā ir iekrājusi medību trofejas,
fotogrāfijas, dzīvnieku un putnu izbāžņus, kuru
eksponēšanai nepieciešama telpa. Biedrība
popularizē medības un veicina sabiedrības izpratni
par tām, ierīko skolās ekspozīcijas Meža dienu

Projektā ierīkotas 2 telpas – izstāžu un sanāksmju zāle, 2.,3.,4.,6.
un šautuve. Izveidotā izstāžu zāle un šautuve ir iniciējuši
dažādu pasākumu rīkošanu Jērcēnmuižā - regulāri
notiek izstādes(audēju, keramiķu, fotogrāfu, gleznotāju,
u.c.), Mednieku nama telpas ir izmantotas gan Leģendu
nakts, gan Tūrisma rallija pasākumiem, par tradīciju jau
kļuvusi īsto Ziemas saulgriežu svinēšana nama telpās.
Šeit notiek arī iedzīvotāju kopā sanākšanas citās svētku
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laikā, vadot Putnu dienu, Meža dienu nodarbības.
Bet biedrībai nav savu telpu. Pašvaldība piekritusi
iznomāt Mednieku biedrībai izremontētās
Jērcēnmuižas telpas.

reizēs, mednieku sapulces, semināri. Mednieku nams ir
iekļauts kā apskates objekts Jērcēnmuižas apskates
maršrutā tūristiem(par apmeklētāju skaitu dati pie
nākošā projekta apraksta). Bieži šeit uzturas Jērcēnu
jaunieši. Tā kā nama telpās ir izvietota pastāvīga meža
dzīvnieku un putnu izbāžņu ekspozīcija, tad bieži viesi
Jērcēnos tagad ir skolu audzēkņi no Strenču un kaimiņu
novadu skolām. Pasākumu dalībniekiem tiek piedāvāta
arī iespēja patrenēties šaušanā 10m distancē ar
pneimatiskajiem ieročiem, to regulāri dara arī paši
mednieki.
Aktīvās atpūtas Jērcēnu pagastā nav neviena labiekārtota Jērcēnu centrā ierīkots pludmales volejbola laukums, 1.,2.,3.,4.,6.
pilnveidošana
teritorija sportošanai. Jērcēnmuižas parkā pirms izbūvēts bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums
jauniešiem
un vairākiem gadiem tika ierīkots volejbola laukums, ar trīs stieņu komplektu un līdzteku laukums. Sporta
kopienas
kas savas atrašanās vietas ētiskās nepiemērotības laukums piemērotos laika apstākļos tiek izmantots darba
sabiedrībai
dēļ vairs netiek izmantots. Sportot gribētāji meklē dienu vakaros, un sevišķi nedēļas nogalēs. Pagasta
Jērcēnos
iespējas šīm nodarbēm ārpus pagasta teritorijas. iedzīvotājiem dota līdz šim nebijusi iespēja nodarboties
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par sporta ar sportu un aktīvi pavadīt brīvo laiku viņu dzīves vietā.
laukuma izveidi, Jērcēnu jaunieši pēc savas Sporta laukums tiek izmantots pagasta svētkos, Muižas
iniciatīvas veica aptauju vietējo iedzīvotāju vidū, parkā un sporta laukumā jau 2 gadus ir notikušas
aptaujas
rezultāti
liecina
par
izteiktu Latvijas jaunsargu sacensības, laukumā notiek arī citas
nepieciešamību pēc sporta laukumu izbūves, kas sporta sacensības.
dotu iespēju pavadīt laiku, nodarbojoties ar Jērcēnu iedzīvotāji uzskata, ka projekta īstenošana ir
vairākiem sporta veidiem vienlaikus dažādām aktivizējusi vietējos jauniešus – viņi ir tie, kuri uztur
interešu grupām.
kārtību objektā un pieskata infrastruktūru, ir
samazinājies alkoholisms jauniešu vidū.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
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Muižas
kompleksa ēku
fasāžu
izgaismošana,
vēsturiskā
laikmeta tērpu
šūšana
un
multimediju
aprīkojuma
iegāde
Jērcēnmuižas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
eksponēšanai

Jērcēnu pagasta centrā atrodas Jērcēnu muižas
komplekss, kas iekļauts Latvijas Piļu un muižu
asociācijas biedru sarakstā. To veido "freileņu"
māja, kurā izvietots tautas nams, muižas stallis un
muižas klēts, kas, pateicoties mednieku biedrības
"Jērcēni" īstenotajam LEADER projektam, tapusi
par sanāksmju-izstāžu zāli un šautuvi.
Jērcēnmuižas komplekss ir vietējas nozīmes
kultūrvēstures mantojums, 2012.gadā tas iekļauts
Vidzemes veiksmes stāstu kolekcijā - "Senās
muižas stāsts mūsdienīgās krāsās", jo šī ir vieta,
kurā norisinās jau tradicionāli pasākumi – visu
četru Saulgriežu svētki, Leģendu naktī atdzīvojas
senās muižas baroni un baroneses, izstāžusanāksmju telpā regulāri notiek izstādes.
Jērcēnmuiža ir vienīgais šāda veida ēku kopums
Strenču novadā. Ir nepieciešamas pilnveidot
kompleksa infrastruktūru, materiālo un tehnisko
bāzi.

Īstenojot projektu, ir veicinātas kultūras mantojuma un 1.,2.,3.,4.
tradīciju saglabāšanas un pilnveidošanas iespējas,
radīta pievilcīga vide, kā arī sekmēta kultūras
mantojuma popularizēšana plašākā sabiedrībā. Ir
uzšūti vēsturiski laikmeta tērpi ( baronam, baronesei,
preilenei, kalponei), izgaismotas muižas kompleksa ēku
fasādes, iegādāts multimediju aprīkojums, ar kuru tiek
filmēti muižā notiekošie pasākumi.
Par projekta rezultātiem liecina Jērcēnmuižas
kompleksa apmeklētāju skaita pieaugums pa gadiem
(2010.gadā – 247 apmeklētāji, 2013. gadā – 500;
2014.gadā – 1162).
Jērcēnu aktīvie iedzīvotāji uzskata, ka visu trīs Jērcēnos
īstenoto projektu rezultātā ir palielinājusies vietējo
iedzīvotāju aktivitāte, jo viņi vairāk iesaistās dažādu
pasākumu organizēšanā un norisē. Novada vadība
atzīst, ka pēc projektu īstenošanas ir izveidojusies cieša
sadarbība starp pašvaldību, mednieku biedrību Jērcēni
un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupu dažādu
pasākumu rīkošanā. Savukārt pagastā nolemts dibināt
vēl vienu nevalstisku organizāciju, kas darbotos
kultūras un sporta jomā.

Strenču novada Plāņu pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Saieta
telpu Plāņu tautas nama zāle pa dienu tiek izmantota Projektā izremontētas telpas un tualete, atjaunotas 1.,2.,3.,4.
ierīkošana Plāņu skolēnu sporta stundu nodarbībām, arī vakara kāpnes uz otro stāvu, atjaunota apkure. Tagad gada
tautas namā
stundās zāle tiek izmantota pulciņu un sporta laikā šeit notiek vismaz 5 valstī atpazīstamu mākslinieku
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nodarbībām. Tautas nama otrais stāvs ir tukšs un
neizremontēts, šeit iespējams ierīkot telpas
biedrības Kāre darbībai un organizētiem
pasākumiem- semināri, izstādes, tematiskās
tikšanās, u.t.t.

izstādes, kā arī vietējo iedzīvotāju rokdarbu izstādes,
dažādas radošās darbnīcas, interesantas tematiskas
tikšanās ar literātiem, interesantu profesiju pārstāvjiem,
nelieli koncerti un pašdarbības kolektīvu izrādes.
Pasākumi notiek vismaz reizi mēnesī. Apmeklētāju skaits
palielinājies, jo skatītājiem tiek piedāvāta dažādība. Ja
sākotnēji pasākumus apmeklēja 15-20 cilvēki, tad tagad
30-70. Pēc piemērotu telpu radīšanas Plāņos nodibināts
ansamblis Liesma.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”

Multimediju
aprīkojuma
iegāde
Jaunklidža
kultūrvēstures un
ainavas
saglabāšanai un
popularizēšanai

Jaunklidža
bibliotēkā
savākts
plašs
novadpētniecības materiāls par pagasta vēsturi un
būtiski ir popularizēt savāktos materiālus, kā arī
turpināt saglabāt laikmeta liecības fotogrāfijās.
Kopš 2013.gada tiek vākti materiāli par
pašdarbības kolektīviem Jaunklidzī pagājušā
gadsimtā - kori, kolektīvu, dramatisko teātri. Liela
ir
esošo un
bijušo jaunklidziešu vēlme
sadarboties vēl
nekur nepublicēto vēstures
liecību faktu saglabāšanā.

Projektā iegādāts fotoaparāts un daudzfunkcionāls
televizors, kas dod iespēju realizēt līdz šim nebijušus
pasākumus – tiek vāktas, apkopotas un saglabātas foto
liecības par Jaunklidzi, tā apkārtni. Novadpētniecības
materiāli tiek prezentēti pasākumu laikā, Saieta nama
viesiem un tūristiem.

Strenču novada Sedas pilsēta
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Sedas Kultūras
nama aprīkojuma
un
inventāra
iegāde

Sedas kultūras nams būvēts 1959.gadā t.s. Staļina
laika klasicisma stilā. Pēdējos 15 gadus tas netika
izmantots, atslēgta apkure, līdz ar to tas ticis
pakļauts bojāejai. Sedas iedzīvotājiem (skaits r
~1520 ) trūka piemērotas telpas, lai pilnveidotu

Projektā iegādātas mēbeles, aizkari un žalūzijas, gaismas 1.,2.,3.,4.,5.
un skaņas iekārtas, nepieciešamā datortehnika.
Pirms kultūras nama atjaunošanas publiskie pasākumi
notika ļoti reti un tikai skolā. Kopīgi netika svinēts
Jaunais gads, nenotika tagad jau par tradīciju kļuvušais
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un dažādotu savu ikdienu. Ar ELFLA projekta
atbalstu 2012.gadā daļa no kultūra nama
atjaunota, taču izremontētajās telpās nebija
iespējams rīkot pasākumus, jo trūka pat paša
nepieciešamākā aprīkojuma un
tā iegādei
pašvaldībai finanšu līdzekļu nebija.

Bērnu
un Sedas pilsētā nav neviena atklāta labiekārtota
jauniešu
teritorija, kur bērni un jaunieši varētu aktīvi
brīvdabas
darboties. Vienīgais rotaļu laukums atrodas pie
aktivitāšu
bērnudārza, tas ir piemērots tikai pirmsskolas
laukuma izveide vecuma bērniem un nav tik ietilpīgs, lai uzņemtu
Sedā
lielāku skaitu mazo sedēniešu. Par rotaļu
laukumiem tiek izvēlētas kopš „padomju laika”
nelietotas pussagruvušas celtnes, smilšu un grants
kaudzes, nekopti zālāji pilsētas nomalē.

pasākums „Satikšanās ziemā”, nebija piemēroti apstākļi
pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem. Tagad Kultūras
namā regulāri tiek organizēti kultūras un saviesīgi
pasākumi, ik nedēļu notiek ansambļa „Sudāruška”,
austrumu deju kopas un zumbas deju grupas, ģitārspēles
pulciņa mēģinājumi. Tiek atdzīvinātas kultūras tradīcijas.
Kopš projekta īstenošanas KN ir notikuši ~ 20 lieli
pasākumi, cilvēku atsaucība un apmeklētība ir liela, jo ir
nodrošināti ērti apstākļi gan pasākumu organizētājiem,
gan dalībniekiem un skatītājiem.
Radīta viena jauna darba vieta –strādnieks, kas veic
telpu uzkopšanu, āra apstādījumu uzturēšanu un
rūpējas par piegulošās teritorijas tīrību.
Projekta rezultātā labiekārtota līdz šim neizmantota 1.,3.,4.,6.,7.
teritorija pie daudzdzīvokļu māju masīva. Laukumā
uzstādīti dažādi tradicionālu un netradicionāli rotaļu
elementi, putnu vērošanas stends, skeita elementi. Ir
sakārtota vide – sastādīti augļu koki un krūmi,
dekoratīvie apstādījumi. Laukumu ikdienas izmanto
dažāda vecuma ļaudis- vecāki ar maziem bērniem, bērni
un jaunieši, pensijas vecuma cilvēki. Labvēlīgos laika
apstākļos vienlaikus laukumā parasti atrodas ap 20
cilvēku.
Pēc projekta īstenošanas apkārtējo māju iedzīvotāji ir
tie, kas uzrauga un uztur kārtību laukumā, nav novērots
arī vandālisms un huligānisms, kas parasti Sedā ir
aktuāla problēma.
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4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
Sedas pilsētas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
(1953-1990)
ekspozīcijas
izveide.
Aprīkojuma
iegāde Sedas
pilsētas
kultūrvēsturisko
priekšmetu
eksponēšanai

Strenču novadā nodibināts novada muzejs, Sedas
kultūras nams, tajā pieejamās telpas un ekspozīcija
varētu darboties kā šī muzeja filiāle. Tūristiem ir
liela interese par Sedas pilsētu kā unikālu Staļina
laika pilsētapbūves objektu. Sedas ciemats sāka
veidoties 1953. gadā reizē ar kūdras fabrikas
būvniecību Sedas tīreļa malā. Kūdras fabrikas
celtne bija pasludināta par Vissavienības
komjaunatnes triecienceltni, un uz šejieni brauca
jaunatne no visas Padomju Savienības. Tas noteica
ciemata raksturu un seju tolaik, gan arī šobrīd.
Centrālais laukums ar starveida ielu plānojumu,
liepu alejas un dzeltenās Staļina klasicisma mājas
tik tīrā un koncentrētā izpildījumā nav atrodamas
nekur citur Latvijā.
Pašvaldībai ir pieejama plaša padomju laika
priekšmetu kolekcija, kuru ilgus gadus vācis
vēsturnieks A.Zaikovskis, par eksponātiem lielu
interesi izrādījuši gan novada iedzīvotāji, gan
tūristi.

Pirmā projekta ietvaros izremontētas 3 telpas Sedas
kultūras nama otrajā stāvā, tās labiekārtotas un
pielāgotas muzeja filiāles veidošanai. 1.telpa –
ekspozīcijas izvietošanai; 2. – krājumu glabāšanai;3.aktuālu izstāžu organizēšanai. Iegādāta padomju laika
priekšmetu kolekcija, uzsākta Strenču novada muzeja
krājuma veidošana – tiek veikta eksponātu atlase un
ekspozīcijas izveide.
Otrs projekts ir pabeigts 2014.gada nogalē, iegādātas 8
vitrīnas kultūrvēsturisko priekšmetu eksponēšanai.
Pašu spēkiem pašlaik ir izveidota ekspozīcija, taču
pašvaldība meklē risinājumus kvalificētu ekspertu
piesaistei profesionālas ekspozīcijas izveidošanai. Ir
nepieciešamas radīt jaunu darba vietu ekspozīcijas
uzturēšanai un gida pakalpojumu sniegšanai.
Līdz šim daļa no ekspozīcijas materiāla tika izstādīts
2013.gada Sedas pilsētas svētkos.

Strenču novada Strenču pilsēta
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
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Tautas interešu Strenču novada pašvaldība 2011.gadā savā
nama
telpu īpašumā ieguva namu, kura 2. stāvā ir plašas
izveide Strenču telpas, kas netiek izmantotas. Uzklausot
pilsētā.
iedzīvotāju vēlmes, radās priekšlikums minētās
telpas atjaunot un pielāgot tās multifunkcionāla
Strenču tautas centra izveidei, kāds līdz tam Strenčos nav
interešu
nama pieejams. Īstenojot projektu rastos iespēja
aprīkojuma un nodrošināt modernus un ērtus bibliotēkas
inventāra iegāde pakalpojumus, uzlabot interneta pieeju, rīkot
izstādes, apmācību pasākumus, diskusiju un
tematiskos pasākumus, radošās darbnīcas, ierīkot
telpu galda spēļu spēlēšanai. Līdz tam šādiem
pasākumiem tika izmantotas telpas dažādās vietās
– skolā, kultūras namā, novada domes zālītē,
visur, kur attiecīgā brīdī bija brīva kāda brīva telpa.

Īstenojot pirmo projektu veikta ēkas 2.stāva telpu 2.,3.,4.,5.
vienkāršota renovācija. Renovētajās telpās uzsāka darbu
bibliotēka un interneta pieejas punkts.
Otra projekta ietvaros iegādātas žalūzijas visam
2.stāvam, aprīkojums pārējām telpām ( mēbeles un
interjera priekšmeti), multimediju aprīkojums, dažādas
galda spēles.
Strenčos ir izveidots multifunkcionāls centrs, kurā tiek
sniegti bibliotēkas pakalpojumi, nodrošināt interneta
piekļuve 10 vietām, noris dažādas nodarbības, radošās
darbnīcas, tematiski pasākumi, izstādes, galda spēļu
turnīri, semināri. Telpām nodrošināta pieeja cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Iedzīvotāji aktīvi izmanto pieejamos
pakalpojumus, TIN regulāri apmeklē bērni un pusaudži.
Telpās notiek tikšanās ar grāmatu autoriem, tematiskas
pēcpusdienas, nelieli koncerti, izstādes. Jau 3 reizes
Publiskajā interneta pieejas punktā norisinājušās e
apmācību kursi senioriem „Pieslēdzies Latvija!”. Radīta
viena jauna darba vieta- interneta punkta dežurants.

4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
Latviešu tautas
tērpu
iegāde
Strenču novada
deju kolektīvam

Vēsturiski Strenču novadam nav sava tautas tērpa,
kas raksturotu iedzīvotāju tērpu valkāšanas
kultūru un apdzīvotās vietas kultūrvides īpatnības.
Strenčos ar labiem rezultātiem aktīvi darbojas
vairāki deju kolektīvi, kuri izmanto pagājušā
gadsimta 60.- 70.gados darinātus tautas tērpus, tie
tiek intensīvi valkāti, ir morāli un fiziski

Īstenojot projektu ir izveidots jauns Strenču novada
brunču raksts, kas iestrādāts jaunajos tērpos, guvis ļoti
pozitīvu novērtējumu gan no novada iedzīvotājiem, gan
no pasākuma apmeklētājiem ārpus novada, gan arī no
Dziesmu un deju svētku tautas deju skašu
organizatoriem. Kā pozitīvu rādītāju par piederības
sajūtas novadam veidošanos var attiecināt atsevišķu

16.,18.
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nolietojušies, nokomplektēti nepilnīgi, neatbilstoši Strenču novada iedzīvotāju iniciatīvu pasūtīt un
izmēriem, neatbilst tērpu valkāšanas un izgatavot personīgos tautas tērpus ar jaunajiem novada
etnogrāfiskām prasībām.
brunču rakstiem. Ir izgatavoti tautas tērpu komplekti 2
deju kolektīviem- jauniešiem un vidējai paaudzei. No
jauna ir izveidojies jaunāko klašu deju kolektīvs ar lielu
dalībnieku skaitu. Pieaudzis dalībnieku skaits vidējā
vecuma bērnu deju kolektīvā. Tas radījis iekšējo
konkurenci un atstājis pozitīvu ietekmi uz priekšnesumu
kvalitāti.
Lai skan Strenču Pūtēju orķestra tradīcijas Strenčos aizsāktas jau Īstenojot projektu, Strenču pūtēju orķestris ir 16.,17.,18.
pūtēju orķestris. 20. gadsimta pirmajā pusē, kad šeit darbojās nodrošināts ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju pūtēju orķestris. instrumentiem. Uzlabojusies orķestra skanējuma
Orķestris Strenčos ir joprojām, tajā darbojas vairāk kvalitāte, kā rezultātā ir pieaugusi dalībnieku
kā 40 dažādu paaudžu mākslinieki. Kolektīvs ieinteresētība pūtēju orķestru tradīciju saglabāšanā,
piedalās novada pasākumos, regulāri orķestris vai kolektīvā iesaistījušies jauni dalībnieki - uzsākta mežraga
tā dalībnieki tiek aicināti kuplināt svētkus arī spēles apmācība, palielinājies arī perkusiju spēlētāju
apkārtējo - Valkas, Beverīnas un Burtnieku novadu skaits, jo ir iespēja apgūt jaunu instrumentu spēli, kādi
svinībās, kur savu pūtēju orķestru nav.
līdz tam orķestrim nebija pieejami. Kolektīvs aktīvi
Orķestra veiksmīgai turpmākai pastāvēšanai līdzdarbojas novada pasākumos - Lāčplēša dienā, Valsts
svarīga ir kvalitatīva un mūsdienu prasībām svētkos, Ģimenes dienā, Plostnieku svētkos, Novada
atbilstoša mūzikas instrumentu bāze. Lielu daļu svētkos u.c. Plašais instrumentu klāsts devis iespēju
instrumentu dalībnieki ir iegādājušies paši, bet veidot mazos muzicējošos sastāvus - saksofonu kvartetu,
orķestrim
nepieciešamajiem
lielajiem metāla pūšaminstrumentu un multinstrumentu
instrumentiem - tubai, eifonijam, mežragam, ansambļus. Nelielās, mobilās vienībās jaunie mūziķi
baritonsaksofonam, bungu komplektam u.c. ir apgūst papildus repertuāru, gūst skatuves pieredzi un,
pārāk lielas izmaksas, lai dalībnieki paši tos vajadzības gadījumā, var aizvietot lielo orķestri.
iegādātos.
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Valkas novada Ērģemes pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Hokeja laukuma
izbūve
un
peldvietas
labiekārtošana
Ērģemes pagastā

Ērģemes centrā atrodas Ērģemes pamatskola,
bērnudārzs un Ērģemes bērnu nams - patversme.
Pagastā ir daudz aktīvu jauniešu, kuri ziemās slido
uz centrā esošās ūdenskrātuves, kas ir veselībai un
dzīvībai bīstami. Tuvākā peldvieta Ērģemes ciema
iedzīvotājiem ir apmēram 5 km attālumā.
Nepilnus 100 m attālumā no skolas un bērnunama
– patversmes ir brīvs laukums, kurā iespējams
ierīkot hokeja laukumu. Tepat blakus ir arī esoša
ūdenskrātuve, kura ir aizaugusi un atpūtai nav
izmantojama.

Īstenojot projektu, Ērģemes centrā izbūvēts hokeja 3.,4.,7.
laukums un izveidota labiekārtota rekreācijas zona pie
ūdenskrātuves, kur tagad iespējams peldēties, spēlēt
volejbolu, sauļoties.
Hokeja laukumā ziemas sezonā katru dienu redzami gan
hokeja spēlētāji, gan vienkārši slidotāji. Laukumu
intensīvi izmanto Ērģemes pamatskola sporta
nodarbībām. Slidotavas izmantošanas grafikā tām
paredzot laiku no pulksten 9 -14. Skolēnu skaits vidēji 30
– 40 dienā. Visvairāk apmeklēta tā ir vakaros un
brīvdienās, kad apmeklētāju skaits pārsniedz -20 cilvēku.
Atsaucības no iedzīvotāju puses pozitīvas.
Labiekārtotās ūdenskrātuves peldvieta un smilšainā
pludmale siltās vasaras dienās ir iedzīvotāju iecienīta
atpūtas vieta, kuru apmeklē ari Valkas iedzīvotāji.
Apmeklētāju skaits vidēji -20 iedzīvotāji dienā.
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Galda
spēļu
centra izveide un
spēļu inventāra
iegāde Ērģemes
pagastā

Turnas tautas namā daļa no vietējiem
iedzīvotājiem piedalās pašdarbības kolektīvos
(deju kolektīvā, amatieru teātrī), bet ir cilvēki,
kuriem ir interese apgūt un uzspēlēt dažādas
galda spēles. Biedrība "Turnava" saņēma lūgumu
no Turnas jauniešiem un pensionāriem par galda
spēļu centra izveidi. Tautas namā ir šādam
centram piemērota brīva telpa, taču tai
nepieciešams remonts. biedrības biedri un
piekrituši piedalīties pagasta iedzīvotāji, kuriem ir
pieredze remontdarbos un ir ieinteresēti galda
spēļu telpas izveidē.

Projektā ir izremontēta telpa un iegādātas dažādas 1.,2.,3.,4.
spēles-galda teniss, novuss, šahs, u.c. Telpu remontēja
paši Turnas iedzīvotāji, par projekta līdzekļiem tikai tika
iegādāti tam nepieciešamie materiāli. Tagad Turnas
spēļu istabā notiek spēļu turnīri vismaz 1x mēnesī,
dalībnieku skaits vidēji 30 cilvēki, tajos piedalās arī
apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Vienkārši spēles notiek 1x
nedēļā, tajās piedalās visu paaudžu vietējie iedzīvotāji,
vidēji 8 -10 cilvēki. Tuvākā nākotnē paredzēts papildināt
istabu ar jaunām galdu spēlēm(galda hokejs, futbols un
c.).
Iedzīvotāji apmierināti ar iespēju aktīvi pavadīt brīvo
laiku, it sevišķi ziemas periodā.

Valkas novads Valkas pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Radošu
No iedzīvotājiem un amatierkolektīviem ir
nodarbību
saņemts ierosinājums izveidot kursu -apmācību
iespējas Valkas ciklu, kas dotu iespēju apgūt šūšanas, fotogrāfiju
pagastā
datorapstrādes, floristikas, tekstila un rokdarbu
prasmes interesentiem. Šādu kursu organizēšanai
ir nepieciešams aprīkojums.

Āra vingrošanas
laukuma
ierīkošana Valkas
pagastā

Valkas pagasta Sēļos nav pieejama nekāda sporta
infrastruktūra – ne telpās, ne brīvā dabā. Lugažos
ir tikai asfaltēts laukums ar basketbola grozu,
laukums pārsvarā tiek izmantots pagasta sporta

Iegādātas šujmašīna un overloks, manekens, 2.,3.
fotoaparāts, dators un printeris. Ar iegādāto inventāru
biedrība organizē: 1x mēnesī šūšanas iemaņu apguve
jaunajām māmiņām(vidēji 12 dalībnieces), 1x mēnesī
fotogrāfiju datorapstrādes nodarbība (vidēji 8
dalībnieki), 1x nedēļā šūšanas kursi (10 dalībnieki). Bez
tam biedrība šuj tērpus teātrim un nākošo Dziesmu un
deju svētku dalībniekiem.
Izveidoti divi āra vingrošanas laukumi- Sēļos un Lugažos. 3.,4.
Katrā uzstādīti vingrošanas stieņi, līdztekas, vēderpreses
soliņi, horizontālās trepes, soliņi. Pēc iedzīvotāju
aptaujas secināts, ka intensīvāk tiek izmantots laukums
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svētku organizēšanai. Šobrīd iedzīvotājiem, it īpaši Sēļos. Lugažos nav īpaši veiksmīga laukuma vietas izvēle
jauniešiem nav vispār vai ir ļoti ierobežotas blakus esošajam asfaltētajam laukumam – tas tiek
iespējas kā pavadīt savu brīvo laiku.
izmantots pārsvarā citu sporta pasākumu vai saieta
namā notiekošu pasākumu laikā, jo neatrodas
daudzdzīvokļu māju tuvumā.
2.Rīcība Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Lugažmuižas
parka
dīķa
rekultivācija un
apkārtnes
labiekārtošana

Lugažmuižas parkā ir veikta parka sakopšana, tas Ir iztīrīta un padziļināta dīķa gultne, atjaunotas slūžas, 7.,9.,10.,11.
attīrīts no krūmiem, nokaltušiem kokiem. Vasarās izveidota standartiem atbilstoša ūdens ņemšanas vieta vecās
muižas parkā norisinās sporta un citi pasākumi, vietā, izveidot pastaigu laipa, tiltiņu uz dīķī esošo saliņu,
kuru norisei, svarīga ir apkārtesošās vides uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Projekta rezultātā ir
sakārtotība. Līdz šim nesakārtots objekts šeit ir ievērojami uzlabojusies ūdens un apkārtējās vides kvalitāte.
Pagasta iedzīvotāji ir pierādījuši, ka prot rūpēties un uzturēt
muižas parka dīķis. Tas tiek izmantots
kārtībā sakopto parku un ierīkoto infrastruktūru, ir
makšķerēšanai un ziemā slidošanai, bet dīķa mainījusies iedzīvotāju attieksme, samazinājies vandālisms
ūdens un apkārtnes kvalitāte neļauj to izmantot un piesārņojums ar atkritumiem. Vasarās dīķa tuvumā cilvēki
atpūtai, jo, laika gaitā neapsaimniekojot dīķi, tā pastaigājas un atpūšas, brauc fotografēties kāzinieki.
gultne ir piegružota ar dažādiem sadzīves
atkritumiem.
3.Rīcība – Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Sociālo
pakalpojumu
telpas izveide un
labiekārtošana
Valkas pagasta
Sēļos

Sēļos ir augsts trūcīgo un maznodrošināto
iedzīvotāju skaits (~ 105cilvēki), kuriem ir
nepieciešama sociālā palīdzība. Dzīvokļos nav siltā
ūdens
padeve,
pārsvarā
tajos
dzīvo
maznodrošinātie iedzīvotāji. Pirms vairākiem
gadiem izveidota dušas istaba, kurai šobrīd
nepieciešams remonts. Pagasta vadība uzskata, ka
Sēļos ir steidzami nepieciešams vēl viens
pakalpojums-veļas mazgāšana.

Projektā veikts telpu kosmētiskais remonts, iegādāta
veļas mašīna, žāvētājs, ūdens sildītājs, kā rezultātā tiek
piedāvāts jauns pakalpojums – veļas mazgāšana.
Labiekārtota arī uzgaidāmā telpa. Pakalpojums pieejams
maznodrošinātajiem un pensionāriem, vidēji to izmanto
60 ģimenes. Visus izdevumus sedz novada dome.

12.,13.,14.,15.
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Valkas novads Valkas pilsēta
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Bērnu
rotaļu Valkā ir viens mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums,
laukuma
tas atrodas pilsētas centrā. Pie esošā laukuma nav
ierīkošana Valkas autostāvvietas, tuvumā neatrodas lieli dzīvojamo
pilsētā
māju rajoni. Lai nodrošinātu bērniem brīvā laika
pavadīšanas
iespējas
tuvu
dzīvesvietai,
nepieciešams
ierīkot
rotaļu
laukumu
daudzdzīvokļu māju tuvumā Mikrorajonā. Pašreiz
teritorijas vietā atrodas esošs zālājs, ko ieskauj
koki teritorijas dienviddaļā un esošs žogs
teritorijas ziemeļdaļā.

Projekta ietvaros uzstādīti dažādi rotaļu elementi ar 3.,4.,9.
papildus aprīkojumu: šūpoles ar metāla statnēm,
lokomotīve ar vagoniņu, sporta aprīkojums "Liāna”,
bērnu rotaļu komplekss "Kuģis”. Pie laukuma ir ērta
autostāvvieta, blakus esošajā Mikrorajonā dzīvo liels
skaits bērnu vecumā līdz 15 gadu vecumam (apm. 100),
PII "Pasaciņa" apmeklē 180 bērni. Lai nodrošinātu rotaļu
laukuma teritorijas drošību un tīrību, tas ierīkot
nožogotā teritorijā. Nākotnē plānota projekta II kārta rotaļu
elementu
papildināšana,
teritorijas
labiekārtošana.
2.Rīcība Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Zāģezera
teritorijas
labiekārtošana

Zāģezera apkārtne ir iecienīta iedzīvotāju brīvā
laika pavadīšanas vieta, šeit tiek rīkoti arī
pasākumi ar lielāka iedzīvotāju skaita piedalīšanos.
Teritorijā atrodas avotiņš - Zāģavots, kur
iedzīvotāji dodas pēc ūdens. Ierobežoto resursu
dēļ teritorijā nav veikti nekādi apjomīgāki
labiekārtošanas darbi, arī avotiņa ūdens ņemšanas
vieta ir nesakārtota un grūti pieejama.

Projekta ietvaros ir sakopta Zāģezera apkārtne un uzlabota 7.,10.,11.
pieeja Zāģavotam. Pludmalē uzstādītas ģērbtuves un
atkritumu urnas. Pie avota izveidota dēļu laipa un ierīkots
apgaismojums, kas atvieglo piekļuvi avotam, kā arī izveidota
platforma ūdens ņemšanas vietā un iztīrīta avota gultne. Pēc
projekta katru gadu tiek veikta avota ūdens analīze un tīrīta
gultne no sanešiem. Sakoptā vides novērš nevērīgu attieksmi
pret dabas objektiem, iedzīvotāji saudzīgāk izturas pret
apkārtējo vidi, samazinājies piesārņojums ar sadzīves
atkritumiem. Labas atsauksmes saņemtas par ērto piekļuvi un
apgaismojumu, jo īpaši rudens un ziemas sezonā, kad vakari
ātri paliek tumši.

3.Rīcība – Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem
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Sociālo
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes
uzlabošana
Valkas
novada
iedzīvotājiem

Valkā sociālais dienests atrodas vienā ēkā ar Valsts
probācijas dienestu, psihologa kabinets atrodas
blakus probācijas dienesta speciālistiem, kurus
apmeklē notiesātās personas, tas iedveš bailes
vardarbībā cietušajiem bērniem, kuri ir spiesti
gaidīt kopējā uzgaidāmā telpā. Īpaši tas attiecas
uz bērniem, kuri nāk vizītē pie psihologa un gaida,
kamēr notiek saruna ar ģimenes locekļiem , jo
nereti ir jāgaida vismaz stunda, ja ir atnākuši
vairāki ģimenes locekļi. Līdzīga situācija ir
atkarīgajām personām, kuras kautrējas un cenšas
izvairīties no publicitātes.

Izremontētas un labiekārtotas trīs telpas Sociālajā 12.,13.,15.
dienestā: 1- telpa, kur var īslaicīgi uzturēties vardarbībā
cietušie bērni, kuri saņem psihologa palīdzību; 2- telpa
atkarībā esošu personu centra „Cerība” izveidei, šeit
notiek atbalsta grupu nodarbības, līdz ar to radīts jauns
sociālais pakalpojums, kāds līdz šim Valkas novadā nav
bijis; 3- priekštelpa. Norobežotās telpas nodrošina
apmeklējumu anonimitāti. Telpas izmanto ~ 360 Valkas
novada iedzīvotāji.

Valkas novada Vijciema pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Aktīva brīvā laika
pavadīšanas
iespēju
pilnveidošana
Vijciemā

Vijciema hokeja laukums darbojas no 1970. gada,
pēdējo reizi tas rekonstruēts 2001. gadā. Uz
laukuma notiek sporta stundas skolēniem,
sacensības un treniņi gan skolēniem, gan Vijciema
pieaugušo hokeja komandai, kas ar labiem
rezultātiem piedalās Latvijas mēroga sacensībās.
Hokeja laukuma nepieciešama rekonstrukcija un
komandai jauns inventārs. Kopš 2011.gada
iedzīvotājiem pieejama jauna un moderna sporta
zāle, taču tajā nav nepieciešamais sporta
inventārs.

Projekta ietvaros rekonstruēts hokeja laukums- 1.,2.,3.,4.
uzstādīta moduļu mājiņa ģērbtuvēm, lampas
apgaismojumam, atjaunoti borti. Iegādāts sniega tīrītājs,
nepieciešamais aprīkojums ūdens uzliešanai, inventārs
hokeja spēlēšanai, kā arī apskaņošanas aparatūra.
Sporta zālē ir pieejams inventārs volejbola, futbola,
florbola, tenisa, novusa spēlēšanai, ir tablo un dators
sacensību organizācijas nodrošināšanai.
Sporta zālē pa dienu ir sporta nodarbības skolniekiem,
vakaros notiek treniņi 2-3x nedēļā, apmeklējums vidēji
13-20 cilvēki. Sporta darba organizators atzīst, ka uz zāli
tagad nāk arī tādi iedzīvotāji, kas agrāk ar sportu bija uz
„Jūs” un ne ar ko nenodarbojās. Reizi mēnesī notiek
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Bērnu
rotaļu
laukuma
ierīkošana
Vijciema pagastā

Vijciemā nav bērnu rotaļu laukums, kur varētu
rotaļāties piemērotā bērnu vecumam atbilstošā
vidē. Biedrība "Vijmalieši" kā sportisku aktivitāšu
un fiziskās veselības veicināšanas aktīvistu grupa,
vēlas ierīkot rotaļu laukumu Vijciema pagasta
centrā pievilcīgā, viegli sasniedzamā, drošā un
atbilstošā vidē - Vijciema pamatskolas dārzā.

Vijciema tautas
nama
infrastruktūras
ierīkošana

Vijciema tautas nama ēka 2011. gadā cieta
ugunsnelaimē. 2013.gadā namā ir pabeigti
vērienīgi rekonstrukcijas darbi, bet aprīkojumam
(skatuves mehānikai, skatuves audumiem,
gaismas aparatūrai, video projekciju ierīcēm,
mūzikas
instrumentiem
un
apskaņošanas
iekārtām) finanšu līdzekļi nepietiek. Aprīkojuma
trūkuma dēļ mazāki pasākumi, un kolektīvu
mēģinājumi tiek rīkoti skolas zālē, sporta hallē,
draudzes telpās. Lielu pasākumu organizēšanai
apskaņošanas iekārtas tiek nomātas.

dažādas sacensības un turnīri, katrā pasākumā 20-30
dalībnieki – no apkārtējiem pagastiem un Valkas
pilsētas. Jau divus gadus ir notikušas Valkas novada
rudens sporta spēles, kurās piedalās ~200 dalībnieki.
Projekta ietvaros ierīkots bērnu rotaļu laukums, kas 3.,4.
sastāv no: rotaļu kompleksa (platforma - mājiņa,
šūpoles, nerūsošā tērauda slidkalniņš, alpīnistu siena un
kāpnes), atsperšūpolēm "Zirdziņš",
vingrošanas
kompleksa (divu dažādu augstumu pievilkšanās stieņi un
zviedru siena) un soliņa bez atzveltnes. Laukumā pa
dienu uzturas jaunāko klašu bērni, kā arī māmiņas ar
mazuļiem.
Projekta ietvaros iegādāts: skatuves aprīkojums 2.,3.,17.
(mehānika un audumi), apgaismojuma sistēmas,
digitālās klavieres un apskaņošanas iekārtas.
Pēc projekta īstenošanas 2014.gadā Tauta namā notikuši
vairāk kā 40 pasākumi, kuros dalībnieku skaits bijis ~
2000 cilvēki. Saņemtas pozitīvas atsauksmes no
pasākumu dalībniekiem par kvalitatīvu skaņu,
interesantām apgaismojuma variācijām. Tautas nama
darbinieki novērtējuši skatuves aizkaru augsto kvalitāti.

Valkas novada Zvārtavas pagasts
1.Rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
Brīvā laika istaba Zvārtavas pagastā nav iekārtota neviena telpa, kur Projekta ietvaros izremontēta brīvā laika istaba 1.,2.,3.,4.
Zvārtavas
iedzīvotāji varētu pavadīt brīvo laiku atbilstoši Zvārtavas pagasta centrā. Tā aprīkota ar mēbelēm,
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pagastā

savām interesēm. Valkas un blakus novadu
piedāvātās papildus izglītības un atpūtas iespējas
grūti izmantojamas lielā attāluma un slikto ceļu
dēļ. Pašvaldībai piederošā ēkā ir pieejama brīva,
līdz šim neizmantota telpa, kuru varētu pielāgot
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

Sporta aktivitāšu
pilnveidošana
Zvārtavas
pagastā

Projekta "Brīvā laika istaba Zvārtavas pagastā”
īstenošanas rezultātā iedzīvotāju aktivitāte ir
augusi ,bet vēl trūkst inventārs dažādām aktīvām
nodarbēm, sevišķi ziemas mēnešos. Pēc Mierkalna
tautas nama rekonstrukcijas, Zvārtavas pagasta
ēkā "Luturskolā" neizmantota paliek iepriekš
izmantotā tautas nama zāle. Tā ir piemērota , lai
tajā izvietotu trenažierus un galda spēles.

Brīvā
laika
pavadīšanas
iespēju
pilnveidošana

Mierkalna tautas nams celts 1897.gadā,
2010.gadā veikta tā rekonstrukcija. Ir veikti
vērienīgi rekonstrukcijas darbi, taču tautas namā
trūkst aprīkojums. Mierkalns atrodas tālu no

iegādāts mūzikas centrs, dators, datorspēles. Rezultātā
pagastā tagad jau vairākus gadus notiek līdz tam nebijuši
pasākumi: vismaz 1x mēnesī galda spēļu turnīri (10-14
dalībnieki), 2x mēnesī dažādas radošas darbnīcas ( 5-12
dalībnieki), brīvdienās iedzīvotāji nāk spēlēt galda
spēles. 2x gadā notiek pagasta iedzīvotāju sapulces,
kurās piedalās ap 16-20 cilvēki, māmiņu atbalsta grupu
nodarbības (6 cilvēki). 1x gadā tiek rīkotas radošo darbu
izstādes, kurās piedalās ~28 dalībnieki, par tām ir
saņemtas ļoti labas atsauksmes.
Projektā iegādāti trenažieri, novuss, biljards, galda 2.,3.,4.
teniss, kā arī vairākas galda spēles. Šo projektu var
uzskatīt par iepriekšējā projekta turpinājumu- tagad
iedzīvotājiem piedāvātās brīvā laika pavadīšanas
iespējas ir plašākas. Brīvā laika istabā darbojas tie, kas
iecienījusī intelektuālās spēles (piem.šahs, dambrete),
blakus zālē darbojas aktīvie un trokšņainie galda spēļu
un trenažieru cienītāji. Brīvdienās galda spēles nāk
spēlēt jaunieši, vidēji 8 cilvēki vienā reizē. No
iedzīvotājiem saņemtas pozitīvas atsauksmes, sevišķi par
iegādātajiem trenažieriem. Novada dome ir pieņēmusi
darbā Zvārtavas pagasta sporta dzīves organizatoru ,kurš
organizējot sporta pasākumus ,izmanto arī biedrības
sporta inventāru.
Projekta ietvaros Mierkalna Tautas namam iegādātas 2.,3.,4.
skaņas un gaismas iekārtas : atskaņotājs, portatīvais
dators, projektors, ekrāns, aktīvie akustiskie skaļruņi ar
statīviem, skatuves monitors, kondensatormikrofoni un
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Zvārtavas
pagastā

novadu centriem, pagasta iedzīvotājiem ir
apgrūtināta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus
un pašdarbības aktivitātes citās vietās. Tautas
namā darbojas pašdarbības kolektīvi, notiek
novada pasākumi un koncerti, Ozolu pamatskolas
svētku pasākumi. Telpas ir piemērotas arī dažādu
semināru, apmācību un konferenču organizēšanai.
Tautas nama rīcībā nav vispār nekāda skaņas
aparatūra, nav projektors, ir tikai 4 prožektori,
"sānu gaismas" un dienas gaismas spuldzes.

dinamiskie mikrofoni, krāsmaiņu prožektori. Saņemtas
pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem par notiekošo
pasākumu kvalitāti: laba dzirdamība, apgaismojums,
teātra izrādes ar muzikālu noformējumu. Teātra izrādes
Mierkalna tautas namā pulcē līdz 100 apmeklētājiem
vienā reizē, tie ir arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Ir
pieaudzis notiekošo pasākumu skaits. 2X mēnesī tautas
namā notiek svinīgi pasākumi, kas pulcē ap 50 cilvēkiem.
3X nedēļā notiek pašdarbības kolektīvu mēģinājumi . 4X
gadā notiek Ozolu pamatskolas organizēti svinīgi
pasākumi ,kuros piedalās ap 70 cilvēkiem. Jauniešiem ir
iespēja rīkot diskotēkas tipa pasākumus. Vietējie
iedzīvotāji izmanto tautas nama telpas un aparatūru
privātu jubileju svinībām.
2.Rīcība Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Norādes
Zvārtavas
pagasta mājām

Zvārtavas pagastā tikai dažām mājām ir izveidotas Uzstādītas vienota stila norādes uz visām Zvārtavas
māju norādes, bet pagastā pavisam atrodas 168 pagasta dzīvojamām mājām.
viensētas. Norāžu trūkums apgrūtina palīdzības Zvārtavā iedzīvotāji izteikuši pateicību par jaunajām
dienestu ( neatliekamā palīdzība, ugunsdzēsēji, norādēm uz mājām. Tas ievērojami atvieglo vajadzīgo
pasts, policija, meža dienests, ieņēmumu dienests objektu atrašanu gan palīdzības dienestiem, gan pašiem
) un iebraucēju iespēju atrast nepieciešamo iedzīvotājiem.
objektu. Sevišķi aktuāli tas ir kļuvis pēc novadu
izveidošanas, jo daudzi dienesti atrodas reģiona
pilsētā un vietējo situāciju nepārzina.
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”

Zvārtavas
pašdarbnieki

Pēc Mierkalna tautas nama rekonstrukcijas un Projektā iegādāti koncerta tērpi sieviešu vokālajam 16.,17.
apskaņošanas aprīkojuma iegādes pasākumu ansamblim un video kamera pasākumu filmēšanai.
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rezdami sev un skaits ir palielinājies. Šajos pasākumos
citiem
neiztrūkstoši piedalās Zvārtavas pagasta sieviešu
vokālais ansamblis, kurš darbojas kopš 2009.gada,
taču tam nav koncerttērpi. To trūkums skatēs
samazina kopējo rezultātu, kā arī mazina iespēju
piedalīties reģionālajās skatēs. Notiekošos
pasākumus
biedrība
vēlētos
iemūžināt
videoierakstos, kurus pēc tam ievietot sociālajos
tīklos, rādīt gan pagasta iedzīvotājiem, gan
viesiem.

Rezultātā ansamblis aktīvāk piedalās pasākumos un
koncertos. Sieviešu vokālais ansamblis ar jaunajiem
tērpiem ir piedalījies Valkas novada vokālo ansambļu
skatē Valkā, koncertos Plāņos, Vijciemā , Gaujienā,
starpnovadu vokālo ansambļu lielkoncertā Alūksnes
novadā, koncertēja Eiroparlamenta vēlēšanu ABC tūres
Vidzeme 2014 pasākumā Ozolu pamatskolā un Dagnijas
Pakalnes
autordziesmu koncertā Mierkalnā un
Gaujienā.
Projekta īstenotājs uzskata, ka mērķis nav sasniegts
pilnībā attiecībā uz iegādāto video kameru. Pasākumi
tiek nofilmēti, taču pagastā trūkst speciālista, kurš
prastu kvalitatīvi apstrādāt un sistematizēt videoarhīvu,
tā lai sižetus varētu ievietot sociālajos tīklos.
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9.tabula

Stratēģijas ieviešanas 1.-4.rīcību rezultatīvie rādītāji,
to projektu skaits, kuru īstenošana paaugstinājusi konkrētos rādītājus
Rādītājs
skaits
1.rīcība „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem
1.
Mainījusies iedzīvotāju aktivitāte, no jauna radušas NVO/interešu 19
grupas.
2.
Mainījies notiekošo pasākumu skaits
26
3.
Jauno/rekonstruēto objektu izmantošanas intensitāte-apmeklētāju
32
skaits
4.
Iedzīvotāju atsauksmes par to, kā uzlabojušās brīvā laika pavadīšanas 28
iespējas
5.
Saglabāto/ no jauna radušos darba vietu skaits
4
6.
Samazinājusies jauniešu alkoholisma un huligānisma problēma
5
2.Rīcība Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
7.
Mainījusies iedzīvotāju attieksme pret vides (dabas) objektiem9
samazinājies vandālisms, nevērīga attieksme
8.
Mainījusies iedzīvotāju attieksme pret vides (dabas) objektiem
9.
Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri ir ieinteresēti uzturēt kārtību
9
sakoptajos objektos
10.
Palielinājies cilvēku skaits, kuri uzturas attiecīgajās sabiedriskās vietās 2
11.
Samazinājies piesārņojuma ar sadzīves atkritumiem līmenis
2
3.Rīcība – Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem
iedzīvotājiem
12.
Apdzīvotu vietu skaits, kurās ir radusies iespēja saņemt pakalpojumus
13.
Jaunizveidoto punktu noslogotība-apmeklētāju skaits
2
14.
Iedzīvotāju atsauksmes par jaunajām iespējām un pakalpojumu
1
kvalitāte
15.
Paaugstināta pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem
1
4.Rīcība „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”
16.
Pašdarbnieku skaita izmaiņas un iespējas piedalīties konkursos, skatēs 9
u.c.pasākumos.
17.
Pasākumu kvalitātes novērtējums (vērtējams pēc apmeklētāju skaita) 4
18.
Pasākumu dalībnieku atsauksmes
7

Pozitīvi vērtējams fakts, ka LEADER projektu īstenošana ir veicinājusi iedzīvotāju
aktivitāti - ar to domāta ne tikai jaunu NVO dibināšana, bet arī vietējo iedzīvotāju
iesaistīšanās kopējā darbā un talkās, kā arī rezultātu uzturēšanā pēc īstenotajiem
projektiem. Kā piemēru pārējām pašvaldībām var minēt Grundzāli, kur iedzīvotāju
atsaucība un talkas projektu darbos jau kļuvušas par tradīciju, neviens no projektiem
nav ticis īstenots bez iedzīvotāju brīvprātīgas līdzdalības. Tas aizsākās ar LEADER, bet
turpinās arī citos Grundzāles pagastā īstenotajos projektos. Vietējie iedzīvotāji
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iesaistījušies projektu īstenošanas aktivitātēs arī Gaujienas, Virešu, Kauguru, Ērģemes
pagastos , Valkas un Sedas pilsētās.
Dati par jaundibinātām NVO – 4.2.nodaļā.
Ir virkne ierīkotu objektu, par kuru uzturēšanu pēc projekta rūpējas paši iedzīvotāji –
Gaujienas BMX trase, Virešu sporta laukums un aktīvās atpūtas laukums, estrāde un
āra trenažieri Grundzālē, sporta laukumi Jērcēnos un Kauguros, bērnu rotaļu laukumi
Sedā un Mūrmuižā, Lugažmuižas parka dīķa apkārtne, hokeja laukums Vijciemā.
Analizējot iesūtītās anketas, kā arī runājot ar pašvaldību pārstāvjiem un iedzīvotājiem
klātienē, lielākā daļa aptaujāto ir atbildējuši, ka pēc LEADER projektu īstenošanas ir
mainījies gan notiekošo pasākumu skaits, gan kvalitāte, bet šos rezultatīvos rādītājus
nevar attiecināt uz visiem īstenotajiem projektiem, jo, piemēram, ierīkots bērnu
rotaļu laukums nekādā veidā nemaina pasākumu skaitu, vai notiekošo pasākumu
kvalitāti pašvaldības teritorijā.
Ir atsevišķi projekti, kuri ir atzīti par nozīmīgiem vietējai sabiedrībai, taču tiem nav
atbilstošs neviens no definētajiem rādītājiem. Stratēģijā trūkst rādītāju pēc kuriem
novērtēt atsevišķu projektu rezultātus - piemēram, ierīkoto muzeju darbība,
multimediju aparatūras iegāde kultūrvēsturisko materiālu filmēšanai un
eksponēšanai, norādes zīmju uz mājām uzstādīšana, piemiņas akmens represētajiem
uzstādīšana(projekts nav iepriekš pieminēts, jo pašlaik vēl nav pabeigts).
Tāpat kā nodaļā par kvantitatīvajiem rādītājiem redzams, ka ir gadījumi, kad,
piemēram, projekti, kuri īstenoti 4.rīcībā, ir uzlabojuši 1.rīcības rezultatīvos rādītājus,
vai arī otrādi.
Pēc rezultatīvo rādītāju analīzes var secināt, ka ne visi Stratēģijā paredzētie
rezultatīvie rādītāji ir veiksmīgi nodefinēti. 2.rīcībā ir divi atsevišķi izdalīti rādītāji, kuri
ir pēc būtības ir vienādi: 7.„Mainījusies iedzīvotāju attieksme pret vides (dabas)
objektiem- samazinājies vandālisms, nevērīga attieksme” un 8.„Mainījusies
iedzīvotāju attieksme pret vides (dabas) objektiem”. Nav īsti saprotams 3.rīcības
rādītājs 12.„Apdzīvotu vietu skaits, kurās ir radusies iespēja saņemt pakalpojumus” –
tas varētu būt kvantitātes nevis sasniegtā rezultāta rādītājs.
Par vairākiem projektiem aptaujātie ir atzinuši, ka uzlabojušies 6. un 7.rādītāji, bet
VRG pati atzīst, ka šie rādītāji ir grūti izmērāmi
Secinājumi:
1. VRG nav veikusi vajadzīgos grozījumus Stratēģijā, nav mainīti kvantitatīvie un
rezultatīvie rādītāji pēc finansējuma pārdales starp rīcībām.
2. Nav noteikti rādītāji 4. un 5.rīcību rezultātu novērtēšanai
3. Atsevišķi rezultatīvie rādītāji ir pārāk vispārināti un neizmērāmi(piem.6 un 7.)
4.Ne visi rezultatīvie rādītāji ir veiksmīgi definēti.
5.Rādītāji Stratēģijā sadalīti pa rīcībām, taču analizējot rezultātus, redzams, ka ir rādītāji,
kas raksturo rezultātus vairāk kā vienā rīcībā.
Priekšlikumi:
1. Jaunās Stratēģijas izstrādes laikā lielāku uzmanību pievērst rādītāju definēšanai.
Rādītājiem jābūt konkrētiem un izmērāmiem.
2. Rādītājus noteikt visai Stratēģijai kopīgus, nesadalot pa atsevišķām rīcībām.
3.Stratēģijas ieviešanas laikā nepieciešams mainīt kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus
atbilstoši īstenotajiem projektiem(pēc Rīcības plāna grozījumiem un iespējamās
finansējuma pārdales starp Rīcībām).
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4.2.SVID analīze
Pētījuma ietvaros 2015.gada janvārī darba grupa veica atkārtotu teritorijas SVID
analīzi, iegūtie rezultāti salīdzināti ar 2008.gadā veikto teritorijas analīzi.
Stiprās puses
2015.gada vērtējumā ir palikušas gandrīz nemainīgas, salīdzinot ar 2008.gadu ir tikai
daži papildinājumi:
- pieejamie dabas resursi,
- iestrādes mājražošanā un amatniecībā,
- notiek vietējas un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta pasākumi.
Vājās puses
Labots ģeogrāfiskā stāvokļa formulējums no „Liels attālums līdz lielām pilsētā” uz
„Nevienlīdzīga reģiona centra Valmieras un citu lielāku apdzīvotu centru
sasniedzamība”. Pamatojums tam ir Beverīnas, Burtnieku, Strenču novada pamatoti
iebildumi par to, ka no šo novadu teritorijas Valmiera ir ātri sasniedzama.
Projektu īstenošanas rezultātā kā vājās puses Partnerības teritorijā salīdzinot ar
2008.gadu vairs netiek minēts:
- vienveidīgs aktivitāšu piedāvājums brīvā laika pavadīšanai
- iniciatīvu grupu trūkums atsevišķās pašvaldībās
- sabiedrisko pulcēšanās telpu trūkums
- atpūtai piemērotas infrastruktūras trūkums
- Kultūrvēstures mantojuma un kultūras vides objektu esošais stāvoklis (šai punktā
2015.gada formulējums ir „Kultūrvēstures mantojuma, sporta infrastruktūras,
kultūras vides uzturēšana”, darba grupa uzskata, ka galvenā problēma ir nevis
izveidot, bet uzturēt esošo)
- kultūras mantojuma nepietiekama popularizēšana
- nemateriālā kultūras mantojuma izzušana
Ņemot vērā to, ka jaunajā plānošanas periodā Partnerībā vairāk tiek domāts
uzņēmējdarbības attīstību , 2015.gadā kā vājās puses, kurām nepieciešams
uzlabojums, papildus tiek atzītas:
- Nav izveidots instruments sociālās uzņēmējdarbības, t.sk. kooperācijas attīstībai
- Nav attīstīta mājražošana un amatniecība
- Nepietiekama tūrisma piedāvājuma reklāma
- Neapmierinošs pašvaldību vietējo ceļu stāvoklis
- Darba vietu nepietiekamība
- Kvalificēta un motivēta darbaspēka nepietiekamība
Attīstības iespējas
Salīdzinot ar 2008.gadu, attīstības iespējas Partnerība saskata arī:
- sadarbībā ar citām Latvijas partnerībām
- vides pieejamības uzlabošanā
- Mājražotāju, amatnieku kooperācijas attīstīšanā
Draudi
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2008.gada analīze papildināta ar:
-Piesārņojums ar sadzīves atkritumiem tūrisma objektu tuvumā
- Dabas stihiju ietekme uz tūrisma infrastruktūru
- vandālisms
-līdzekļu trūkums izveidotās infrastruktūras uzturēšanai
-iedzīvotāju emigrācija
- Vietējo iedzīvotāju zemā pirktspēja
Pilna SVID analīze skatāma 4.pielikumā.

4.3.Anketēšana un aptaujas
Pētījuma ietvaros aptaujāti iedzīvotāji, NVO un pašvaldību pārstāvji, projektu
īstenotāji.
Anketas tika lūgti aizpildīt iedzīvotāji, kuri paši nav Partnerības biedri un nav
īstenojuši LEADER projektus. Tās izplatīja VRG pārstāvji savās pašvaldībās.
(Anketa 5.pielikumā)
10.tabula

No iedzīvotājiem saņemto anketu skaits
Pašvaldība
Zvārtavas pagasts
Virešu pagasts
Grundzāles pagasts
Valkas pilsēta
Valkas pagasts
Ēveles pagasts
Strenči
Gaujienas pagasts
Trikātas pagasts
Jērcēnu pagasts
Kauguru pagasts
Ērģemes pagasts
Plāņu pagasts
Vijciema pagasts
Brenguļu pagasts
Seda

skaits
26
24
23
21
15
11
10
10
9
9
8
8
8
6
0
0

Aktivitāte nav bijusi augsta, pavisam saņemtas tikai 189 aizpildītas anketas. Pie tam,
piemēram, no Ērģemes pagasta saņemtas 8 anketas, 7 no tām ir no vienas apdzīvotas
vietas Turnas, Trikātā visas anketas aizpildītas tikai skolā, tamdēļ VRG uzskata, ka
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anketu rezultāti ir nepietiekošs rādītājs, pēc kura noskaidrot iedzīvotāju vairākuma
viedokli, un pēc anketēšanas veikta papildus iedzīvotāju mutiska aptauja.
2014.gada nogalē un 2015.gada pavasarī visos Partnerības novados uz sarunu tika
aicināti aktīvākie iedzīvotāji, NVO un pašvaldību pārstāvji. Jāsaka, ka arī šajās
sapulcēs dalība nebija augsta: kopā dažāda veida iedzīvotāju informēšanas
pasākumos ir piedalījušies 124 teritorijas iedzīvotāji.
Kopā gan ar anketām, gan mutiski laika posmā no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada
aprīlim aptaujāti 313 Partnerības teritorijas iedzīvotāji, t.i. 1,64 % no visiem
iedzīvotājiem.

4.3.1. Aptaujas anketu rezultāti
Anketas vairāk ir aizpildījušas sievietes, strādājošie, jaunākais zināmais respondenta
vecums ir 15 gadi, vecākais 74 gadi. Precīzi skaitļi nav zināmi, jo daļa respondentu
nav atbildējuši uz anketas noslēguma jautājumiem par dzimumu, vecumu,
nodarbošanos. Ir anketas, kurās nav atbildēts uz visiem jautājumiem.
1.Vai esi informēts par biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” (turpmāk
Biedrība) darbību un aktivitātēm
1
36

Esmu labi informēts
61
Esmu dzirdējis, bet informācija
ir nepilnīga

67

Neko neesmu dzirdējis
Cita atbilde

Lai gan 36 no visiem aptaujātajiem atbild, ka neko nav dzirdējuši par Partnerību, tai
pat laikā daļa no viņiem spēj uzskaitīt vismaz dažus no savās teritorijās īstenotajiem
LEADER projektiem, taču viņi nezina, kas ir šo projektu īstenotāji un ka šie projekti ir
saistīti ar Partnerību.
No aptaujas datiem var secināt, ka iedzīvotāji vislabāk informēti par partnerību ir
Grundzāles un Zvārtavas pagastos. Grundzālē tas skaidrojams ar enerģisku pagasta
vadību, pašu iedzīvotāju ieinteresētību dzīves kvalitātes uzlabošanā pagastā un lielo
aktivitāti talkās. Zvārtavā tas ir biedrības „Atrodi laiku sev” nopelns – iedzīvotāju
pagastā ir maz, līdz 2009.gadam šeit nebija neviena nevalstiska organizācija un nekas
netika organizēts, bet tagad Zvārtavā notiek gan radošās darbnīcas, mācības,
izstādes, iedzīvotāji var spēlēt galda spēle un darboties ar trenažieriem, u.t.t., un
biedrība ir tā, kas informē iedzīvotājus par Partnerību.
Iedzīvotāju informētības līmenis ir atkarīgs ne tikai no Partnerības īstenotās
komunikācijas ar iedzīvotājiem pašvaldībās, no publicitātes masu medijos un
internetā. Pētījuma ietvaros, gatavojoties jaunajam periodam, apkopoti visi
publicētie materiāli reģionālajos un novadu laikrakstos par Partnerības aktivitātēm
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pēdējos divos gados. Visvairāk publikāciju ir Valkas novada laikrakstā, Smiltenes
novadā tādas ir tikai 6, bet iedzīvotāji šeit ir informētāki nekā Valkas novadā kopumā.
Tas skaidrojams ar pašu iedzīvotāju aktivitāti(jau pieminētā dalība projektu
īstenošanas talkās Grundzālē), aktīvu vietējo NVO (Zvārtavas pagasta gadījumā) un
aktīvu pašvaldības vadību. Piemēram, Virešos iedzīvotāji ir salīdzinoši slikti informēti
– par Partnerību vispār ir dzirdējuši, bet trūkst informācija par īstenotajiem
projektiem, kā arī nezina, kas ir šo projektu īstenotāji. Un Vireši ir vienīgā pašvaldība,
kuras iedzīvotāji anketās vairākkārt ir atzīmējuši, ka vajag aktīvāku pagasta vadību.
Tātad informētības līmenis lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, cik aktīva ir vietējā vara.
Vismazāk informēti un ieinteresēti iedzīvotāji ir Valkas pilsētā un Beverīnas novadā.
Kā jau iepriekš minēts, no Beverīnas novada 3 pagastiem anketas(kopā 17) ir
saņemtas tikai no diviem, pie tam, Trikātas pagastā tās acīmredzot visas ir aizpildītas
skolā. Pēdējo divu gadu laikā ne reģionālajā, ne vietējā novada laikrakstā nav
nevienas publikācijas par Partnerību, tās aktivitātēm un īstenotajiem projektiem. 8
no 17 respondentiem neko nav dzirdējuši par Partnerību, 11 nevēlas iesaistīties kāda
projekta īstenošanā nākotnē. Valkas pilsētā 10 respondenti neko nav dzirdējuši par
Partnerību, 12 nezin neko par īstenotajiem projektiem.
Var secināt, ka viens no iemesliem iedzīvotāju informētībai un arī ieinteresētībai ir
dzīves vieta – Beverīnas novada iedzīvotāji ir vairāk orientēti uz Valmierā
notiekošajiem pasākumiem un aktivitātēm, savukārt valcēnieši dzīvo pilsētā, novada
centrā un īpaši neinteresējas par lauku attīstību(Partnerības aktivitātes tomēr vairāk
ir saistītas ar laukiem).
2. Vai zini cik un kādi LEADER (Ziemeļgaujas) projekti īstenoti 2009. – 2014.gados
tavā pašvaldībā(šeit katras pašvaldības anketās bija minēts konkrētais pagasts vai
pilsēta)
Jā
59

63

Nē

38

Esmu dzirdējis pr dažiem
projektiem, bet nezinu, vai tie ir
visi

Respondenti, kuri uz 1.jautājumu atbildējuši „Neko neesmu dzirdējis”, arī uz 2.jautājumu
atbild „Nē”.

3.Ja atbilde nav „nē” – kas .....(pagastā/pilsētā) ierīkots, iegādāts, u.t.t. ar šo
projektu finansiālu atbalstu.
135 respondenti ir uzskaitījuši visus, vai vismaz kādus no realizētajiem LEADER
projektiem. Daļa no aptaujātajiem šajā jautājumā pieminējuši arī citus ar Partnerības
atbalstu īstenotos projektus (KNHM fonda un Partnerības finansētie
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projekti),vairākās atbildes minēti arī citi pašvaldībās īstenotie projekti, kas nav saistīti
ar Partnerības aktivitātēm. Redzams, ka iedzīvotājiem nav īsti skaidri projektu
finansēšanas avoti. Tas ir saprotams – laikrakstos parasti pēc projekta īstenošanas
tiek ievietota informācija par to, ar kāda fonda atbalstu tas noticis. Cilvēkam, kurš
pats nekādā veidā nav iesaistīts šo projektu īstenošanā, izlasot informāciju, daudz
neko neizsaka fondu saīsinājumi – ELFLA, KF, ERAF, ESF, u.c. Tas ir jautājums, par
kuru jaunajā periodā vairāk jādomā tieši pašiem projektu īstenotājiem – kā
popularizēt vietējiem iedzīvotājiem savus projektus un to rezultātus.
4.Ja atbildēji uz 3.jautājumu, vai esi informēts, kas bija šo projektu īstenotāji?
74 respondenti uz šo jautājumu nav atbildējuši vai arī atbildējuši ar „Nē”, 79 ir
nosaukuši pareizi vismaz kādu no projektu īstenotājiem. Pārējās atbildes ir ļoti
dažādas - vairākās anketās kā projektu īstenotāji nosauktas nevis biedrības, bet
konkrētas personas, kuras tiešām piedalījušas projektu īstenošanā – tātad aptaujātie
ir dzirdējuši par projekta īstenošanu, pazīst cilvēkus, kuri tajā ir iesaistīti, bet
„nesaista” viņus ar kādu nevalstisku organizāciju. Ir atbildes - bērnu vecāki, skolotāji,
vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji.
5.Kā Tu vērtē ierīkotās infrastruktūras, iegādātā inventāra nepieciešamību?
Uz šo jautājumu 2 respondenti atbildējuši, ka nezin, 10 nav atbildējuši. Visi pārējie
snieguši atbildi „Bija nepieciešams viss” (neskatoties uz to, ka daļa pirms tam nav
varējuši nosaukt nevienu īstenoto projektu !).
6.Vai Tavuprāt .... (pagastā/pilsētā) realizētie LEADER projekti ir nozīmīgi
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un teritorijas attīstībai?
Jā, ir nozīmīgi

7
15

152

Nē, šie projekti neveicina
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu un pašvaldības
attīstību
Cita atbilde

Citas atbildes: 14 atbildējuši, ka nezin(vairāki arī pierakstījuši, ka nedzīvo uz vietas), 1
– projekti ir nozīmīgi, bet dzīves kvalitāti neuzlabo.
7. Kas Tavuprāt pietrūkst, būtu vajadzīgs kvalitatīvākai dzīvei.....(pagastā/pilsētā)?
Šis jautājums tika uzdots lai noskaidrotu iedzīvotāju vēlmes un idejas jaunā perioda
Stratēģijas izstrādei.
Pēc iedzīvotāju domām trūkstošā infrastruktūra un iespējamās projektu idejas
uzskaitītas 6.pielikumā, bez tam sniegtas vēl šādas atbildes:
Trikātas pagasts – nepietiekošs finansējums (nav minēts – kam?), nav izveidotas
interešu grupas, trūkst darba vietas.
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Kauguru pagasts – cilvēki, kas organizē, attīstības nodaļa, zema iedzīvotāju
ieinteresētība.
Vijciema pagasts –iedzīvotājiem pašiem jābūt aktīvākiem, jāiemācās novērtēt citu
īstenotos projektus.
Zvārtavas pagasts - trūkst darba vietas, asfaltēti ceļi uz novada centru,
neapmierinoša satiksme, vairāk aktīvu cilvēku –trūkst iniciatīvas, iedzīvotāji gaida,
kas biedrība kaut ko noorganizēs, pārāk maz iedzīvotāju un vajadzētu atgriezt tos,
kuri aizbraukuši uz ārzemēm, nepieciešams aktīvs sporta dzīves organizators.
Plāņu pagasts – jāmaina sabiedrības attieksme un cilvēku savstarpējā sapratne,
trūkst veikals Jaunklidzī, trūkst darba vietas, sociālo pakalpojumu pieejamība, vairāk
projektus lauku attīstībai.
Jērcēnu pagasts – sabiedrības ieinteresētība un atbildība par savu dzīves vietu, trūkst
darbavietas.
Strenči – trūkst darba vietas, vajadzētu vairāk iespēju jauniešiem.
Ēveles pagasts – nepietiekošs finansējums (nav minēts – kam?), darba vietas,
neattīstīta ražošana, vairāk domāt par pensionāriem, vairāk rakstīt projektus.
Grundzāles pagasts – trūkst darba vietas un nav attīstīta ražošana, jaunatnei
vajadzētu būt aktīvākai, jāizvērš cīņa ar latvāņiem, pašiem jābūt aktīviem.
Valkas pagasts – vairāk informācija novada ziņās(par ko ?), iedzīvotāju iesaistīšanās
projektu apspriešanā, iedzīvotāji nav aktīvi.
Ērģemes pagasts- neapmierinoša ūdens kvalitāte Turnas ciemam, asfaltēts ceļa
posms Turna-Ērģeme, trūkst darba vietas.
Gaujienas pagasts – nepietiekošs finansējums (nav minēts – kam?), ieinteresēti
iedzīvotāji, trūkst valsts atbalsts mazajiem uzņēmējiem, darba vietas.
Virešu pagasts – trūkst laba pagasta vadība. Vairāk projektus. Aktīvākus iedzīvotājus,
vairāk pašiem iesaistīties apkārtnes sakopšanas talkās. Novākt vecās ēkas Vidagā.
Darba vietas, cilvēki. Aktivitātes pensijas vecuma cilvēkiem. Ūdenssaimniecības
sakārtošana.
Valka - neapmierinoša satiksme, trūkst darba vietas, pārāk maz jauni darbīgi cilvēki,
jāuzlabo ceļu un pagalmu stāvoklis. Nepieciešami plašāki ārstu pakalpojumi. Pietrūkst
mārketinga prasmes, kas uzrunātu maksimāli daudz iedzīvotājus iesaistīties un
apmeklēt pasākumus, arī no blakus pilsētām un Igaunijas. Jāpiesaista jauni darba
devēji, investori, kas nodrošinātu darba vietas Valkā. Pieņemt vairāk neordināru
lēmumu. Valku pozicionēt ne vien kā pilsētu pie Igaunijas robežas, bet arī atsevišķu,
interesantu un perspektīvu pilsētu Latvijā.
8. Kādos projektu pasākumos Tu labprāt piedalītos kā dalībnieks?
10
60

114

Talkās
Mācībās

78

Izstādēs
Cita atbilde
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Kā citas atbildes minēts: pašdarbība, sporta spēles, vokālās meistarklases, pieredzes
braucieni, teritorijas labiekārtošana, novadu vienojošas aktivitātes, iepazīstināt
sabiedrību ar 19.gs dejām un tērpiem.
Uz šo jautājumu 11 respondenti nav atbildējuši neko, vai arī atbildējuši, ka neko
nevēlas darīt, 2 vēl nezin.
9.Vai esi ieinteresēts pats iesaistīties kāda projekta īstenošanā turpmāk?
146 respondenti atbildējuši „Jā”, 44 – „Nē”, 5 nav atbildējuši.
10.Kā Tu vērtē ....(pagasta/pilsētas) attīstību pēdējos 5 gados?

12

6 4
Pozitīvi, paveiktas vairākas
labas lietas
Neks nav mainījies
134
Šodien ir sliktāk, kā pirms 5
gadiem
Cita atbilde

Citas atbildes: nevar pateikt, jo pašlaik dzīvo ārzemēs; ir labi, bet trūkst darba vietu.
11.Varbūt Tev ir vēl kādi ieteikumi, aizrādījumi, lietas, ko tu gribētu pateikt:
Sniegtās atbildes:
Vairāk realizētu projektu,
Paldies par ieguldīto darbu,
Nepieciešams atbalsts dzīvojamo māju apsaimniekošanā,
Laba vēlējums Zvārtavas meitenēm,
Vairāk sakoptas mājas,
Vairāk informācijas par biedrības aktivitātēm,
Tāpat turpināt,
Aktīvāku pagasta vadību,
Informācija par projektiem ir zināma, tikai nav uzsvērts, kurš tos realizējis, par maz
informācijas par LEADER,
Vairāk informācijas par projektiem,
Grundzālē laba pagasta pārvalde,
Vairāk sadarboties iedzīvotājiem savā starpā,
Ir gadījumi, kad posta un demolē, nenovērtē projektu rezultātus.
Pētījumā izmantoti arī dati no Strenču novada domes aptaujas par novadā
2013.,2014.gados īstenotajiem projektiem. No 11 novadā īstenotajiem projektiem 7
ir LEADER projekti un to rezultāti pārsvarā novērtēti kā labi un ļoti labi.
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Secinājumi:
1.Iedzīvotāju informētības līmenis pašvaldībās ir atšķirīgs.
2.Nepietiekoša publicitāte atsevišķu novadu presē, tā ir formāla – tikai sludinājumi.
3.Iedzīvotāju interese un zināšanas par Partnerību ir saistīta ar attālumu no
lielākām pilsētām un dzīves vietu –pilsētu.
4. Vietējiem iedzīvotājiem nav īsti skaidri projektu finansēšanas avoti.
Priekšlikumi:
1. Jaunajā Stratēģijā iekļaut konkrētas publicitātes prasības projektu īstenotājiem.
2.Vismaz reizi gadā organizēt iedzīvotāju informēšanas pasākumus
novados(iedzīvotāju ierosinājums).
3.Jaunajā periodā projektu īstenotajiem vairāk jādomā par to, kā saprotamāk
informēt vietējos iedzīvotājus par savām aktivitātēm un ieviestajiem projektiem.

4.3.2.Projektu īstenotāju aptauja
Projektu īstenotāju viedokļi noskaidroti iepazīstoties ar projektu novērtējumu
veidlapām (7.pielikums), kuras saskaņā ar Stratēģijas 4.2.nodaļu jāaizpilda par katru
īstenoto projektu un aptaujas anketām (8.pielikums). Projektu novērtējuma
veidlapas aizpildītas par 56 īstenotajiem projektiem. No 35 projektu īstenotājiem
aptaujas anketas aizpildījuši 30.
Dati no projekta novērtējuma veidlapām
Visi projektu īstenotāji, izņemot vienu gadījumu, uzskata, ka projektā izvirzītie mērķi
ir sasniegti. Gadījums, kad pēc zināma laika konstatēts, ka tomēr viss nav īstenojies
tā, kā sākotnēji plānots - Zvārtavas pagasta biedrība „Atrodi laiku sev” pēc projekta „
Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem” atzīst, ka nepietiek iegādāties
video kameru ar ko iemūžināt kultūras pasākumu norisi, ja pēc tam trūkst speciālista,
kas prastu kvalitatīvi apstrādāt un sistematizēt video arhīvu tā, lai to varētu ievietot
arī sociālajos tīklos.
Veidlapās minētās problēmas projektu ieviešanas fāzē (katra problēma minēta tikai
vienā atbildē):
1. Pakalpojumu sniedzēji nespēj iekļauties noteiktajos termiņos.
2. No projekta iesniegšanas līdz realizācijai paiet ilgs laika posms, piegādātāji
nolūkoto preci vairs nepiedāvā, vai tai ir mainījusies cena.
3. Piegādātāji neapmierināti, ka tik ilgi jāgaida rēķinu apmaksa.
4. Laika apstākļi projekta īstenošanas laikā.
5. Projekta īstenošana ir laikietilpīgs process, grūti apvienot ar tiešajiem darba
pienākumiem.
6. Grūtības ar iepirkuma konkursu, jo visā Latvijā ir tikai viena oficiāla valstiska
struktūra, kas šo pakalpojumu sniedz.
7. Tieši pirms nodošanas izdemolēts ierīkotais objekts.
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Lielākā daļa projektu īstenotāji atbildējuši, ka ar grūtībām projektu īstenošanas laikā
nav saskārušies.
Valkā projekta „Zāģezera teritorijas labiekārtošana” atzīst, ka dekoratīvajam mūrim
pie avota vietām krīt nost apmetums, arī baltās krāsas izvēle nebija veiksmīgākā
izvēle skatoties ilgtermiņā.
No visiem realizētajiem un atbalstītajiem projektiem, 11 projektiem tiek plānots
turpinājums jaunajā plānošanas periodā.
Dati no aptaujas anketām
Diagrammās attēlots atbilžu skaits.
Kā saņēmāt informāciju par iespēju piedalīties projektu konkursā
No Biedrības mājas lapas
3

7

15

14

No sludinājuma reģionālajā
laikrakstā
2

No Biedrības pārstāvjiem
Personiski kontakti
Cita atbilde

Respondenti uz šo jautājumu varēja sniegt arī vairākas atbildes. Redzams, ka
populārākais informācijas avots ir bijusi tieši Partnerība – mājas lapa, vai kontakti ar
kādu no Partnerības biedriem (jādomā, ka arī atbilde „Personiski kontakti” liecina par
kontaktiem Partnerības biedriem).
Pārsteidzoši maz, tikai 2, respondenti atbildējuši, ka informāciju ieguvuši no
reģionālajiem laikrakstiem.
Citas atbildes: informācija iegūta no LAD mājas lapas, no Valkas novada mājas lapas.

11 projektu autori savus projektu pieteikumus sagatavojuši paši pastāvīgi, 19 –
saņēmuši konsultāciju.
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Konsultācija saņemta no
2
9

No Biedrības darbiniekiem
8
No LAD

2

No LLKC

11

No citiem projektu pieteikumu
rakstītājiem
Cita atbilde

Arī uz šo jautājumu varēja sniegt vairākas atbildes. Kā cita atbilde abos gadījumos
minēta Valkas novada domes speciālists. Redzams, ka diezgan bieži projektu
iesniedzēji konsultējas savā starpā.
Kā Jūs vērtējat Stratēģijā definētos projektu vērtēšanas kritērijus?
Saprotami un objektīvi
9
Grūti izpildāmi
2

0

17

Vērtējot prpjektus pēc tiem,
vērtējums nebija objektīvs
Gatavojot projektu pieteikumu,
nepievērsu tiem uzmanību

Divi no respondentiem uz šo jautājumu nav atbildējuši. Lielākā daļa atbild , ka kritēriji
bija saprotami un objektīvi, taču lasot projektu pieteikumus redzams, ka nereti tie
nav ņemti vērā, tamdēļ liekas, ka šī atbilde nav īsti korekta un atbildei „Gatavojot
projektu pieteikumu, nepievērsu tiem uzmanību” vajadzētu būt minētai biežāk kā 9
reizes.
Uz jautājumu „Vai Jums sagādāja grūtības pieteikuma veidlapas aizpildīšana?” nav
atbildējuši 1 respondents, 20 atbild ar „Nē”. 9 ir bijušas sekojošas grūtības:
1. Pieteikuma forma( dažādas šūnas, papildinot mainās rindas izskats).
2. Neizprotami formulētas prasības.
3. Izpratne par PVN neiekļaušanu.
4. Birokrātija no LAD puses.
5. C10 – C13 sadaļu aizpildīšana.
6. Pirmais projekta pieteikums šajā programmā.
Uz jautājumu „Vai „atgriežoties pagātnē” (ņemot vērā līdzšinējo pieredzi), Jūs būtu ar
mieru savu projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta īstenošanu sākt no
jauna?” no visiem piedāvātajiem atbilžu variantiem ir atbildēts tikai ar diviem: 11
respondenti atbild ar „Jā”, 19 atbild „Jā, bet ir lietas, ko darītu savādāk”.
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23 projektu īstenotāji arī turpmāk plāno īstenot kādu LEADER projektu, 2 – neplāno,
3 nevar atbildēt uz šo jautājumu, kamēr nav redzējuši jauno Stratēģiju.
Anketas noslēgumā respondenti tika aicināti ierakstīt savus priekšlikumus:
1. Komunikācijas uzlabošanai starp projektu īstenotājiem un Biedrību.
2. Projektu vērtēšanas kritērijiem.
3. Citi priekšlikumi.
Saņemtā kritika:
Nav zināmas projektu vērtēšanas komisijas piezīmes par to, kamdēļ projekts
nesaņem max iespējamo punktu skaitu.
Saņemtie priekšlikumi:
1. Noteikti organizēt seminārus projektu iesniedzējiem.
2. Projektu vērtēšanas kritērijiem jābūt detalizētākiem, izmērāmiem.
3. Nepiemērot kvotu principu, paredzot max pieļaujamo finansējumu vienam
pretendentam.
4. Saglabāt praksi – 1 garantēts projekts par noteiktu summu katrai pašvaldībai.
5. Jaunajā periodā organizēt pieredzes apmaiņu starp Partnerībā īstenotajiem
projektiem- apskatīt rezultātus projektu īstenošanas vietās.
6. 1x pusgadā rīkot tikšanos katrā novadā ar NVO, iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
pašvaldību.
7. Jaunajā Stratēģijā uzsvars uz uzņēmējdarbību!
8. Paredzēt iespēju īstenot amatniecības projektus.
9. Noteikti saglabāt vides projektus.
Priekšlikums
Vērtējot projektus vairāk pievērst uzmanību tam, kā un cik reāli ir sasniedzami
projekta mērķi-ne tikai īstermiņa, tūlīt redzamie, bet arī tālāki.
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5.Projektu rezultātu ietekmes uz teritorijas attīstību
novērtējums saistībā ar pašvaldību attīstības programmām
Pētījumu par īstenoto projektu ietekmes uz teritorijas attīstību novērtējumu saistībā
ar pašvaldību attīstības programmām sagatavoja Maija Zālamane laika periodā no
2014.gada decembra līdz 2015.gada februārim.
Pētījums sastāv no 3 daļām:
1. Īstenoto projektu ieguldījuma pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos
noteikto mērķu izpildē izvērtējums.
2. Novadu priekšsēdētāju vai plānošanas-attīstības daļu vadītāju intervijas.
3. Ieteikumi nākošajam plānošanas periodam.
Šajā nodaļā iekļauti pirmie divi punkti, Secinājumi un Priekšlikumi nākošajam
plānošanas periodam skatāmi 6.nodaļā.
Pilns Pētījuma „Projektu rezultātu ietekmes uz teritorijas attīstību novērtējums
saistībā ar pašvaldību attīstības programmām” teksts pieejams biedrības birojā un
mājas lapā www.zgauja.lv
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5.1. Īstenoto projektu ieguldījuma novadu attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildē izvērtējums
11.tabula

APES NOVADS
1. RĪCĪBA
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM
Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji

1.

Aktīvās atpūtas parka
ierīkošana

Izbūvēta BMX trase Gaujienā.

2.

Saieta nama aprīkojuma un
inventāra iegāde

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

3.

Brīvs un darbīgs

Izremontēta un ierīkota kokdarbnīcas

Atbilstība novada
attīstības stratēģijaistratēģiskajiem mērķiem
SM1- Izglītota un
sabiedriski aktīva
sabiedrība ar
daudzpusīgām personības
pilnveides iespējām
SM 2- Pilnvērtīga dzīves
vide novada iedzīvotājiem
SM-1- Izglītota un
sabiedriski aktīva
sabiedrība ar
daudzpusīgām personības
pilnveides iespējām
SM 2- Pilnvērtīga dzīves
vide novada iedzīvotājiem
SM-1- Izglītota un

Atbilstība novada attīstības
stratēģijai-uzdevumiem
U9- Jaunu sporta veidu
attīstīšana uz pieejamo resursu
bāzes

U5 -Kultūras iestāžu
infrastruktūras sakārtošana un
modernizācija

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

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

pieejamība un dažādošana

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

4.

Sporta laukuma
labiekārtošana Vidagā

Noasfaltēts hokeja laukums un ierīkots
sporta laukuma apgaismojums.

5.

Sporta laukuma papildus
labiekārtošana

Izveidoti sporta laukuma borti.

6.

Inventāra un aprīkojuma
iegāde Apes novada
Gaujienas tautas namam

Iegādāti galdi, projektors un skaņu
pults.

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

U5 -Kultūras iestāžu
infrastruktūras sakārtošana un
modernizācija
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7.

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
Gaujiena – mana paradīze
Iegādāti mikrofoni, skandas, vadības
SM-1- Izglītota un
U5 –Kultūras iestāžu
(Jāzeps Vītols)
pults, gaismas ķermeņi, nošu pultis.
sabiedriski aktīva
infrastruktūras sakārtošana un
sabiedrība ar
modernizācija
daudzpusīgām personības U7 – Kultūrvēsturiskā
pilnveides iespējām
mantojuma saglabāšana

8.

Tautas tērpu kolekcijas
papildinājums

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

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

5. RĪCĪBA
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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
1.

Bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošana Kauguru
pagasta Mūrmuižā

Uzstādītas bērnu rotaļu un spēļu
laukuma iekārtas.

SM3- Ilgtspējīga vide un
teritorija

2.

Sporta laukuma
labiekārtošana J.Endzelīna
Kauguru pamatskolā

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

SM3- Ilgtspējīga vide un
teritorija

3.

Kas pagātni pētī-tas nākotni
svētī!

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

SM2- Sociāli atbildīga un
izglītota sabiedrība

4.

Lai skan Beverīnas novads!

SM2- Sociāli atbildīga un
izglītota sabiedrība

5.

Bērnu rotaļu un atpūtas
laukums Rotaļu saliņa

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.
Izveidots rotaļu un atpūtas laukums
bērniem.

SM3- Ilgtspējīga vide un
teritorija

U5.3.1 Sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu attīstība
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot
aktīvās atpūtas infrastruktūru
U5.3.1 Sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu attīstība
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot
aktīvās atpūtas infrastruktūru
U4.1.1 Kultūras aktivitāšu
veikšanai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
U4.1.2. Kultūrvides
saglabāšana un pilnveidošana
U4.1.1 Kultūras aktivitāšu
veikšanai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
U4.1.2. Kultūrvides
saglabāšana un pilnveidošana
U5.3.1 Sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu attīstība
U5.3.2. Izveidot un labiekārtot

70

aktīvās atpūtas infrastruktūru
6.

Esi Aktīvs!

Uzlabota sporta inventāra bāze,
iegādāts izstāžu aprīkojums
jaunuzceltajam informācijas, izglītības
un sporta centram „Kaimiņi”.

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

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

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.
4. RĪCĪBA
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA
9.

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

Iegādāti pilni komplekti Vidzemes tērpi,
divi Zemgales, Kurzemes un Latgales
meitu tērpi.

SM2- Sociāli atbildīga un
izglītota sabiedrība

U4.1.2. Kultūrvides
saglabāšana un pilnveidošana
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10.

11.

12.

Tautas tērpu kolekcijas
papildinājums un inventārs
ikdienas darbam Brenguļu
pagasta deju kolektīvam
„Dzieti”
Dejo ar prieku

Iegādāti linu tērpi un arheoloģiskie tērpi
ar nepieciešamajiem aksesuāriem.

SM2- Sociāli atbildīga un
izglītota sabiedrība

U4.1.2. Kultūrvides
saglabāšana un pilnveidošana

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

Muzeja ekspozīcijas telpas
"Tālavas mantojums" izveide

Izveidota muzeja ekspozīcijas telpa,
iegādāti skapji, stikla vitrīna, ekspozīciju
plaukti, dators, projektors un ekrāns
vēsturisko dokumentu, fotoattēlu, un
filmu demonstrēšanai, fotoaparāts,
izveidota „Tālavas valsts mūsdienu
karte”, pārvietojamā izstāde „Tālava
cauri laiku lokiem”, kā arī Trikātas
fotogrāfijas no putna lidojuma.

SM2- Sociāli atbildīga un
izglītota sabiedrība

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

5. RĪCĪBA
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA
Neviens projekts nav iesniegts.
6. RĪCĪBA
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA
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13.

Vakuuma iepakošanas
iekārtas un smalcināšanas
iekārtas iegāde

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.
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.
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BURTNIEKU NOVADS, Ēveles pagasts
1. RĪCĪBA
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM
1.

Seno tradīciju godā celšanas
telpas izveide Ēveles muižas
klētī

2.

Saietu telpas izveide Ēveles
muižas klētī

3.

Aktīvās brīvā laika
pavadīšanas vietas izveide
Ēveles pagastā

Ēveles muižas klētī Izveidotas Seno
tradīciju godā celšanas telpa un Saieta
telpa. Abās telpās 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

Pie Ēveles pamatskolas ierīkots bērnu
rotaļu un aktīvās atpūtas laukums.

SM 1: Sociāli vienota un
aktīvai ģimenes dzīvei
pievilcīga teritorija

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
RV - Novada integrētas
kultūras un aktīvās atpūtas
telpas attīstība
U3 - atjaunot un paplašināt
kultūras pasākumu norisei
nepieciešamo infrastruktūru un
materiāli tehnisko
nodrošinājumu
RV - Novada integrētas
kultūras un aktīvās atpūtas
telpas attīstība
U2 – pilnveidot infrastruktūru
brīvā laika pavadīšanai brīvā
dabā

2. RĪCĪBA
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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
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,
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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.
SMILTENES NOVADS, Grundzāles pagasts
1. RĪCĪBA
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI PAREDZĒTĀS INFRASTRUKTŪRAS IERĪKOŠANA UN PILNVEIDOŠANA VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM
1.

Grundzāles brīvdabas
estrāde

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

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

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
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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
4.

Tautas tērpu un
apskaņošanas tehnikas
iegāde Grundzāles pagasta
kultūras namam

Iegādāti 12 jauni tērpu komplekti
sievām un vīriem, 5 pāri sieviešu deju
kurpju un 5pāri vīriešu zābaku,
apskaņošanas tehnika kultūras nama
vajadzībām.

SM2: Latviskās identitātes
un tradīciju novads

U.2.3.2.: Organizēt
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:
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 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,
 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
1.

Izstāžu – sanāksmju telpa un
šautuve Jercēnos

Jercēnu muižas klētī (Mednieku namā)
SM1: Pievilcīga, pieejama
iekārtota telpa sanāksmēm, izstādēm
un sasniedzama dzīves
un šautuve šaušanai ar pneimatiskajiem vieta

DZV-3-4: Atbalstīt kultūras
mantojuma saglabāšanu
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ieročiem. Mednieku namā ierīkota
pastāvīga putnu un meža dzīvnieku
izbāžņu ekspozīcija.
2.

Aktīvās atpūtas pilnveidošana Ierīkots pludmales volejbola laukums,
jauniešiem un kopienas
izbūvēts bruģēts strītbola laukums,
sabiedrībai Jērcēnos
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
infrastruktūru

3.

Saieta telpu ierīkošana Plāņu
tautas namā

Plāņu tautas nama otrajā stāvā
SM1: Pievilcīga, pieejama
izremontēta izstāžu zāle, divas
un sasniedzama dzīves
palīgtelpas, atjaunota tualete, sakārtota vieta
siltumapgāde, izremontēta kāpņu telpa
un kāpnes. Atjaunotajās telpās ierīkota
izstāžu, sanāksmju un dažādu interešu
saieta vieta.

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

4.

Brīvdabas pasākumu vietas
izveide pie Jaunklidža saieta
nama

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

Iegādātas gaismas un skaņas iekārtas,
datortehnika, interjera priekšmeti
(aizkari, žalūzijas, mēbeles un cits inv.)

SM1: Pievilcīga, pieejama
un sasniedzama dzīves
vieta

DZV-3-1: Pilnveidot esošo un
paplašināt kultūras
infrastruktūru
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7.

Bērnu un jauniešu brīvdabas
aktivitāšu laukuma izveide
Sedā

Labiekārtota līdz šim neizmantota
teritorija - iestādīti augļu koki un krūmi,
dekoratīvie apstādījumi, uzstādīti
dažādi rotaļu elementi, putnu
vērošanas stends, izveidoti skeita
elementi un interaktīva zona.

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

8.

Tautas interešu nama telpu
izveide Strenču pilsētā

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

Strenču TIN telpu logi aprīkoti ar
žalūzijām, iekārots stūrītis bērniem,
iegādāti krēsli un dažādi kombinējami
galdi. Aktivitātēm paredzētajā telpā
iegādāti pufi sēdēšanai, dīvāns, mazi
galdiņi, kur spēlēt dažādas galda spēles,
galda spēles, 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
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10.

Vides sakārtošana Strenču
vēsturiskajā tirgus laukumā

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
11.

12.

13.

Muižas kompleksa ēku fasāžu
izgaismošana, vēsturiskā
laikmeta tērpu šūšana un
multimediju aprīkojuma
iegāde Jercēnmuižas
kultūrvēsturiskā mantojuma
eksponēšanai
Multimediju aprīkojuma
iegāde – Jaunklidža
kultūrvēstures un ainavas
saglabāšanai un
popularizēšanai
Sedas pilsētas
kultūrvēsturiskā mantojuma
(1953-1990)ekspozīcijas

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

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

Izremontētas, pielāgotas un iekārtotas
3 telpas – ekspozīcijas izvietošanai,
krājuma glabāšanai, aktuālu izstāžu
organizēšanai, muzeja viesu

SM1: Pievilcīga, pieejama
un sasniedzama dzīves
vieta

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

uzņemšanai. Iegādāta padomju laika
liecību kolekcija, kurā ir vairāk kā 3000
priekšmetu.

14.

Aprīkojuma iegāde Sedas
pilsētas kultūrvēsturisko
priekšmetu eksponēšanai

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

Iegādāti 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

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

Papildināta Strenču pūtēju orķestra
instrumentu bāze ar jauniem un
kvalitatīviem 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.
6. RĪCĪBA
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA
18.

Jogurta fasēšanas iekārtas

Z/S „Veckūkuri” iegādāta jogurta

SM2: Gudra un uz

VN-2-3: Atbalstīt vietējos
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iegāde

fasēšanas iekārta.

vietējiem resursiem
balstīta nodarbinātība

uzņēmumos darbības
paplašināšanā

19.

Piena fasēšanas iekārtas
iegāde

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

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

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

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

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

SM2: Gudra un uz
vietējiem resursiem
balstīta nodarbinātība

VN-2-3: Atbalstīt vietējos
uzņēmumos darbības
paplašināšanā
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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
1.

Hokeja laukuma izbūve un
peldvietas labiekārtošana
Ērģemes pagastā

Izbūvēts hokeja laukums, pie laukuma
ierīkots 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

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

Iegādāti un uzstādīti 2 komplektivingrošanas 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

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
U2- veidot jaunus sporta
laukumus

5.

Bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Valkas pilsētā

Izbūvēts bērnu rotaļu laukums Valkā 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

6.

Bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Vijciema pagastā

Izveidots bērnu rotaļu laukumsuzstādītas 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 Vijciema hokeja laukumam veikta
iespēju pilnveidošana
vienkāršota renovācija, ierīkota mājiņa
Vijciemā
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

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

Iegādātas skatuves aprīkojuma un
apgaismojuma sistēmas, mūzikas
instrumenti un apskaņošanas iekārta.
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daudzveidīgu un augstvērtīgu
kultūras programmu
9.

Brīvā laika istaba Zvārtavas
pagastā

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

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

Iegādātas skaņas un gaismas aparatūras M2- Aktīva kultūras dzīves
komplekts un datu projektors.
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
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
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13.

Lugažmuižas parka dīķa
rekultivācija un apkārtnes
labiekārtošana

14.

Zāģezera teritorijas
labiekārtošana

15.

Norādes Zvārtavas pagasta
mājām

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

M8- Attīstīta kvalitatīva
vides infrastruktūras
pieejamība un
izmantošana

U2- Izveidot un uzturēt
rekreācijai izmantojamo ūdens
resursu infrastruktūru

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
16.

17.

Sociālo pakalpojumu telpas
izveide un labiekārtošana
Valkas pagasta Sēļos

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

Sociālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes
uzlabošana Valkas novada

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

M5- Pieejami sociālie
pakalpojumi

U1- Attīstīt un paplašināt
esošos sociālos pakalpojumus
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iedzīvotājiem

vienkāršota renovācija, labiekārtošana
un aprīkošana.

M11- Attīstīti sociālie
pakalpojumi

U2- Izveidot jaunus alternatīvo
sociālo pakalpojumu un
rehabilitācijas centrus

4. RĪCĪBA
KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA
18.

Zvārtavas pašdarbnieki
redzami sev un citiem

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

Iegādāta skaņu aparatūra.

M2- Aktīva kultūras dzīves
veidošana

U2- Uzlabot kultūras iestāžu
infrastruktūru

20.

Skaņas aparatūras iegāde
Valkas pagasta Saieta namam
"Lugažu muiža

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”

Iegādāti tautas tērpi Valkas pilsētas
M2- Aktīva kultūras dzīves
senioru korim „Dziesmu rota”:
veidošana
26 tautiskie brunči, 32 vestes sievām un
vīriem, tautiskās blūzes, saktas.

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

22.

Tautas tērpi Ozolu
pamatskolas deju kolektīvam

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

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

M2- Aktīva kultūras dzīves
veidošana
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23.

Tautas tērpu un folkloras
instrumentu iegāde Vijciema
pagasta jauniešu pašdarbības
kolektīviem

Iegādāti tautas tērpi (sieviešu ņieburi
un brunči, vīriešu vestes jauktajam
korim „Rondo” un 7 dūru cītaru,
akadēmisko kokli ziņģu grupai „Tuvu”.

M2- Aktīva kultūras dzīves
veidošana

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

24.

Tautas tērpu iegāde Valkas
pilsētas bērnu un jauniešu
tautas deju kolektīviem

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
Neviens projekts nav iesniegts
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;
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 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;
 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.
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5.2. Pašvaldību pārstāvju viedokļi par biedrības ieguldījumu teritorijas
attīstībā
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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6. Secinājumi un priekšlikumi teritorijas attīstībai
nākošajam plānošanas periodam
12.tabula

Secinājumu un priekšlikumu kopsavilkums no 1. – 4. nodaļām
Secinājumi

Priekšlikumi
1.1.nodaļa
Jaunajā plānošanas periodā Strenču
novadam turpmāk par Partnerības biedru
būt novadam, nevis katram atsevišķam
pagastam vai pilsētai.
2.2.nodaļa
Jaunās Stratēģijas Rīcību noteikšanā par
prioritāti uzskatīt iedzīvotāju, NVO un
pašvaldību interesējošās tēmas.
3.2.nodaļa
Stratēģijas īstenošana kopumā ir
VRG jāveicina aktīvāko nevalstisko
veicinājusi vietējo iedzīvotāju sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu iesaistīšanos
aktivitāti un NVO skaita pieaugumu
biedrības darbā kā Partnerības biedriem.
partnerības teritorijā
4.1.nodaļa
VRG nav veikusi vajadzīgos grozījumus
Stratēģijā, nav mainīti kvantitatīvie un
rezultatīvie rādītāji pēc finansējuma pārdales
starp rīcībām.
Nav noteikti rādītāji 4. un 5.rīcību rezultātu
novērtēšanai
Ne visi rādītāji ir veiksmīgi definēti. Atsevišķi
rezultatīvie rādītāji ir pārāk vispārināti un
neizmērāmi(piem.6 un 7.)
Rādītāji Stratēģijā sadalīti pa rīcībām, taču
analizējot rezultātus, redzams, ka ir rādītāji,
kas raksturo rezultātus vairāk kā vienā rīcībā.

Stratēģijas ieviešanas laikā nepieciešams
mainīt kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus
atbilstoši īstenotajiem projektiem (pēc
Rīcības plāna grozījumiem un iespējamās
finansējuma pārdales starp Rīcībām).

Jaunās Stratēģijas izstrādes laikā lielāku
uzmanību pievērst rādītāju definēšanai.
Rādītājiem jābūt konkrētiem un
izmērāmiem.
Rādītājus noteikt visai Stratēģijai kopīgus,
nesadalot pa atsevišķām rīcībām.

4.3.1.nodaļa
Vismaz reizi gadā organizēt iedzīvotāju
informēšanas pasākumus novados
(iedzīvotāju ierosinājums).
Nepietiekoša publicitāte atsevišķu
Jaunajā Stratēģijā iekļaut konkrētas
novadu presē, tā ir formāla – tikai
publicitātes prasības projektu
sludinājumi.
īstenotājiem. Projektu īstenotajiem
vairāk jādomā par to, kā saprotamāk
informēt vietējos iedzīvotājus par savām
Iedzīvotāju informētības līmenis
pašvaldībās ir atšķirīgs.
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aktivitātēm un ieviestajiem projektiem.
Iedzīvotāju interese un zināšanas par
Partnerību ir saistīta ar attālumu no
lielākām pilsētām un dzīves vietu –
pilsētu.
Vietējiem iedzīvotājiem nav īsti skaidri
projektu finansēšanas avoti.
4.3.2.nodaļa
Vērtējot projektus, vairāk pievērst
uzmanību tam, kā un cik reāli ir
sasniedzami projekta mērķi-ne tikai
īstermiņa, tūlīt redzamie, bet arī tālāki.
Secinājumi no Pētījuma par īstenoto projektu ietekmes uz teritorijas attīstību
novērtējumu saistībā ar pašvaldību attīstības programmām
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.
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
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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.
Priekšlikumi no Pētījuma par projektu rezultātu ietekmes uz teritorijas attīstību
novērtējums saistībā ar pašvaldību attīstības programmām”

1. Nākamajā plānošanas periodā biedrības attīstības stratēģiju sagatavot
sadarbībā ar novadu vadītājiem, deputātiem un speciālistiem saskaņā ar
novadu attīstības plānošanas dokumentiem.
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
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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 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.
Priekšlikumi nākamā plānošanas perioda projektu idejām saistībā ar pašvaldību
attīstības programmām 9.pielikumā.
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