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Darba gaita
2014.g. 13.maijā tikšanās Madonā ar MNF vadītāju J.Bauni
2014.g. 4. jūnijā Fokusgrupas (FG) ar MNF Padomes locekļiem (dalībnieku saraksts
pievienots).
2014.g. 16. jūnijā strukturētas intervijas ar Varakļānu novada domes darbiniekiem,
biedrībām un uzņēmējiem. Atsevišķa tikšanās 2014.g. 16. jūnijā Murmastienē ar pašvaldības
darbiniekiem, biedrību pārstāvjiem, dalībniekiem un uzņēmējiem. Vienas biedrības īstenotā
projekta apsekojums dabā, padziļināta intervija. (dalībnieku saraksts pievienots).
2014.g. 1. jūlijā strukturētas intervijas ar Ērgļu novada domes darbiniekiem, biedrībām un
uzņēmējiem. Atsevišķa intervija ar kultūras darba organizatori. (dalībnieku saraksts
pievienots).
2014.g.1. jūlijā SIA „Kārlis un Partneri” viesnīcas ēkas apmeklējums, bruģētais laukums.
2014.g. 9. jūlijā telefonsaruna-intervija ar Lubānas novada domes Lauku konsultanti
A.Ikaunieci.
2014.g. 14. jūlijā Cesvaines novada domē tikšanās ar pašvaldības darbiniekiem, biedrībām
un uzņēmējiem. (dalībnieku saraksts pievienots).
2014.g. 14. jūlijā tikšanās biedrībā „Pakavs” ar vadītāju B.Jukšu, Cesvaines novada lauku
teritorijā z/s, JSK Pakavs.
2014.g. 14.jūlijā saruna ar Cesvaines novada tūrisma informācijas centra darbinieci.
2014.g. 14. jūlijā saruna ar viesmīli krodziņā „Kuilis” Cesvainē par darbu un dzīvi Cesvainē.
2014.g. 15. jūlijā- biedrības DA-ba apmeklējums mākslas galerijā „Divi torņi” Cesvainē.
2014.g.15.jūlijā tikšanās Lubānas novada kultūras klubā ar pašvaldības darbiniekiem un
biedrībām. (dalībnieku saraksts pievienots).
2014.g. 15. jūlijā individuāla tikšanās Lubānas novada Sociālajā dienestā, t.sk. BDR Saulains
Rīts, ar Vēsmu Masu.
2014.g. 15. jūlijā individuāla tikšanās ar BDR Aiviekstes ozoli un BDR Aborieši aktīvistu Māri
Valaini skolēnu sacensību starplaikā Lubānā.
2014.g. 15. jūlijā Lubānas amatnieku centra apmeklējums, intervija ar Daci Rudzīti BDR
Lubānas novada amatnieks, BDR „Aborieši”.
2014.g. 15. jūlijā divas telefonintervijas ar uzņēmējiem no Madonas: SIA Domu pietura
Astra Riekstiņa (15 minūtes), SIA Tropicana Solvita Kuliša.
2014.g. 15. jūlijā klātienes intervija ar uzņēmēju Jāni Buļu no SIA HALLE B un uzņēmēju
Dianu Dambenieci no SIA „Vadības un finanšu grāmatvedība”.
2014.g. 17. Jūlijs tikšanās ar J.Bauni, starpziņojums.
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2014.g. 17. jūlijā individuāla tikšanās ar Madonas novada domes plānošanas speciālisti
Indru Kārkliņu.
2014.g. 17. jūlijā apmeklējums SIA GDK (vairākkārtīgi sazvanījāmies ar Kasparu Dumbergu
par tikšanās laiku, bet netikāmies). „Esmu pirmo dienu darbā.”
2014.g. 23.augustā apmeklēts pasākums Kāla ezerā „Dabas skaņas”, intervija ar z/s Ielāpi,
BDR „Kāla ezera padome” biedriem Jāni Bogdanovu, Ligitu Bogdanovu un sarunas ar
apmeklētājiem.
2014.g. 23.augustā intervija ar BDR „Kāla ezera padome” biedri, pašnodarbināto biškopībā
Vitu Eizentāli viņas mājās Krasti.
2014.g. 26.augustā plkst. 10.00 tikšanās Jaunkalsnavas kultūras centrā. (dalībnieku saraksts
pievienots).
2014.g. 26. augustā intervija uzņēmumā „Kalsnavas komunālais uzņēmums” ar Viju
Kučisnku –valdes locekli.
2014.g. 26.augustā viesu mājas Naktsvijoles apmeklējums, BDR Naktsvijoles, SIA „Līdumi”,
intervija ar pārvaldnieci I.Lāci.
2014.g. 26.augustā Jauniešu centra apmeklējums Jaunkalsnavā, intervija ar BDR „Kalsnavas
jaunieši” pārstāvi Gati Teili.
2014.g. 26.augustā plkst. 14.30 tikšanās Ļaudonas pagasta pārvaldē. (dalībnieku saraksts
pievienots), SIA NG Līnija apmeklējums, intervija ar uzņēmuma pārstāvi R. Hačatrjanu.
2014.g. 26. augustā Kusas multifunkcionālā centra apmeklējums un intervija ar tā vadītāju
Ivetu Kaparkalēju.
2014.g. 26. augustā BDR OK Arona sacensību apmeklējums Madonas novada Aronas
pagasta Kusā, intervija ar Gunāru Ikaunieku un Maiju Gusari. Aprīkojuma testēšana.
2014.g. 29.augustā plkst. 10.00 fokusa grupa Madonā. (dalībnieku saraksts pievienots).
2014.g. 29.augusts intervija ar Madonas novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
nodaļas vadītāju Romānu Hačatrjanu.
2014.g. 29.augustā BDR Vitas zirgu skola apmeklējums. Intervija ar Vitu Vētru (apmeklējuma
laikā notika jāšanas nodarbības bērniem)
2014.g. 29.augustā apsekota dabā Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovācija
(Praulienas pagasts).
2014.g. 29.augustā telefonintervija ar Dinu Avotiņu (Salacgrīva), BDR „Latvijas aitu
audzētāju asociācija” pārstāvi.
2014.g. 3.septembrī intervija ar E.Norberti SIA „Springaitas” (Madonas novada Praulienas
pagasts) saimnieci, BDR „Latvijas aitu audzētāju asociācija” un BDR „Madonas gaļas
ražotāju apvienības” biedri.
2014.g. 4.septembrī telefonintervija (20 minūtes) ar BDR Palejas vadītāju Jāni Vilciņu, kurš
pārstāv arī BDR „Smeceres sila kalni”, kā arī ir uzņēmējs 2 kokapstrādes uzņēmumos.
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2014.g. 6.septembrī Braku muzeja un Braku atrakciju parka apmeklējums Ērgļos, intervija ar
muzeja sētnieci un parka vadītāju.
2014.g.6. septembrī SIA „Kārlis un Partneri” kafejnīcas apmeklējums, Blaumaņa ielas svētku
apmeklējums Ērgļos.
2014.g. 6.septembrī apmeklējums dabā BDR „Palejas” Praulienas pagasta šautuves poligonā
Palejas, kā arī iekštelpu šautuves apmeklējums Madonas sporta kompleksā. Intervija ar BDR
Palejas vadītāju J.Vilciņu un sarunas ar sacensību apmeklētājiem un tiesnešiem.
2014.g. 6.septembrī sacensību apmeklējums „Henomeles kauss”, intervija ar BDR Henomele
Vitu Radvilaviču (intervija saimniecei esot zirga mugurā).
2014.g. 12. septembrī telefonintervija ar BDR Meirānieši priekšsēdētāju Daci Mežsargu.
2014.g. 12. septembrī telefonintervija ar BDR Madonas fotostudija vadītāju Andreju
Tkačenko.
2014.g. 16.septembrī pētījuma noslēguma seminārs Madonā. (dalībnieku saraksts
pievienots).
2014.g. 16.septembrī intervija ar Cesvaines mākslinieku biedrības pārstāvi Kristīni Šulcu.
2014.g. 22.septembrī intervija ar Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri Justu.
2014.g. 22.septembrī intervija ar Varakļānu novada domes sporta speciālistu un sporta
skolotāju.
2014.g. 22.septembrī intervija ar Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju
S.Smelteri.
2014.g. 22.septembrī intervija ar Madonas novada Barkavas pagasta sporta speciālistu
Aleksandru Šrubu.
2014.g. 22.septembrī apmeklējums, intervija ar SIA Auto remonts vadītāju Māri Maltu, kā
arī darbinieku.
2014.g. 22.septembrī telefonintervija ar Juri Vašķi (maizes cepšana).
2014.g.22.septembrī intervija ar Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju
A.Šķēli, arī z/s Miglas īpašnieku.
2014.g. 22.septembrī apmeklējums, intervija ar z/s Zīles Dzintaru Kozulu, kurš vienlaicīgi ir
biedrs BDR „Latvijas aitu audzētāju asociācija” un BDR „Madonas gaļas ražotāju apvienības”
vadītājs.
2014.g. 22.septembrī intervija ar Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju
A.Dzenovski.
2014.g. 22.septembrī intervija, apmeklējums ar BDR „Ābeles”biedri Valdu Otvari.
2014.g. 22.septembrī apmeklējums, intervija ar Madonas novada Praulienas pagasta
kultūras un sporta darba organizatori Sarmīti Lazdiņu.
2014.g. 22.septembrī intervija, apmeklējums ar Madonas novada Praulienas pagasta sociālo
darbinieci Ināru Mišku.
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2014.g. 22.septembrī telefonintervija ar Jāni Irbi (Melnais zelts).
2014.g. 26.septembrī telefonintervija ar BDR Ērgļi Sanum Lilitu Melderi.
2014.g. 29.septembrī intervija ar BDR Ērgļi Sanum dalībnieci Antu Velci.
2014.g. 29.septembrī intervija ar SIA „Kārlis un partneri” vadītāju Antu Velci.
2014.g. 29.septembrī intervija ar Ērgļu novada domes priekšsēdētāju G.Velci.
2014.g. 29.septembrī intervija ar Ērgļu novada domes iepirkuma un informācijas speciālisti
Ilzi Daugiallo.
2014.g. 29.septembrī intervija ar Ērgļu Mūžizglītības BDR pārstāvi Valdu Griezāni Ērgļos.
2014.g. 29.septembrī intervija ar z/s Vidiņi īpašnieci Inesi Vīli-Bērziņu.
2014.g. 29.septembrī intervija ar Madonas novada Vestienas pagasta kultūras darba
organizatori, BDR Kāla ezera padomes biedru ,z/s Bērzi Ievu Reini.
2014.g. 29.septembrī intervija ar z/s Dubultēni īpašnieku Jāni Zvirgzdiņu.
2014.g. 29.septembrī intervija ar BDR Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts” vadītāju Anitu
Aizstrautu un Lanu- jauniešu lietu speciālisti Madonas novada Bērzaunes pagastā.
2014.g. 29.septembrī intervija ar Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju
Ivaru Miķelsonu.
2014.g. 29.septembrī intervija ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju
Ceļapīteru.
2014.g. 29.septembrī telefonintervija ar Madonas galdnieks īpašnieku Didzi Dambergu,
(dibinātāju).
2014.g. 2.oktobrī zvans, rakstiski iesniegtas atbildes no BDR Alžāni, Uģis Irbe (uzņēmējs).
2014.g. 3.oktobrī telefonintervija ar BDR Vidzemes virsotņu enerģija pārstāvi Armandu.
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar BDR Madonas Lauksaimnieku biedrību Līgu Milkēviču.
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Dāvi Zaubi (Ābeļdārzs).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Jāni Spriņģi (Smiltsērkšķi).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Sandri Akmanu (Bites).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar SIA Meiers pārstāvi (Lubānā, Gaļas kūpinātava).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Zigmāru Bāriņu (Truši).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Moniku Tropu (Šūšana).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Jāni Kļaviņu (Upenes).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Lilitu Mālnieci (Bites).
2014.g. 6.oktobrī telefonintervija ar Leldi Čaviņu (Metālapstrāde, virpošana).
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2014.g. 8.oktobrī telefonintervija ar Lailu Ozoliņu, SIA Eiropas Lūši grāmatvedi.
2014.g. 8.oktobrī telefonintervija ar Artūru Velpu SIA Kadiķis AV vadītāju.
2014.g. 8.oktobrī telefonintervija ar Rolandu Spirģi (Miniekskavators).
2014.g. 8.oktobrī telefonintervija ar Nauri Dzeni, SIA DN WATS vadītāju.
2014.g. 8.oktobrī telefonintervija ar Jurģi Putniņu, SIA Autlux vadītāju.
2014.g. 8.oktobrī telefonintervija ar Elvīru Tomiņu (Sējmašīnas iegāde).
2014.g. 10.oktobrī telefonintervija ar Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrības grāmatvedi
Lailu Ozoliņu.
2014.g. 10.oktobrī telefonintervija ar A.Lungēviču (Madonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku, BDR Motoklubs Kalsnava MB biedru).
2014.g. 13.oktobrī telefonintervija vācu valodā ar BDR Madonas dzīvnieku aizsardzības
biedrības priekšsēdētāju Mirko Hoehisch.
2014.g. 16.oktobrī telefonintervija ar nodibinājumu „Lubāna mitrāja kompleksa fonds”
darbinieci Leldi Jātnieci.
2014.g. 16.oktobrī telefonintervija ar BDR Rūtiņas biedri Vēsmu Masu.

Publicitātes pasākumi pētījuma izstrādes gaitā:
Cesvaines novada domes mājas lapā pirms fokus grupas tikšanās bija paziņojums par
plānoto LEADER sanāksmi.
Kalsnavas pagasta pārvaldes mājas lapā bija informācija par LEADER tikšanās sanāksmi.
Ļaudonas Vēstis. Ļaudonas pagasta pārvaldes avīze nr.7 (239) jūlijs/augusts 2014. Ievietota
informācija par LEADER programmas sanāksmi.
16.09.2014. noslēguma seminārs Madonā (J.Baune, S.Rozentāle, A.Līviņa)
LTV 1 Novadu ziņās raidījums.
Cesvaines novada domes mājas lapā pēc tikšanās ievietots sanāksmes pārskats.
26.09.2014. A.Līviņas stāstījums par uzņēmēju portretu un sabiedriskajām aktivitātēm
Vidzemē, MNF teritorijā Zinātnieku naktī Valmierā, Vidzemes Augstskolā.
18.10.2014. S.Rozentāles, A.Līviņas ziņojums „LEADER PROJEKTU IETEKME UZ LAUKU
UZŅĒMĒJDARBĪBU” 9. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2014” Daugavpilī, Daugavpils Universitātē.

Kopsavilkums
Pētījums par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas
2009.-2013. gadam” rezultātiem LEADER projektu radītā situācija un rezultāti ir veikts
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saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 02.06.2014. starp Madonas novada fondu (turpmāk- MNF)
un HESPI (turpmāk- Pētnieks) laika posmā no 2014. gada jūnija līdz 16. oktobrim.
Pētījuma mērķis ir, veicot ar „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.2013.gadam” ieviešanu saistītās informācijas izpēti, sniegt pētnieka viedokli par LEADER
radīto situāciju un iespējām vietējās attīstības stratēģijas (VAS) teritorijā gan MNF kopējā,
gan pašvaldību griezumā. VAS teritorija ir Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu
novadi.
Kopumā VAS īstenošanai 2009.-2013. gada plānošanas periodā ir ieguldīti līdzekļi 1.552.205
EUR apmērā. Visvairāk LEADER finansējums ir piesaistīts Madonas novada pašvaldības
teritorijā-71% no kopējā finansējuma. Pārējās pašvaldību teritorijas ir piesaistījušas- 8%
Varakļānu pašvaldības teritorija, 8% Lubānas pašvaldības teritorija, 8% Cesvaines
pašvaldības teritorija un 6% Ērgļu pašvaldības teritorija.
VAS tiek īstenota Lauku attīstības programmas (LAP) 411 pasākuma „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju teritorijā” 3.1. un 3.2. aktivitātēs. Šī pasākuma
mērķis ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus, lai paaugstinātu lauksaimniecības, mežsaimniecības
un pārstrādes nozares konkurētspēju Latvijas teritorijas daļā, kurā tiek īstenotas vietējo
rīcības grupu vietējās attīstības stratēģijas. VAS tiek īstenota arī 413 pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
teritorijā” 6.1. un 6.2. aktivitātēs. Šī pasākuma mērķis ir Latvijas teritorijas daļā, kurā tiek
īstenotas vietējo rīcības grupu vietējās attīstības stratēģijas, veicināt lauku ekonomikas
dažādošanu un dzīves kvalitāti, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu
pieejamību, un atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs.
Tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka MK noteikumu Nr.764 punktā 5 norādītās iespējas
nav iekļauts stratēģijā, jo:
1. kopējais piešķirtais finansējums 2009. gadā bija 678 434 lati. Papildus tematisko rīcību
iekļaušana stratēģiju sadrumstalotu.
2. LAP 312 un 313 pasākumiem atbildošo finansēju uzņēmēji var piesaistīt, piedaloties Lauku
atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās, ātrāk un
lielāka atbalsta apmērā.
3. LEADER dod iespēju saņemt atbalstu pakalpojumos un sabiedriskajās aktivitātēs, kas citur
nav iespējams, tātad šis atbalsts ir nozīmīgs.
Leader aktivitāšu īstenotāji ir:
Pašvaldības
Biedrības un nodibinājumi
Fiziskas un juridiskas personas
Gala atskaitē Ex-ante novērtējums Lauku attīstības programmai 2014-2020 nodaļā 2.9.
LEADER nosacījumu izvērtējums ir norādīts, ka citu jauno Eiropas Savienības valstu LEADER
pieejas realizācija liecina, ka pieeja no apakšas uz augšu lauku iedzīvotāju sadarbības tīklos
ir vislabākais impulss integrētai lauku attīstībai ilgtermiņā. Plaša lauku iedzīvotāju
iesaistīšanās vietējās attīstības pasākumos veicina sadarbību, jaunu prasmju apgūšanu,
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palielina motivāciju iesaistīties profesionālās un mūžizglītības aktivitātēs, uzsākt
mājražošanu, amatniecību vai uzņēmējdarbību. Kā vislielākais drauds ir minēts cilvēku
aizplūšana no lauku teritorijām. Līdz ar to LEADER nozīme pieaug vēl vairāk lauku teritorijās,
jo LEADER programmas atbalstītie projekti ir reāls līdzeklis, kā esošos cilvēkus iesaistīt
pasākumos uz vietas un ar laiku arī piesaistīt jaunus. Secinājums šajā ziņojumā ir tāds, ka no
LEADER iegūst aktīvākie un uzņēmīgākie iedzīvotāji. (LVAEI, 2013.g. novembris) Taču
pētnieču skatījumā, lai rosinātu un iesaistītu aktivitātēs mazaizsargātās iedzīvotāju grupas,
noslēgtus ļaudis, pirmkārt, ir jābūt līderiem, aktīvistiem, kas tālāk var nest LEADER apziņu.
Pētnieces pozitīvi vērtē nākamajā plānošanas periodā pasākumu ”Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas un vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, jo tieši arī šī pētījuma
rezultāti norādīja uz to, ka ir jārunā par vietas attīstības sekmēšanu nevis tikai vietējo
iedzīvotāju aptvērumu LEADER projektos.

Darba uzdevumu un metodoloģijas apraksts
Pētījuma mērķis ir, veicot ar „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.2013.gadam” ieviešanu saistītās informācijas izpēti, sniegt pētnieka viedokli par LEADER
radīto situāciju un iespējām vietējās attīstības stratēģijas (VAS) teritorijā gan MNF kopējā,
gan pašvaldību griezumā.
Pētījuma ietvaros, tiek sniegtas atbildes uz MNF Tehniskajā specifikācijā (turpmāk – TS)
uzstādītajiem darba uzdevumiem:
1.
2.
3.
4.

Stratēģijas ieguldījums teritorijā, stratēģijas mērķorientācijas analīze.
LEADER ietekme uz teritoriju novadu griezumā.
LEADER ietekme uz teritoriju pašvaldību vērtējumā, izpratnē.
Pakalpojumu sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem, biedrību (turpmāk-BDR),
nodibinājumu un pašvaldību projektu devuma teritorijai novērtējums.
5. Sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem, biedrību, nodibinājumu un
pašvaldību projektu devuma teritorijai novērtējums.
6. Projektu, kas saitīti ar pašvaldību funkciju deleģējumu novērtējums.
7. Aktīvās atpūtas pieejamības un attīstības perspektīvas novērtējums. Aktīvās atpūtas
pieejamības un vajadzības vietējiem iedzīvotājiem novērtējums. Attīstības perspektīvas
novērtējums.
8. Zirgkopība, jāšanas sports, saistītās nozares.
9. Sadarbību veicinošo projektu ietekme uz teritorijas attīstību.
10. Sabiedrisko centru, bērnu un jauniešu centru iespējas dzīves kvalitātes celšanai teritorijā
novērtējums.
11. Darbgaldu un citu tehnoloģiju iegādes, vienā vai vairākos eksemplāros, efektivitātes un
mērķtiecības novērtējums.
12. Uzņēmēju sniegto LEADER finansēto pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un
sasniedzamības vietējiem iedzīvotājiem novērtējums
13. Uzņēmēju – projektu iesniedzēju un īstenotāju raksturojums, t.sk. uzņēmējdarbības
kompetence. Ieteikumi, kā to uzlabot.
14. Tendences, uzņēmēju aktivitātes, kas veicina uzņēmumu attīstību, nodarbinātības
pieaugumu, algu pieaugumu.
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15. Daudzu vienveidīgu projektu ietekme uz esošo ekonomisko situāciju kādā no nozarēm VRG
teritorijā.
16. Noskaidrota situācija lauksaimniecības 411 pasākumā un 5.1. rīcībā „Lauksaimniecības
produktu ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un pirmapstrādes mājas apstākļos
veicināšana.
Pētījuma rezultātā ir izdarīti secinājumi un priekšlikumi MNF, pašvaldībām un par LEADER
plānošanu un ieviešanu atbildīgām valsts institūcijām, lai uzlabotu LEADER ietekmi uz MNF
teritoriju 2014.- 2020. gada plānošanas periodā.
Informācijas iegūšanai tika izmantota TS piedāvātā metodoloģija.
Izvērtējuma periodam atbilstoši vai daļēji atbilstoši attīstības un plānošanas dokumenti ir:
1.
2.
3.
4.

Madonas novada fonda stratēģija
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma
Katra novada attīstības stratēģijas (sīkāk 2.3. nodaļā).

Pētījuma metodoloģija
TS bija paredzēta stratēģijas mērķorientācijas analīze, tādēļ tika veikta publiski pieejamo
attīstības un plānošanas dokumentu kvalitatīva analīze, lai noteiktu MNF stratēģijas
prioritātes laika periodā no 2009.- 2013. gadam un to sasaisti ar pārējiem plānošanas
dokumentiem. Situācijā, kad nepieciešamo informāciju nav iespējams iegūt veicot
kvalitatīvu dokumentu analīzi, bija plānotas padziļinātas intervijas ar pašvaldību
darbiniekiem. Tika veikta MNF fokusgrupas intervija un 18 projektu intervijas. Situācijas
izzināšanai tika veiktas:
1. Fokusgrupu intervijas, ar pašvaldību un pagasta pārvalžu darbiniekiem, analizējot grupas
viedokli katrā pašvaldībā un/vai pagasta pārvaldē par LEADER projektu ietekmi uz
pārvaldāmās teritorijas attīstību katrā pašvaldības funkciju jomā, LEADER projektu aktivitāšu
prasībām, pašvaldību pieteiktajiem projektiem, projektu noraidījuma apstākļiem un citiem
konkrētā novada vai pagasta apstākļiem, kā arī par projektu iecerēm un gatavību
nākamajam LEADER plānošanas periodam. Pašvaldību un pagasta pārvalžu darbinieku
fokusgrupu interviju struktūra un saraksts ir pievienota 1. pielikumā. Kopā tika veiktas 8
fokusgrupu intervijas ar pašvaldību un pagasta pārvalžu darbiniekiem - Madonā,
Varakļānos, Murmastienē, Ērgļos, Cesvainē, Lubānā, Kalsnavā un Ļaudonā. Kopā astoņās
fokusgrupās piedalījās 37 pašvaldību darbinieki, no kuriem 1 bija novada domes
priekšsēdētājs, bet 2 novada domju izpilddirektori.
2. Padziļinātas daļēji strukturētas intervijas ar pašvaldību un pagasta pārvalžu pārstāvjiem,
analizējot uzsākto un realizēto LEADER projektu ietekmi uz novadu vai pagastu attīstībuuzņēmējdarbību, nodarbinātību, pakalpojumu pieejamību, brīvā laika pavadīšanas iespējām,
sporta un kultūras aktivitāšu pieejamību, mājražošanas produktu pieejamību. Interviju ar
pašvaldību un pagasta pārvalžu pārstāvjiem saraksts ir pievienots 2. pielikumā. Kopā tika
veiktas 26 daļēji strukturētas padziļinātas intervijas ar pašvaldību un pagasta pārvalžu
pārstāvjiem Madonā, Ērgļos, Varakļānos, Lubāna, Kalsnavā, Barkavā, Bērzaunē, Lazdonā,
Ļaudonā, Mētrienā, Praulienā, Mārcienā, no kurām visas bija klātienes intervijas.
3. Fokusgrupu intervijas ar NVO pārstāvjiem, analizējot grupas viedokli katrā novadā vai
pagasta pārvaldes teritorijā par LEADER projektu ietekmi uz nevalstisko organizāciju
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darbības kvalitāti un jaunu pakalpojumu izveidi, sadarbību ar pašvaldību un NVO
savstarpējo sadarbību, LEADER projektu aktivitāšu prasībām, NVO pieteiktajiem projektiem,
projektu noraidījuma apstākļiem un citiem konkrētās NVO apstākļiem kā arī par projektu
iecerēm un gatavību nākamajam LEADER plānošanas periodam. NVO fokusgrupu intervijas
struktūra ir pievienota 3. pielikumā. Kopā tika veiktas 8 fokusgrupu intervijas ar NVO
pārstāvjiem Varakļānos, Murmastienē, Kalsnavā, Madonā, Ērgļos, Lubānā, Cesvainē, kurās
kopā piedalījās 31 NVO pārstāvis.
4. Padziļinātas daļēji strukturētas intervijas ar NVO pārstāvjiem, noskaidrojot projektu idejas,
realizēšanas vai noraidījuma apstākļus. Intervijas ar NVO pārstāvjiem saraksts ir pievienots
4. pielikumā. Kopā tika veiktas 33 padziļinātas daļēji strukturētas intervijas ar NVO
pārstāvjiem, no kurām 27 bija klātienes intervijas un 6 telefonintervijas.
1. tabula NVO projektos pārstāvētās jomas
Nr.p.k. Pārstāvētā joma

1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Apstiprināto
projektu
skaits
Sociālais atbalsts
4
Kultūra un izglītība
10
Kultūras un vēsturiskā mantojuma 7
saglabāšana
Sports
33
Jauniešu iniciatīva
10
Dzīvnieku aizsardzība
1
Lauksaimniecība, mežsaimniecība
5

Ja tika novērotas viedokļu atšķirības, tad pētnieks veica precizējošas intervijas,
telefonintervijas vai saraksti, lai noskaidrotu pētāmo jautājumu.
LEADER projektu ietekme uz teritoriju novadu griezumā tika vērtēta pēc sekojošiem
kritērijiem: 1)iedzīvotāju vērtējums, 2)iedzīvotāju, organizāciju sadarbība projektu
ieviešanas gaitā, 3) ieviesto aktivitāšu radītā sadarbības iespēja, attīstība, 4) ieviesto
pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamība iedzīvotājiem. Tika veiktas 8
fokusgrupu intervijas- pa vienai fokusa grupai Cesvaines, Ērgļu, Lubānas novados,
Varakļānos novadā- divas fokusgrupas Varakļānos un Murmastiene un 3 fokusa grupas
Madonas novadā- Madonā, Jaunkalsnavā un Ļaudonā. Analīzes rezultātā tika izstrādāti
ieteikumi MNF rīcību izstrādei, sadarbībai ar iedzīvotājiem.
LEADER ietekme uz teritoriju pašvaldību vērtējumā, izpratnē tika vērtēta gan pēc 2013. gada
rezultātiem, gan ar skatu uz nākotni. Situācijas izzināšanai tika veikta pašvaldību un pagasta
pārvalžu vadītāju aptauja. Aptauja ietvēra šādus jautājumu blokus:
1. Jautājums par kvalitatīva dzīves vides izpratni.
2. Jautājumus par MNF darbības stratēģijas uzdevumu izpildi un sasniegšanu
3. Jautājums par MNF darbības stratēģijas prioritātēm, vērtējot no sava novada/ pagasta
situācijas. Pašvaldību pagasta pārvalžu vadītāju aptaujas anketa ir pievienota 5. pielikumā.
Aptaujā klātienē piedalījās 39 respondenti.
Pakalpojumu sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem un sabiedrisko aktivitāšu
sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem, BDR, nodibinājumu un pašvaldību projektu devuma
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teritorijai novērtējums, kurš tika vērtēts pēc šādiem kritērijiem: 1)pienesums teritorijai,
2)sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem, 3)dzīvotspēja, pamatojot kādi nosacījumi to
veicina. Par pakalpojumu sasniedzamību tika veiktas 33 intervijas par 58 projektiem
(intervēto saraksts 6. pielikumā), bet par sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamību- 27 intervijas
par 55 projektiem (intervēto saraksts 7.pielikumā) ar BDR Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Varakļānu novados.
Projektiem, kas saitīti ar pašvaldību funkciju deleģējumu tika veikts situācijas apraksts un
novērtēta deleģēšanas vajadzība, sadarbība starp pašvaldību un deleģējuma subjektu (BDR),
LEADER radītā situācija, attīstības vajadzība un riski. Par šo jautājumu tika veiktas 8
intervijas ar 4 pašvaldību un 4 BDR- projektu iesniedzējiem Lubānas, Varakļānu un
Madonas pašvaldībās, noskaidrots atbildīgo personu viedoklis, kas nav saistītas ar projektu
ieviešanu un 1 pašvaldības viedoklis (Ērgļi), kas ir daļēji sadarbojusies pakalpojuma
ieviešanā.
Aktīvās atpūtas pieejamības un attīstības perspektīvas novērtējums tika veikts pēc
sekojošiem kritērijiem: 1)LEADER rezultātā attīstītie sporta veidi un aktīvā atpūta,
2)pieejamība iedzīvotājiem, 3) dažādu sporta veidu attīstības perspektīva teritorijā. Šī
jautājuma izpētei tika veiktas 15 intervijas Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un
Ērgļu novados, kā arī noskaidrots pašvaldību viedoklis/interese par šo aktivitāšu attīstībupašvaldības- speciālisti Ērgļos, Varakļānos, Cesvainē, Lubānā un Madonas novada
Praulienas, Kalsnavas, Barkavas pagastu pārvaldēs. Visas intervijas bija klātienes intervijas.
Lai novērtētu aktīvās atpūtas pieejamību un vajadzību vietējiem iedzīvotājiem, un attīstības
perspektīvu, ņemot vērā TS, par kritērijiem tika izmantota iedzīvotāju vajadzība brīvo laiku
pavadīt šaujot, šaušanas sporta veidu pieejamība iedzīvotājiem un attīstības perspektīvas
teritorijā. Šī jautājuma izpētei tika veiktas intervijas ar BDR Palejas (Madonas novads
Prauliena), „C&U” (Ērgļu novads), Mednieku klubs Murmastiene (Varakļānu novads,
Murmastienes pagasts). Tika noskaidrots pašvaldību viedoklis par šo aktivitāšu attīstību,
veicot 5 intervijas ar pašvaldību (Ērgļi, Madona, Lubāna, Cesvaine un Varakļāni)
darbiniekiem un speciālistiem. Visas intervijas bija klātienes intervijas. Jautājums par
šaušanas iespējām un medībām tika uzdots visās 8 fokusgrupās, kā arī intervējot individuāli
biedrības, uzņēmējus.
Tika izvērtēts LEADER atbalsts dažādās ar zirgkopību saistītās jomās un secināts , vai nozare
var būt perspektīva teritorijas konkurētspējas veicināšanai un dzīves kvalitātes celšanai, kā
arī nozares perspektīvās iespējas. Tika veikts biedrību un uzņēmēju darbības nozarē
izvērtējums un iespējas. Jautājuma izpētei tika veiktas 4 intervijas ar BDR
„Henomele”(Madonas novads Liezeres pag.), Vitas zirgu skola (Madonas novads Praulienas
pagasts) JSK „Pakavs”, ZS „Greķi” (Cesvaines novads), no kurām visas bija klātienes
intervijas.
Lai noskaidrotu sadarbību veicinošo projektu ietekmi uz teritorijas attīstību tika noskaidrota
sadarbības, kooperatīvu, ražotāju organizāciju, asociāciju iesniegto projektu ietekme uz
lauku ekonomikas dažādošanu un izdarīti secinājumi par sadarbības vajadzību un iespējām.
Izpētei tika veiktas 5 intervijas ar BDR projektu iesniedzējiem LAAA, Vidzemes attīstības
projekti (iepriekš Vaaaap), Madonas Lauksaimnieku apvienība, „Madonas novada gaļas
ražotāju apvienība” un Kāla ezera padome, no kurām 4 bija klātienes intervijas un viena
telefonintervija.
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Izvērtējot sabiedrisko centru, bērnu un jauniešu centru iespējas dzīves kvalitātes celšanai
teritorijā , tika ņemti vērā ieguvumi, attīstības perspektīva un iespēja izmantot centrus
zināšanu/prasmju ienākšanai teritorijā. Jautājuma izpētei tika veiktas 8 intervijas ar centru
darbiniekiem Praulienā, Kusā, Bērzaunē, Mētrienā, Jaunkalsnavā (Madonas novads)
Meirānos (Lubānas novads) un projektu īstenotājiem Lubānā un Ošupē, kā arī intervijās
noskaidrots Madonas, Lubānas un Ērgļu pašvaldības viedoklis. Visas intervijas bija klātienes
intervijas.
Novērtējot darbgaldu un citu tehnoloģiju iegādes, vienā vai vairākos eksemplāros,
efektivitāti un mērķtiecību kā kritēriji tika izmantoti 1)Projektu spēja nodrošināt
zināšanu/prasmju pieejamību teritorijā, 2)Pieejamība vietējiem iedzīvotājiem (piem., 1
darbgalds-individuālā apmācība? Kas, kā, cik lielam skaitam, cik bieži, regulāri, kas par to
maksās?). Situācijas izzināšanai tika veikts 5 projektu iesniegumu novērtējums un 5
intervijas ar BDR „Foto Madona”, „Madonas amatniecības biedrību”, BDR „Saulains rīts”,
BDR „ Vidzemes attīstības projekti” un Madonas novada pašvaldība projektu „Inovatīvo
tehnoloģiju izmantošana Madonas novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un
iniciatīvas veicināšanā” iesniedzēju. Trīs bija klātienes intervijas un 2 telefonintervijas.
Juridisku un privātu personu mērķgrupā tika pētīts:
1. Uzņēmēju sniegto LEADER finansēto pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un
sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem.
2. Uzņēmēju – projektu iesniedzēju un īstenotāju raksturojums, t.sk., uzņēmējdarbības
kompetence. Ieteikumi, kā to uzlabot.
3. Tendences, uzņēmēju aktivitātes, kas veicina uzņēmumu attīstību, nodarbinātības
pieaugumu, algu pieaugumu, VAS iespējas.
Situācijas izzināšanai tika veiktas
1. Fokusgrupu intervijas ar uzņēmējiem, noskaidrojot projektu ideju rašanās, projektu
pieteikumu rakstīšanas, projektu realizēšanas, t.sk., iepirkumu gaitu un apstākļus, kā
arī projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Uzņēmēju fokusgrupu interviju struktūra ir
pievienota 8. pielikumā. Kopā tika veiktas 7 fokusgrupu intervijas ar uzņēmējiem
Madonā, Kalsnavā, Ļaudonā, Varakļānos, Murmastienē, Cesvainē un Ērgļos.
2. Padziļinātas intervijas ar uzņēmējiem, noskaidrojot uzņēmējdarbības uzsākšanas
laiku un apstākļus, uzņēmējdarbības idejas rašanos, tās attīstību, par iegūto pieredzi
un zināšanām uzņēmējdarbības jomā, LEADER aktivitāšu prasībām, pieteiktajiem
projektiem, projektu noraidījuma apstākļiem, projektu laušanas apstākļiem un
citiem konkrētiem ar uzņēmējdarbību un LEADER projektiem saistītiem apstākļiem,
par projektu iecerēm un gatavību nākamajam LEADER plānošanas periodam.
Interviju ar uzņēmējiem saraksts ir pievienots 9. pielikumā. Kopā tika veiktas 44
padziļinātas daļēji strukturētas intervijas ar uzņēmējiem, no kurām 34 bija klātienes
intervijas un 10 telefonintervijas.
Ja tika novērotas viedokļu atšķirības, tad pētnieks veica precizējošas intervijas,
telefonintervijas vai saraksti, lai noskaidrotu pētāmo jautājumu.
3. Uzņēmumu 2009.-2013.gada pārskatu izpēte un analīze publiski pieejmā datu bāzē
Lursoft.
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2. Tabula. Respondentu uzņēmēju sadalījums pamatnozarēs
Nr.p.k. Nozare
Skaits
1
Pakalpojumi
33
2
Pārtikas ražošana un pārstrāde mājas apstākļos, 12
t.sk., biškopība
Ja cilvēks vienlaicīgi ir pašvaldības darbinieks un biedrības biedrs, tad tiek iekļauts gan vienā,
gan otrā grupā. Līdzīgi, ja darbinieks ir pašvaldības darbinieks, arī uzņēmējs, tad arī tiek
iekļauts abās grupās.
3. Tabula. Respondentu sadalījums pa LEADER projektu mērķgrupām.
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Mērķgrupa
Pašvaldību darbinieki
NVO pārstāvji
Privātas un juridiskas
mājražotāji

personas,

Skaits
24
42
t.sk., 45

4. Tabula. Respondentu sadalījums MNF teritorijā
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pašvaldības teritorija/ pagasts
Cesvaines novads
Ērgļu novads
Lubānas novads
Madonas novads
Varakļānu novads

Skaits
16
15
13
49
17

Intervijās un aptaujās iegūtā informācija tika analizēta, izmantojot piemēru izpētes, loģiski
konstruktīvās analīzes un loģiskās dedukcijas metodi, kā rezultātā ir veikti secinājumi par
LEADER radīto situāciju un iespējām vietējās attīstības stratēģijas (VAS) teritorijā gan MNF
kopējā, gan pašvaldību griezumā
LEADER radītā situācija un iespējas vietējās attīstības stratēģijas (VAS) teritorijā gan MNF
kopējā, gan pašvaldību griezumā tika vērtēta no diviem aspektiem: 1)pēc vēlmes jeb
vajadzības piesaistīt LEADER projektu finansējumu visās mērķgrupās, no vienas puses; 2) tās
īstenoto un uzsākto projektu dzīvotspēju jeb ilgtspēju, no otras puse. Interviju laikā tika
noteiktas arī jomas, kurām finansējums izvērtējuma periodā bija nepietiekams un attiecīgi
būtu vēlams lielāks.
1. Stratēģijas ieguldījums teritorijā
1.1.

LEADER programmas mērķi un uzdevumi

LEADER programma tiek īstenota Latvijā ar Eiropas Savienības atbalstu no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos. LEADER būtība ir
uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem
uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. LEADER programma tiek īstenota ar
14

vietējās partnerības palīdzību (vietējās rīcības grupas) lauku teritorijās, kur pilsētās
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15 000. Madonas novada fonda darbības teritorija ietver
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadus (skatīt 1.1. attēlu)
Attēls 1.1. Madonas novada fonda darbības teritorija

Avots: Madonas novada fonda darbības stratēģija 2009.-2013.gadam.
Uz 2014. gada sākumu kopā Madonas novada fonda darbības teritorijā ir 35 689 iedzīvotāji,
taču jānorāda, ka četros no tiem iedzīvotāju skaits ir robežās no 2500 līdz 3400
iedzīvotājiem Lubānas, Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu novados. Turpretī Madonas novads
viens pats sastāda 24 134 iedzīvotājus, kas ir apmēram uz pusi vairāk kā pārējie četri novadi
kopā.
1.1.tabula . Iedzīvotāju skaits MNF darbības teritorijā 2014.g. sākumā
Novads
Iedzīvotāju
skaits
Cesvaines
2697
Ērgļu
2988
Lubānas
2475
Varakļānu
3395
Kopā 4 novados
11555
Madonas
24134
Pavisam kopā
35689
Avots: (Centrālā Statistikas Pārvalde, 2014)
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Šis faktors noteikti ir jāņem vērā projektu izvērtēšanas gaitā arī turpmāk. Vietējā
partnerība izstrādā vietējo rīcības stratēģiju, iesaistot vietējos cilvēkus. Izstrādājot
Madonas novada fonda (MNF) darbības stratēģiju 2009.-2013. gadam, tās izstrādē ir bijuši
iesaistīti atsevišķi dalībnieki no MNF iekļaujošajām novadu teritorijām. Jāatzīmē, ka Ērgļu
novads iepriekšējā periodā nebija strādājis MNF, taču neskatoties uz to Ērgļu novada
dalībnieki ir bijuši aktīvi projektu iesniedzēji.
Kopumā var secināt, ka LEADER programma ir nozīmīgs instruments lauku teritoriju
saglabāšanā un attīstībā, lai cilvēki tur turpinātu dzīvot, kas ir pamatu pamats vietas
ilgtspējīgai attīstībai. Tas ir ļoti svarīgi valsts ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Vairāki no
LEADER programmas uzdevumiem joprojām ir aktuāli un turpināmi nākamajā LEADER
programmas darbības periodā.
1.2.

MNF darbības stratēģijas 2009.-2013.g. mērķi un uzdevumi

MNF darbības stratēģijas 2009.-2013.g. mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos un
līdzdalību kvalitatīvas dzīves vides izveidē MNF darbības teritorijā. Šī mērķa sasniegšanai ir
izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1. Rosinot pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību, iedzīvotāju un uzņēmumu
aktivitāti, veicināt pakalpojumu pieejamību
2. Sekmēt nodarbinātību un iedzīvotāju ienākumu paaugstināšanos laukos
3. Attīstīt kultūras, mūžizglītības, brīvā laika, atpūtas, sporta iespējas
4. Pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas
5. Sekmēt iedzīvotāju iniciatīvas grupu kapacitātes celšanu, nevalstisko organizāciju
darbības dažādošanu
6. Veicināt kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu un pieejamību 1
Stratēģijas izstrādes gaitā ir veikta vietējo vajadzību izpēte, kā rezultātā ir noteiktas
galvenās aktivitātes, kuras iedzīvotāji uzskata par svarīgām un risināmām:
1.
Pakalpojumu ieviešana. Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas sociālo un krīzes
situāciju risināšanā un citu jaunu pakalpojumu ieviešanā. Veicināt nodarbinātību,
saimniecisko darbību, pakalpojumu sasniedzamību un kvalitāti Fonda darbības
teritorijā.
2.
Lauku teritoriju labiekārtošana.
3.
Amatniecības un mākslas pieejamība. Iespēja vērot un iepazīt profesionāļu
darbu klātienē.
4.
Infrastruktūras sakārtošana kultūras, sporta pasākumiem, mūžizglītībai, brīvā
laika pavadīšanai, īpaši izceļot bērnu un jauniešu auditoriju un viņu brīvā laika
pavadīšanas iespējas un kvalitāti. Vietējās nozīmes vēstures materiālu, nozīmīgu
personību piemiņai veltītu, dabas materiālu kolekciju ekspozīciju izveidošana.
5.
Lauku tradicionālās ainavas saglabāšana, sakopjot dabas objektus, parkus,
kapsētas.

1
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6.
Nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana, sniegto pakalpojumu
dažādošana, jaunizveidoto organizāciju nodrošināšana ar telpām un materiāli
tehnisko bāzi.
7.
Kultūras mantojuma saglabāšana, saglabājot esošos kultūras pieminekļus,
veidojot jaunas piemiņas vietas, kas stāstītu par nozīmīgiem notikumiem, personībām
MNF darbības teritorijā. 2
Balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām, MNF ir noteicis stratēģijas prioritātes un to
mērķorientāciju.
Stratēģijas prioritāšu un mērķorientācijas analīzei tika izveidota 1.2.tabula, kurā ir aprakstīti
un sagrupēti katras prioritātes mērķorientācijas rīcības.
1.2.tabula. Stratēģijas prioritātes un to mērķorientācija
Nr.p.k.

Prioritāte

1.

Pakalpojumu pieejamība, 1.
Attīstīt saimniecisko darbību, dažādot
kvalitāte un sasniedzamība uzņēmējdarbību, celt individuālā darba kvalitāti.
vietējiem iedzīvotājiem
2.
Mazināt kvalificēta darbaspēka aizplūšanu
no laukiem.
3.
Celt iedzīvotāju dzīves līmeni, paaugstināt
ienākumus.
4.
Izmantojot NVO aktivitāti, veicināt
uzņēmēju sadarbību ar pašvaldībām.
5.
Dažādot pakalpojumus un celt esošo
pakalpojumu kvalitāti.

2.

Sabiedriskās
veicināšana

3.

Vietējo
iedzīvotāju 1.
Attīstīt iedzīvotāju saskarsmes prasmes
iniciatīvas un sadarbība
un darba pieredzi
2.
Veicināt NVO ilgtspējīgu darbību
3.
Veicināt iedzīvotāju nodarbinātību
4.
Nodrošināt dažādu iedzīvotāju grupu,
piem., pensionāru, saskarsmi un sabiedrisko
līdzdalību.

4.

Kultūras
un
vēstures 1.
Kvalitatīvi saglabāt, daudzveidīgu kultūras
mantojuma saglabāšana
un vēstures pieminekļu vidi, kultūras un vēstures
liecības un estētiski vērtīgu ainavu teritoriju.
2.
Radīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi,

2

Mērķorientācija

aktivitātes 1.
Sakārtot vai izveidot jaunu kultūrai,
mūžizglītībai, sportam, atpūtai un citām
sabiedriskām aktivitātēm nozīmīgu infrastruktūru.
2.
Attīstīt iedzīvotāju interesi par veselīgu
dzīves veidu, vēlmi izglītoties, kvalitatīvi atpūsties,
piedalīties pašdarbībā un apmeklēt kultūras
pasākumus.
3.
Izmantojot vietējo iniciatīvu sakārtot un
attīstīt sociālo infrastruktūru.

MNF darbības stratēģijas 2009.-2013.g.
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attīstot lauku tūrismu un dodot iespēju
uzņēmējiem dažādot uzņēmējdarbību.
3.
Sakopt un izveidot jaunus kultūras un
vēstures pieminekļus.
4.
Izmantot iegūto kultūrvides potenciālu
iedzīvotāju un lauku vides attīstībai.

5.

Lauksaimniecības produktu 1.
Attīstīt
lauksaimniecības
produktu
ražotāju
konkurētspējas ražošanu un pārstrādi, nodrošinot inovatīvu un
saglabājot tradicionālo produktu pieejamību
veicināšana
vietējiem iedzīvotājiem.
2.
Izmantot teritorijā esošās prasmes un
pozitīvo pieredzi lauksaimniecības produktu
ražošanā un pārstrādē nodarbinātības veicināšanā
un ieņēmumu palielināšanā.

Tabula 1.2. parāda, ka visu stratēģisko prioritāšu mērķi, izņemot 2. prioritāti, ietver
uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšanu un iedzīvotāju ienākumu palielināšanu.
Stratēģijā noteiktās prioritātes un mērķi saskan ar Lauku attīstības programmas (LAP) 411
pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju teritorijā” 3.1. un 3.2.
aktivitātēm. Šī pasākuma mērķis ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus, lai paaugstinātu
lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārstrādes nozares konkurētspēju Latvijas teritorijas
daļā, kurā tiek īstenotas vietējo rīcības grupu vietējās attīstības stratēģijas.
1.2.tabula parāda, ka stratēģijas prioritātes un mērķi saskan arī ar 413 pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
teritorijā” 6.1. un 6.2. aktivitātēm. Šī pasākuma mērķis ir Latvijas teritorijas daļā, kurā tiek
īstenotas vietējo rīcības grupu vietējās attīstības stratēģijas, veicināt lauku ekonomikas
dažādošanu un dzīves kvalitāti, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu
pieejamību, un atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs.
Lai salīdzinātu plānošanas dokumentos noteiktos mērķus ar iedzīvotāju izpratni par
kvalitatīvu dzīves vidi, tika veikta padziļināta izpēte, analizējot pašvaldību vadītāju aptaujas,
teritorijas iedzīvotāju fokusgrupu un individuālo interviju rezultātus. Izpratni par dzīves vidi
var iedalīt trīs blokos- 1) ekonomika, 2)sociālā vide un kultūra, 3)pārvaldība (skatīt
1.2.attēlu).
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Pārvaldība
Sociāla vide un kultūra

Ekonomika

1.2.attēls. Kvalitatīvas dzīves vides piramīda.
Par kvalitatīvu ekonomisko vidi ir vienota izpratne MNF dalībnieku, pašvaldības darbinieku,
uzņēmēju un teritorijas iedzīvotāju vidū. To raksturo sekojoši rādītāji:


















Vieta, kur ir darba vieta un iespēja saņemt pakalpojumus.
Attīstīta uzņēmējdarbība.
Vide, kurā cilvēks var justies droši, nodrošināt iztiku sev un ģimenei.
Iespējas izvēlēties darbu, kur strādāt.
Iespēja strādāt savā specialitātē.
Iespēja strādāt radošu darbu.
Iedzīvotājiem ir regulāri ienākumi.
Atbalsts vietējiem iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju sabalansēti ienākumi un izdevumi.
Labi veikali, kur ir plašs produkcijas klāsts.
Sakārtota infrastruktūra.
Sakārtota vide.
Droša un veselīga vide.
Skaista daba.
Izglītības, medicīnas un sociālo pakalpojumu brīva, ērta saņemšana.
Skolas, medicīna.
Izglītības pieejamība.

Dzīves vides ekonomiskajai pusei ir piešķirta vislielākā nozīme, iespējams, tādēļ, ka tā ir
vājāk attīstīta.
Izpratni par kvalitatīvu kultūrvidi veido sekojoši nosacījumi:






Vieta, kur ir labi atpūsties.
Kultūras un sporta pakalpojumu brīva ērta saņemšana.
Vide, kurā cilvēks var atrast iespēju nodarboties ar lietām-hobijiem, kas viņam aktuāli un svarīgi.
Iedzīvotājiem ir iespējas realizēt savas radošās vēlmes (kultūra, sports, hobiji).
Iespēja daudzveidīgi, interesanti pavadīt brīvo laiku iesaistoties dažādās aktivitātēs.

Kvalitatīvu sociālo vidi raksturo iespējas:
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Atrasties domu biedru lokā.
Interešu izglītība.
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana.

Pārvaldību raksturo šādas iespējas:
 Izglītības, medicīnas un sociālo pakalpojumu brīva, ērta saņemšana.
 Skolas, medicīna.
 Izglītības pieejamība.
 Interešu izglītības iespējas.
 Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana.
Analīzes rezultāti liecina, ka MNF darbiniekiem, pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem,
uzņēmējiem un iedzīvotājiem ir vienota izpratne par kvalitatīvu dzīves vidi. Par
visnozīmīgāko dzīves vides raksturojošo elementu tiek atzīta ekonomiskā aktivitāte. Tas
liecina, ka stratēģijas mērķorientācija ir atbilstoša MNF teritorijas iedzīvotāju vajadzībām.
1.3.attēls. Sasniedzamie mērķi
Tradicionāla
lauku
ainava

Novada
teritorija
Kvalitatīva
dzīves
vide

Sociāli
aktīvi
iedzīvotāji

Avots: Pētnieču veidots, 2014
1.mērķis Veicināt sabiedriski nozīmīgu pakalpojumu sasniedzamību vietējās attīstības
stratēģijas teritorijā.
Uzdevums: Jaunu pakalpojumu izveidošana un esošo kvalitātes paaugstināšana.
Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā - sekmīga vai daļēja izpilde.
Pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem vērtējot, šī paša mērķa nozīmīgumu turpmāko gadu
periodā ir redzami vērtējumi 1.4.attēlā.
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1.4.attēls. Mērķa „Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība vietējiem
iedzīvotājiem” nozīme turpmākajos gados no katra novada perspektīves.
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

4,7

1. Pakalpojumu
pieejamība, kvalitāte
un sasniedzamība…
4,24

4,3

4,2

4,3

4,2

4,2

Avots: Anketēšanas rezultāti. Vērtējumi skalā: 5-joprojām ir ļoti svarīgi, 4-svarīgi, 3-daļēji
svarīgi, 2-mazsvarīgi, 1- prioritāte zaudējusi nozīmi pilnībā.

Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -joprojām svarīgi.
2.mērķis. Attīstīt uzņēmējdarbību un nodarbinātību vietējās attīstības stratēģijas darbības
teritorijā, veicinot dažādu pakalpojumu sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem.
Uzdevums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai.
Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā daļēja vai vāja izpilde.
1.5. attēls. Sabiedriskās aktivitātes veicināšanas nozīme turpmākajos gados no katra
novada perspektīves.
4,5

4,4

4,4
4,3
4,2
4,1

4

4,18

4,2

4,2

4,2

4,1
4

3,9
3,8

2. Sabiedriskās
aktivitātes…

Avots: Anketēšanas rezultāti. Vērtējumi skalā: 5-joprojām ir ļoti svarīgi, 4-svarīgi, 3-daļēji
svarīgi, 2-mazsvarīgi, 1- prioritāte zaudējusi nozīmi pilnībā.
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Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā- Joprojām svarīgi.
3.mērķis. Atbalstīt kultūras, sporta, mūžizglītības, vides aizsardzības, brīvā laika
pavadīšanas un citas sabiedriskās aktivitātes, iegādājoties pamatlīdzekļus sakārtojot
un/vai veidojot jaunu infrastruktūru lauku teritorijās.
Uzdevums: Lauku teritorijās pēdējo gadu laikā ir mainījusies brīvā laika un izglītošanās
iespēju infrastruktūra. To apstiprina arī iedzīvotāju interese un iespēju robežās tās
īstenošana LEADER+ veida pasākuma ieviešanas laikā– nelielas zāles, kur notiek informatīvie
semināri, pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, sarīkojumi.
Dabas objekti, ko iedzīvotāji izmanto atpūtai un veselības uzturēšanai, tiek nolietoti un
zaudē ainavisko vērtību.
Sporta aktivitātes notiek zālēs ar sliktu segumu, kas apdraud veselību. Sporta laukumiem ir
nolietojusies infrastruktūra.
Madonas rajonā dzīvo mākslinieki un amatnieki, kas vēlas atvērt atklātās darbnīcas, dodot
iespēju cilvēkiem pašiem piedalīties radošā procesā.
Atbalstot apmācībām, kultūrai, sportam, citām brīvā laika pavadīšanas iespējām atbilstošas
jaunas telpas un laukumus vai sakārtojot jau esošas, iespējams veicināt tādas lauku vides
veidošanās, kurā cilvēkam, atbilstoši interesēm, ir pieejamas izglītības un atpūtas iespējas.
Sakopta dabas objektu apkārtne, nodrošina to videi draudzīgu izmantošanu. Sakārtojot
publiski izmantojamos objektus, tiek veicināta vietējās kultūras, atpūtas un rituālo tradīciju
saglabāšana.
Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -sekmīga izpilde, bet joprojām tas ir svarīgi
dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Jāturpina uzturēt un attīstīt šāda veida aktivitātes, ņemot
vērā tehnoloģiju straujo attīstību.
4.mērķis. Atbalstīt bērnu un jauniešu intereses pārstāvošo organizāciju darbību bērniem un
jauniešiem vajadzīgas infrastruktūras pilnveidošanā un izveidē.
Uzdevums: Mainoties valsts izglītības politikai, bērnu un jauniešu brīvais laiks ir joma, kas
jāveido no jauna. Pirmie risinājumi ir telpu izveide, pamatlīdzekļu iegāde, nodrošinot drošu
vidi un iespēju bērniem un jauniešiem pulcēties un kopīgi darboties. LEADER+ ieviestie
projekti ir pozitīvs piemērs. Tos īstenoja bērnu un jauniešu intereses pārstāvoša nevalstiskā
organizācijas un organizācijas, kuru dibinātāji ir jaunieši.
Izveidotā infrastruktūra nākotnē dod iespēju organizācijām piesaistīt līdzekļus no citiem
avotiem un nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem lauku
teritorijās
Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -daļēja vai sekmīga izpilde.
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5.mēķis. Veicināt nevalstisko organizāciju darbību sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā
vietējiem iedzīvotājiem.
Uzdevums: Cilvēku aktivitātes veicināšanai, jāatbalsta esošo NVO un neformālās iedzīvotāju
grupas. Laukos nevalstiskās organizācijas dod iespēju iedzīvotājiem tikties, īstenot sociālās,
kultūras, savstarpējās saskarsmes aktivitātes. NVO īstenojot projektu, dažādojot savu
darbību un pakalpojumus paaugstina iedzīvotāju prasmes un veicina nodarbinātību.
Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas, veidot infrastruktūru, iegādāties pamatlīdzekļus, NVO
mērķu sasniegšanai, tiktu veicināta nevalstisko organizāciju darbības dažādošana un
kapacitātes celšana nodrošinot lauku dzīves kvalitātes celšanos.
Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -daļēja vai sekmīga izpilde
1.6.attēls.Vietējo iniciatīvas un sadarbības nozīme turpmākajos gados no katra
novada perspektīves.
4,25
4,2

4,2
4,15
4,1

4,2

4,2

4,2

4,14
4,1
3. Vietējo iedzīvotāju
iniciatīvas un sadarbība

4,05
4

4

3,95
3,9

Avots: Anketēšanas rezultāti. Vērtējumi skalā: 5-joprojām ir ļoti svarīgi, 4-svarīgi, 3-daļēji
svarīgi, 2-mazsvarīgi, 1- prioritāte zaudējusi nozīmi pilnībā.

Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā- joprojām svarīgi.
6.mērķis. Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un
konkurētspēju. Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot
pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.
Uzdevums: Vietējās attīstības stratēģijas teritorijā ir liels mazo un vidējo lauku saimniecību
skaits. PVD reģistrēto lauksaimniecības produktu ražotāju un pārstrādātāju skaits norāda uz
iespēju gūt ienākumus, izmantojot stratēģijas teritorijā pieejamos resursus. Atbalsts
veicinās uzņēmējdarbību, nodarbinātību un ienākumu palielināšanos, veicinās

23

lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi, tās efektivitāti,
lauksaimniecības pārstrādes produktu klāstu, atbalstīs jaunu ražotāju rašanos.

palielinās

1.7.attēls. Lauksaimniecības produktu ražotāju konkurētspējas veicināšanas nozīme
turpmākajos gados no katra novada perspektīves.
5,2

5

5
4,8

4,8
4,64

4,6

4,6

4,6

4,6

4,4
4,2

4,2

5. Lauksaimniecības
produktu ražotāju
konkurētspējas
veicināšana

4
3,8

Avots: Anketēšanas rezultāti. Vērtējumi skalā: 5-joprojām ir ļoti svarīgi, 4-svarīgi, 3-daļēji
svarīgi, 2-mazsvarīgi, 1- prioritāte zaudējusi nozīmi pilnībā.

Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -joprojām ļoti svarīgi.
Visā MNF darbības teritorijā arī nākošajā plānošanas teritorijā ir svarīgi atbalstīt projektus,
kas sekmēs lauksaimniecības produktu pārstrādi un ražošanu. Šī no piecām prioritātēm
bija vienīgā, kura saņēma pilnīgu atbalstu kā ļoti svarīgai no novadiem. Savukārt, MNF valde
pilnībā apzinās savu misiju ar LEADER veicināt pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību
vietējiem iedzīvotājiem, arī nākotnē vērtē kā nozīmīgu prioritāti. Kopaina parāda, ka arī
turpmāk ir jāturpina iesāktais darbs un krasas pārmaiņas nav jāplāno.
7.mērķis Saglabāt kultūras un vēstures mantojumu.
Uzdevums: Veicināt lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanos, atjaunojot esošo, un
veidojot jaunas vērtības. Tas ietver sekojošas aktivitātes: kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu,
mazu būvju,norobežojošu mūru, vārtu u.c. mazo arhitektonisko elementu atjaunošanu un
izveidošanu, piemiņas vietu, istabu un ekspozīciju izveidošanu nozīmīgiem notikumiem un
personībām, kapsētu funkcionālu sakārtošanu, vietai raksturīgu objektu izveidošanu.
Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -daļēja vai gandrīz sekmīga izpilde
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1.8.attēls Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas aktivitāšu nozīme
turpmākajos gados no katra novada perspektīves.

4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2

4,4
4,24 4,2

4,3
4,1

4,2
3,7
4. Kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšana.

Avots: Anketēšanas rezultāti. Vērtējumi skalā: 5-joprojām ir ļoti svarīgi, 4-svarīgi, 3-daļēji svarīgi,
2-mazsvarīgi, 1- prioritāte zaudējusi nozīmi pilnībā.

Pašvaldību vadītāju un darbinieku vērtējumā -joprojām svarīgi.
2. Lauku attīstības programmas 6.1. un 6.2. aktivitāšu izvērtējums MNF darbības
teritorijā
2.1.

LEADER ietekme uz teritoriju pašvaldību vērtējumā, izpratnē

Ērgļu un Varakļānu novadu pašvaldības MNF darbu uzsāka tikai no 2009. gada, līdz ar to šīm
pašvaldībām nebija iepriekšējās pieredzes darbā ar MNF.
Visām piecām novadu pašvaldībām ir izstrādātas ilgtermiņa attīstības stratēģijas:
•

Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038. gadam (2013)

•

Cesvaines novada teritorijas plānojums 2008-2020.gadam (2009, 2014)

•

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam (2011)

•

Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam (2013)

•

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2020; Novada attīstības
programma 2014-2020
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Intervijās pašvaldību darbinieki uzsver, ka pašvaldības ir izstrādājušas attīstības plānošanas
dokumentus, kuros, ir noteiktas galvenās prioritātes, kuras ir svarīgas pašvaldības attīstībai
nākotnē. Atsevišķas pašvaldība (Lubāna) norāda, ka vēlētos savas teritorijas iesniegtos
projektus sarindot prioritārā secībā, ņemot vērā pašvaldībā izvirzītās prioritātes.

2.1.attēls. Piemērs no Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. (Avots:www.madona.lv)

Līdz ar to pašvaldībās ir noteiktas jomas, kuras ir jāattīsta, taču MNF novadu pašvaldībās,
darbinieku un vadītāju skatījumā ir būtiskas atšķirības par to, vai pašvaldībām pašām
vajadzētu vairāk strādāt ar LEADER projektiem vai atstāt to biedrību ziņā.
Diskusijās izskanēja arī priekšlikums, ja būtu izveidota sistēma, ka katrā no atbalsta jomām
būtu noteikts finansējuma sadalījums starp pašvaldībām, tad tiktu novērsta nevajadzīga
konkurence starp pašvaldību iesniegtajiem projektiem. Tika raksturoti piemēri, kad
pašvaldība sagatavo un iesniedz vairākus projektus, jo tas sniedz cerību, ka vismaz viens
projekts no novada pašvaldības varētu tikt apstiprināts. Kopumā pašvaldību vadītāji un
darbinieki norādīja uz to, ka pašvaldībai vajadzētu vismaz tikt informētai par biedrību un
nodibinājumu iesniegtajiem projektiem no konkrētās pašvaldības teritorijas. Visās
pašvaldībās nav izstrādātas vienotas prakses biedrību un nodibinājumu projektiem par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību no pašvaldības. Lielākajā daļā gadījumu iesniedzējs ar
sagatavoto projekta pieteikumu pirms iesniegšanas MNF vēršas novada pašvaldībā, kurā
projekta pieteikums tiek izskatīts atbilstošajā pašvaldības komitejā. Ir arī bijuši gadījumi, kad
iesniedzējs pats nodrošina projekta līdzfinansējumu, tad viņš pašvaldībā negriežas ar
pieteikto projektu. Jautājuma padziļināta izpēte liecina, ka pareizāk būtu biedrībām un
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pašvaldībām sadarboties kā partneriem. Kavējošais faktors ir līdzšinējā izpratne par
konkurenci kā vienīgo virzītājspēku.
Lai aizstāvētu savu viedokli, pašvaldības (Lubāna) jautā, kas notiks ar biedrību projektos
iegādātajām materiālajām vērtībām, renovētām telpām pēc 5 gadiem, kas uzņemsies
atbildību par šīm vērtībām. Šo jautājumu pašvaldību darbinieki uzdeva pētniekiem.
Izskanēja priekšlikums, ka projektus, kuros ir paredzēts iegādāties kustamas mantas
atbalstīt, ja tos ir iesniegušas pašvaldības nevis biedrības, jo pašvaldības ir „drošākas mantas
pārvaldītājas”. Pēc pētnieku domām šis jautājums ir jārisina ar materiālās atbildības līguma
noslēgšanu starp biedrību un tās biedriem, ja ir iegādātas materiālās vērtības,kā tas ir
izdarīts, piemēram, Cesvaines novadā BDR Cesvaines pūtēju orķestris, lai nodrošinātu
instrumentu saglabāšanu. Ir svarīgi norunāt kārtību, kā tiks pārvaldīta biedrības manta, t.sk.,
kopta, remontēta, atjaunota. Iespējams, ka šādu noteikumu izstrāde ir jāiekļauj projektu
vērtēšanas kritērijos attiecībā uz biedrībām.
Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka dažkārt pašvaldības ir sagatavojušas un sniegušas
projektus LEADER, bet tie nav tikuši atbalstīti. Pēc tam pašvaldību darbinieki, piem.,
Lubānas, Varakļānu novados ir dibinājuši biedrības un nākamajā posmā ir gatavojuši un
snieguši projektus kā biedrības. Šajos gadījumos ir izteikta cieša pozitīva sadarbības starp
pašvaldību un biedrību, piem., BDR Saulains Rīts, BDR Meirānieši un Lubānas novada
pašvaldība.
Pašvaldību darbiniekiem un vadītājiem klātienes tikšanās tika lūgts aizpildīt rakstveida
anketu, novērtējot to, kā līdz šim pašvaldības darbinieks vērtē Madonas novada fonda
darbības stratēģijas uzdevumu izpildi un sasniegšanu no konkrētās pašvaldības skatījuma.
Kopumā rakstveida anketu aizpildīja 39 pašvaldību darbinieki, t.sk. vadītāji. Jāatzīmē, ka
darbinieku skaits pašvaldībās, ar kuriem tikās pētnieces ir augstāks par šo skaitli, jo ne visās
Madonas novada pagastu pārvaldēs, kur pētnieces tikās klātienē ar speciālistiem,
vadītājiem tika iedotas anketas, lai tās aizpildītu (anketas struktūru skat. 5. pielikumā). Tas
bija atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Respondentu skaits sadalījās šādi: Cesvaines novads
7, Ērgļu novads 10, Lubānas novads 5, Madonas novads 8, Varakļānu novads 9. Šādi paši
jautājumi tika uzdoti MNF valdei (9 atbildes).
Uz jautājumiem respondenti atbildēja skalā no 5 -1 , kur 5- uzdevums pilnībā izpildīts, 4sekmīga izpilde, 3-daļēja izpilde, 2-vāja izpilde un 1-nemaz nav uzsākta izpilde.
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2.2.attēls. 1.Uzdevuma „Rosinot pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību,
iedzīvotāju un uzņēmumu aktivitāti, veicināt pakalpojumu pieejamību” izpilde

5
4

3,62

4,2

3,8
3,2

3,3

3,7

3,6

3
2

1
0
MNF Madona Cesvaine Varakļāni
teritorijā
vidēji

Ērgļi

Lubāna

MNF
valde

Avots: Pētījuma rezultāti, 2014
Kopumā pašvaldības un MNF valde vērtē uzdevumu veicināt pakalpojumu pieejamību
gandrīz kā sekmīgi izpildītu 3,62 un 3,7. Visaugstāko vērtējumu šim uzdevumam ir devuši
Lubānas novada pašvaldības darbinieki, savukārt viszemāko vērtējumu ir snieguši Cesvaines
novada pašvaldības darbinieki. Jāatzīmē, ka iedzīvotāju skaita ziņā vismazākajā novadā, kā
arī ģeogrāfiski grūtāk pieejamam novadam- Lubānai, šis vērtējums var tikt saistīts ar to, ka
šajā novadā darbojas vismaz 8 biedrības, kuras ir piedalījušās LEADER programmas projektu
pieteikšanā, tā kā tas viennozīmīgi ir veicinājis iedzīvotāju aktivitāti.
2.3.attēls. 2. Uzdevuma „Sekmēt nodarbinātību un iedzīvotāju ienākumu paaugstināšanos
laukos” izpilde

4
3
2
1
0

2,65

2,7

2,5

2,6

MNF Madona Cesvaine Varakļāni
teritorijā
vidēji

2,45

Ērgļi

3

Lubāna

3,4

MNF
valde

Avots: Pētījuma rezultāti, 2014
Ar šī uzdevuma izpildi kopumā visos piecos novados ir veicies visvājāk, ja salīdzina ar visiem
6 izvirzītajiem uzdevumiem. Kopumā šis uzdevums tiek vērtēts starp vāji izpildīts un daļēji
izpildīts. Visos novados interviju laikā izskanēja, ka no kvalitatīvas dzīves elementiem
visvairāk ir jāstiprina ekonomikas sadaļa, jāatbalsta uzņēmēji, mājražotāji. MNF valde šajā
jautājumā ir bijusi krietni optimistiskāka salīdzinājumā ar novadu vērtējumiem, jo MNF bija
izpratuši veidus kā uzrunāt uzņēmējus. Arī uzņēmējdarbības LEADER atbalstītie projekti
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nostiprina esošos uzņēmumus, palielina darba slodzes apjomu esošajiem darbiniekiem, bet
tikai atsevišķos gadījumos rada papildus darba vietas. Tas izskaidrojams ar to, ka lielākā daļa
projektu ir uzsākti tikai 2013.gadā un līdz ar to ir pāragri spriest par kvantitatīvo rādītāju
tendencēm.
Intervijās vairākkārt tika pieminēta Madonas novada pašvaldības iniciatīva- grants „Madona
var labāk” ar vienreizēju atbalsta sniegšanu 2000 EUR apmērā uzņēmējdarbības uzsākšanai,
ko apkārtējie vērtē kā ļoti pozitīvu instrumentu, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību.
2.4.attēls. 3. Uzdevuma „Attīstīt kultūras, mūžizglītības, brīvā laika, atpūtas, sporta
iespējas”
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Avots: Pētījuma rezultāti, 2014
Uzdevums attīstīt kultūras, mūžizglītības, brīvā laika, atpūtas, sporta iespējas no pašvaldību
un MNF puses tiek vērtēts kā sekmīgi izpildīts. Šī uzdevuma izpildei vērtējums ir viendabīgs
gan starp novadiem, gan MNF valdi. Pašvaldības ir sniegušas projektus, kuri ir visvairāk
saistīti ar kultūras dzīvi, māksliniecisko pašdarbību, biedrības vairāk ar aktīvo atpūtu un
sportu. Diskusijās tika norādīts, ka brīvo laiku ir iespējams pavadīt dažādi, ja vien
iedzīvotājiem ir interese un vēlēšanās pašiem piedalīties. Kā svarīgāks apstāklis tika norādīta
iespēja strādāt darbu, kas patīk un nopelnīt cilvēka cienīga algu par padarīto. Ja šis
nosacījums izpildās, tad cilvēks var piepildīt savas vēlmes saturīgam brīvam laikam.
Novados ir izveidojušās grupas (Ērgļi, Lubāna), kas pašas organizējas un kopīgi apmeklē
kultūras pasākumus citās pilsētās Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Madonā.
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2.5.attēls. 4. Uzdevuma „Pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas”
izpilde
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Avots: Pētījuma rezultāti, 2014
Uzdevums brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana bērniem un jauniešiem kopumā
tiek vērtēts gandrīz kā sekmīgi izpildīts. Atsevišķās pašvaldībās tika norādīts, ka ar brīvā
laika pavadīšanas iespējām jauniešiem nav problēmu, bet problēma ir ar jauniešu darba
iespējām. Ņemot vērā arī otrā uzdevuma izpildi, ir svarīgi jauniešiem radīt iespējas mācīties
un paaugstināt motivāciju strādāt. Varakļānu novadā ir saņemts zemāks novērtējums-3,2.
Arī intervijās Varakļānu novadā tika norādīts, ka jaunatnes lietu speciālista slodze ir 0,2 un ,
ka šim darbam nav atrasts līderis, entuziasts, kas spētu aizraut citus jauniešus. Labākais
risinājums šim jautājumam ir tāds, ka pašvaldības darbinieks, kurš strādā 100%, ir līderis un
entuziasts, kas risina jautājumu. Dažkārt šie speciālisti izaug no jauniešu centra bijušo
apmeklētāju vidus.
Šī uzdevuma veikšanai pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti izmanto Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes programmu atbalstu, taču LEADER ieguldījumu tieši novērtē jauniešu
centru telpu remontēšanā, lai tās būtu patīkamas, kur patiešām gribas uzturēties.
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana vairākos gadījumos tiek īstenota sadarbībā starp
pašvaldību un biedrībām (piem., Kalsnava, Bērzaune, Lubāna, Prauliena).
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2.6.attēls. 5. Uzdevuma „Sekmēt iedzīvotāju iniciatīvas grupu kapacitātes celšanu,
nevalstisko organizāciju darbības dažādošanu” izpilde
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Avots: Pētījuma rezultāti, 2014
Šis uzdevums tiek vērtēts starp daļēji izpildītu un sekmīgi izpildītu. Jāatzīmē, ka vairākkārtīgi
intervijās tika norādīts, ka biedrību dzīvotspēja, dažādu brīvā laika aktivitāšu popularitāti
nosaka konkrētie cilvēki konkrētajā vietā, kuri spēj ar savu degsmi aizraut citus, izvilkt no
mājas laukā. Mākslīgi radīt biedrību daudzveidību, paaugstināt iedzīvotāju grupu kapacitāti
īsti nav iespējams, jo īpaši lauku teritorijās aktīvie cilvēki darbojas vienlaikus vairākās
aktivitātēs, t.sk. biedrībās. Svarīgākais ir vietējos līderus nenogurdināt ar milzīgo darba
nastu apjomu un aktivitātēm, jo katrs aktīvais cilvēks lauku teritorijā ir liela vērtība.
„Biedrībā iniciatīva var noplakt, jo ģimene jāpabaro” (citāts no intervijas). Piem.,
Murmastienes pagastā intervijās atklājās, ka ir svarīgi mājās sēdētāju kaut vienreiz izvilkt
ārā uz kādu nodarbi, pēc tam jau darbojas sniega pikas efekts, ka veļas līdzi.
Diskusijā pašvaldību darbinieki, vadītāji arī norādīja to, ka kopumā vērtē pozitīvi iedzīvotāju
organizēšanos biedrībās. Taču vairākos gadījumos tika norādīts, lai atbalstītu LEADER
projektus, tad biedrībai vajadzētu, lai tā darbojas vismaz 2-3 gadus, kā arī to biedru loks ir
plašāks par 2-3, lai neveidojas situācija, ka ar biedrības atbalstu tiek īstenotas šauras,
personīgas intereses, piemēram, hobiji, kuri ir svarīgi mazskaitlīgam iedzīvotāju lokam.
Veicot padziļinātu izpēti, pētnieces secina, ka LEADER vērtēšanas kritēriji jau prasa
iepriekšējo pieredzi. Pētnieces uzskata, ka kritērijs nav biedru skaits, bet gan sekotāju skaits
biedrības ierosinātajai aktivitātei.
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2.7.attēls. 6. Uzdevuma „Veicināt kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu un
pieejamību” izpilde
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Avots: Pētījuma rezultāti, 2014
Uzdevums „Veicināt kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu un pieejamību” tiek
vērtēts gandrīz kā
sekmīgi izpildīts un daļēji izpildīts. Kultūras mantojums un dabas
bagātības atrodas visās MNF novada pašvaldībās, šīs ir vērtības kuras ir plašas un prasa
nepārtrauktu uzturēšanu un saglabāšanu, tādēļ šim uzdevumam saņemt vērtējumu „pilnībā
sasniegts” praktiski nav iespējams. Zemākais vērtējums šajā uzdevuma izpildē ir Cesvaines
novadam, kas ir saistīts ar novada lielāko vērtību Cesvaines pili, kura vēl līdz šim nav pilnībā
atjaunota kopš 2002. gada ugunsgrēka. Pētnieces uzskata, ka, iespējams, pašvaldībai nav
pietiekami skaidra un stratēģiska redzējuma par pils un tās kompleksa izmantošanu
nākotnē tūrisma attīstībā. Šis būtu nākamā perioda uzdevums pašvaldībai.
Kā ļoti nozīmīgu LEADER ieguldījumu pašvaldību attīstībā norādīja to, ka saņemot LEADER
projekta finansējumu pašvaldībai bija iespējams ņemt kredītu lielākiem ieguldījumiem, kas
deva iespēju novadam attīstīties (Madonas novads, Ērgļu novads). Piem., ja LEADER
piesaistītais finansējums bija ap 14 000 latu, tad kredītu varēja paņemt 70-80 000 latu
apjomā.

2.2.

Pakalpojumu sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem, biedrību, nodibinājumu
un pašvaldību projektu devuma teritorijai novērtējums.

Pakalpojumu sasniedzamību var vērtēt no diviem aspektiem- viens ir attālums, bet otrsizmaksas, tātad ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu un pārvietošanās iespējas, pakalpojumiem
jābūt pēc iespējas tuvākiem un lētākiem.
Kā iespējamie risinājumi pakalpojumu sasniedzamības nodrošinājumam stratēģijā ir minēti
sociālie centri u.c. sociālie pakalpojumi, informācijas pakalpojumi teritorijas attīstībai,
32

izglītības, vides izglītības, veselīgu dzīves veidu veicinoši pakalpojumi, laukumi vietējo
produktu pieejamībai.
Šajā mērķgrupā ir iesniegts 61 projekts, bet atbalstu ir saņēmis 31 projekts.
2.8.attēls Apstiprināto projektu skaits pa nozarēm

14

12

12
10
8

5

6
4

3

2

3
1

1

1

2

3
1

1

1

2

1

1

1

0

Datu avots: Pētījuma rezultāti, MNF, 2014

2.8.attēlā ir redzams, ka plānošanas periodā lielākais apstiprināto projektu skaits ir sporta
un aktīvās atpūtas jomā.
Lai veiktu padziļinātu izpēti, pētnieces veica 37 individuālas intervijas, no kurām 31 bija
klātienes intervijas, bet 6- telefonintervijas (interviju sarakstu skat. 6. pielikumā), kopumā
tika izzināts viedoklis par 58 iesniegtiem projektiem LEDAER programmā, kā arī ietvēra
jautājumus par pakalpojumu pieejamību fokusgrupu intervijās novadu pašvaldībās, un
aptaujas anketās. Respondenti tika izvēlēti ar nolūku aptvert visu pētāmo teritoriju un
dažādus pakalpojumu veidus, ietverot gan pašvaldību, gan biedrību, gan uzņēmēju
projektus. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu projekti sīkāk tiks analizēti atsevišķā
nodaļā. Pētnieces ne tikai veica intervijas, bet lielāko daļu objektu aplūkoja klātienē.
Projekti, tika vērtēti pēc trīs kritērijiem: 1) pienesuma teritorijai, 2) sasniedzamības
vietējiem iedzīvotājiem, 3) dzīvotspējas.
Gadījumu izpēte
Lai novērtētu projekta „Zupas virtuve Varakļānos”, pētnieces intervēja biedrības „Pieaugušo
attīstības projekts” priekšsēdētāju Staņislavu Poči, veica fokusgrupu intervijas ar Varakļānu
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novada pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem, intervēja Varakļānu novada domes
priekšsēdētāju Māri Justu. Projekts sniedz sociālu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem, kas
tiem ir būtisks gan materiālā ziņā, gan sniedz iespēju „tikties pie kopējas zupas” un
socializēties, kā arī mudina vietējos iedzīvotājus ziedojumiem, piemēram, dārzeņu sagādei.
Kopējais secinājums- šis projekts ir jāturpina, jo cilvēkiem šis pakalpojums ir nepieciešams,
bet ir skaidrāk jānosaka lietotāju loks un kārtība- iespējams risinājums būtu kuponu
sistēmas ieviešana. Projekta ilgtspēja ir iespējama tikai ar pašvaldības atbalstu.
Cits sociālais pakalpojums ar LEADER atbalstu tiek piedāvāts Lubānas novadā, kur sociālajā
dienestā, Oskara Kalpaka ielā 12, ir pieejami veļas mazgāšanas un nomazgāšanās
pakalpojumi. Projekta iesniedzējs ir biedrība „Saulainais rīts”. Pētnieces intervēja biedrības
Saulainais rīts projektu vadītāju Vēsmu Masu, kura ir arī Lubānas novada sociālā dienesta
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. Intervijā tika noskaidrots, ka šis pakalpojums ir
vitāli nepieciešams, jo teritorijā ir ģimenes, kuru rocība un dzīves apstākļi nedod iespēju
izmantot dušu un veļas automātu mājas apstākļos. Vasarā, kad ir pieejamas vaļējās
ūdenstilpnes, šis pakalpojums tiek izmantots retāk, bet rudenī, īpaši, kad bērni ir jāsagatavo
skolai, tas ir pieprasīts. Sociālā darbiniece ir novērojusi, ka iedzīvotāji dažkārt ir jāiedrošina
izmantot šo pakalpojumu, jo kautrība ne vienmēr ļauj publiski atzīt, ka šis pakalpojums
mājās nav pieejams (līdzīgi norādīja Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja). Projekta ilgtspēju
nodrošina tas, ka ir laba sadarbība ar pašvaldību un projektu vadītājai šis darbs ir sirds lieta.
Tiek meklētas jaunas iespējas un finansējuma avoti sociālā darba uzlabošanā.
Kultūras pakalpojumu attīstīšanai Madonas pilsētā biedrība „Melnais piens” ir uzsākusi
projektu Kvalitatīva skaņa- improvizācijas izrādes pamats. Pētnieces intervēja biedrības
vadītāju Lauri Krievu. Biedrība „Melnais piens" pirms vairākiem gadiem Madonā piecas
vasaras pēc kārtas rīkoja tolaik lielāko elektroniskās mūzikas festivālu Latvijā „Sintētiskā
Sircapziņa", kā arī organizēja citus kultūras pasākumus. Šobrīd biedrība veido
multifunkcionālu centru, kurā būs apvienotas trīs biedrības- Madonas fotobiedrība,
Visjaunākais laiks, Melnais piens, kurām būs kopīga infrastruktūra. Centra darbībā tiks
iesaistīts arī improvizācijas teātris. Kultūras pasākumu organizēšanai ir nepieciešams
piesaistīt finansējumu, lai iegādātos mikrofonus, akustiskās sistēmas u.c. Šī aktivitāte prasīs
finansiālu ieguldījumu, lai ik pēc laika to atjaunotu, jo tehnoloģijas noveco. Šī iemesla dēļ
biedrībai vajadzētu izstrādāt ilgtermiņa ieguldījumu attīstības plānu. Centra darbība būs
vērsta uz iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu, kā arī atsevišķas aktivitātes vidusskolniekiem.
Projekta iecere ir vērsta uz sadarbību un projekta rezultāti būs pieejami plašam iedzīvotāju
lokam.
Kultūras infrastruktūras sakārtošanai ir īstenoti vairāki projekti, no tiem divus aprakstīsim
sīkāk- „Sanitāro telpu vienkāršotā rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagastā” un
„Infrastruktūras izveide kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai Murmastienes
pagasta iedzīvotājiem”. Pētnieces veica fokusgrupas interviju Varakļānu novada
Murmastienes pagastā un individuālu interviju ar Madonas novada Barkavas pagasta
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pārvaldes vadītāju Staņislavu Smelteru. Varakļānu novada Murmastienes pagasta iedzīvotāji
un pagasta pārvaldes darbinieki vienprātīgi atzina šī projekta nozīmīgumu. Madonas novada
Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs S.Smelters, savukārt, intervijā uzsvēra, cik nozīmīgi ir
savlaicīgi sagatavot projektu, iepriekš ranžējot projektu ieceres pēc svarīguma, lai tad, kad ir
pieejams finansējums tās varētu īstenot prioritārā secībā. Tas ļauj plānveidīgi attīstīties
teritorijai.
Ar Madonas novada pašvaldības projektu ”Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
uzlabošana Ļaudonas pagastā” ir sakārtota ēdnīca, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus
skolai un pansionātam. Pētnieces veica fokusgrupas interviju Ļaudonas pagastā ar Ļaudonas
pagasta pārvaldes darbiniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri vienprātīgi atzina šī
pakalpojuma nepieciešamību. Intervijas laikā atklājās, ka projekts ir ļāvis sakārtot telpas un
aprīkojumu un ir „izglābis ēdnīcu no PVD”(citāts no intervijas). Fokusgrupas dalībnieki,
vērtējot projektu ieviešanas gaitu, atzina, ka ir pārāk liels laiks no projekta iesniegšanas līdz
iepirkumam, jo pēc 9 mēnešiem iegādājamais priekšmets vairs nav piedāvājumā vai ir par
citu cenu.
Ērgļu novadā pētnieces intervēja „Ērgļu mūžizglītības biedrības” pārstāvi Valdu Griezāni.
Biedrība ir realizējusi projektu „Nāc slēpot- būsi vesels”. Projekta ietvaros ir iegādātas
slēpes, kuras tiek nomātas Ērgļu iedzīvotājiem un viesiem. Intervijā noskaidrojās, ka
biedrības dalībnieki, kuri ir Ērgļu arodvidusskolas esošie un bijušie darbinieki, paši raksta
projektus. Projekta īstenošanas gaitā ir iegādāti arī slēpju žāvētāji. Projekta ilgtspējas
nodrošināšanai ir izstrādāts finansēšanas mehānisms. Kā noskaidroja pētnieces, slēpju
nomu izmanto vietējie iedzīvotāji, t.sk., pašvaldības darbinieki. Slēpes dažkārt nomā arī
Ērgļu viesi- tūristi. Projekta ietvaros ir iegādāts sniega motocikls un sniega bliete, kas
nākotnē ļaus uzlabot trases kvalitāti un piesaistīt vēl vairāk apmeklētāju.
Lubānā pētnieces apskatīja dabā Lubānas pašvaldības īstenoto projektu „Atbalsts vietējo
mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai”, kā rezultātā Lubānas centrā ir iekārtotas
telpas vietējo amatnieku darinājumu izstādēm un pārdošanai. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs
Lubānai, jo ļauj attīstīt vietējo amatniecību un mikro uzņēmējdarbību. Pētnieces apbrīno un
augstu novērtē vietējo iedzīvotāju amatniecības prasmes un plašo piedāvājuma klāstu, kas
ir gaumīgi un pārredzami izkārtots. Šis objekts iekļaujas arī vietējā tūrisma piedāvājumā.
Lubānā ar LEADER programmas atbalstu bija paredzēts izveidot šūšanas darbnīcu. Šūšanas
pakalpojumi Lubānā ir nepieciešami. Pētnieces veica telefoninterviju ar projekta iesniedzēju
Moniku Tropu un noskaidroja, ka projekta īstenošanai šķērslis ir bijusi nespēja (bailes)
piesaistīt kredītu, lai nodrošinātu līdzfinansējumu. Īstenot projekta ideju joprojām ir aktuāli.
Cesvaines novadā pakalpojumu grupā ir realizēts biedrības „Jātnieku sporta klubs „Pakavs””
projekts „Reitterapijas pakalpojumu sniegšana Madonas reģionā”. Pētnieces intervēja
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biedrības pārstāvi Birutu Jukšu. Projekts ir ieviests veiksmīgi un pakalpojums ir pieprasīts
Madonas novadā. Jātnieku klubs tika apskatīts arī dabā.
Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā pētnieces veica fokusgrupas interviju ar pagasta pārvaldes
darbiniekiem, uzņēmuma „Līdumi” un biedrības „Naktsvijoles” pārstāvi Ilzi Lāci. Intervijā
tika noskaidrots, ka viesu namā Naktsvijoles tiek rīkotas sporta sacensības pagasta
iedzīvotājiem, tādēļ ir nepieciešams labiekārtot apkārtni- ierīkot āra dušas, tualetes. Tika
nodibināta biedrība Naktsvijoles, kas iesniedza 3 projektus LEADER- visi projekti ir tikuši
noraidīti. Viesu nams darbojas 6 gadus. Piedāvātie pakalpojumi ir kāzu, bēru, ēdināšanas
pakalpojumu, sporta spēļu, semināru rīkošana. Tiek piedāvātas ūdens aerobikas nodarbības
pagasta iedzīvotājiem regulāri visa gada garumā. Vienlaicīgi viesu nams var uzņemt 70
cilvēkus ar nakšņošanu. Tas ir ģimenes uzņēmums. Parasti te strādā 3 cilvēki- ģimenes
locekļi. Ja ir nepieciešams, tad tiek pieaicināti palīgi-regulāri sadarbības partneri. Ir arī sava
zāģētava, mežizstrāde, uzņēmums gatavojas uzsākt metālapstrādi. Sākotnēji ēkas ir
atjaunotas un būvētas par ERAF un SAPARD līdzekļiem.
Projektus biedrība ir rakstījusi
pati, arī LEADER projektus, kas visi ir noraidīti. Biedrības pārstāve pauda aizvainojumu par
to, ka noraidījums ir bijis bez pamatojuma, nākamajā reizē nav vēlmes iesniegt projektus.
Pētnieces viesu namu apskatīja arī dabā. Viesu nams Naktsvijoles atrodas 1,5 km no
pagasta centra, 500 m no pagasta robežas, meža ielokā. Saimniekiem ir daudz nākotnes
ieceru par darbības paplašināšanu. Pie ēkas ir laukums, kur ir iespējams rīkot sporta spēles,
ir sāktas ierīkot meža pastaigu takas. Ilze Lāce pēc izglītības ir pārtikas tehnologs, vīrsinženieris, grāmatvedība ir ārpakalpojums. Par viesu namu atzinīgi izsakās arī Kalsnavas
pagasta pārvaldes darbinieki un iedzīvotāji. Lai risinātu situāciju, pētnieces iesaka
uzņēmējai sadarboties ar MNF projekta rakstīšanas stadijā, lai labāk izprastu projekta
nosacījumus un projekta rakstīšanas specifiku, kā arī noteikti mēģināt startēt nākamajā
projektu periodā.
Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldes darbinieki atzīst, ka pagastā vēl būtu
nepieciešama veļas mazgātuve, šūšanas pakalpojumi, apavu remonts. Pašvaldība varētu
piedāvāt telpas par saprātīgu cenu.
Pētījuma gaitā pētnieces klātienē intervēja arī BDR „Mednieku klubs Murmastiene”
pārstāvi Daini, BDR „Aitu audzētāju asociācija” pārstāvi Dzintaru Kozuli, BDR „Madonas
dzīvnieku aizsardzības biedrība”pārstāvjus, veica telefoninterviju ar BDR „Meirānieši”,
pārstāvi Daci Mežsargu, kā arī veica klātienes intervijas ar uzņēmuma SIA „Meiers”
līdzīpašnieci un SIA „Meļņi” īpašnieku Aigaru Melni Varakļānos, SIA „Kārlis un partneri”
īpašnieci Antu Velci Ērgļos, SIA „Jēkabpils būve” projektu speciālistu, SIA „Vadības un
finanšu grāmatvedība” vadītāju Diānu Dambergu un SIA „HalleB” vadītāju Jāni Buļu
Madonā SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums ” vadītāju Viju Kučinsku Kalsnavā. Daļu no
objektiem pētnieces apskatīja arī dabā. Galvenās problēmas, ar ko interviju sniedzēji ir
saskārušies projektu īstenošanas gaitā ir:
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BDR atsevišķos gadījumos nav izstrādājušas noteikumus par koplietojamās mantas
saglabāšanu, remontēšanu, materiālo atbildību, kas rada nesaprašanos starp
biedrības biedriem (Aitu audzētāju asociācija)
Ilgs laiks no projekta apstiprināšanas līdz iepirkuma īstenošanai, kā rezultātā
sākotnējais piedāvājums vairs nav pieejams vai kļuvis dārgāks.
Būvdarbu izmaksas, piesaistot būvniecībai ārpakalpojumu, ir augstākas nekā tad, ja
būvniecību veiktu pašu spēkiem.
Būvdarbi netiek veikti plānotajā termiņā
Tehnikas iegādi sadārdzina starpnieki-pārdevēji, cenšoties nopelnīt uz projekta
iesniedzēju rēķina.
Iegādātā tehnika dažkārt nav labā kvalitātē, remontu izmaksas ir augstākas nekā
sākumā paredzēts.
Uzņēmēji nespēj piesaistīt kredītus, jo nav īpašuma ieķīlāšanai vai arī ir vienīgais
īpašums, kuru ieķīlāt ir pārāk augsts risks.
Dažkārt nav bijusi pietiekami laba atgriezeniskā saite par projektu noraidīšanas
iemesliem.

Pētnieces veica arī telefonintervijas ar projektu iesniedzējiem, kuru projekti netika
apstiprināti-Astru Riekstiņu (Ekoloģisku augļu sulu un vīna ražošana mājas apstākļos), Juri
Vašķi (Maizes ceptuves izveidošana mājražošanas apstākļos), Solvitu Kulišu (Kriosaunas
iegāde un uzstādīšana), A. Šķēlu (Saimniecības ēkas pielāgošana biškopības produktu
fasēšanai) Ošupes pagastā, biedrības „Naktsvijoles” pārstāvi Ilzi Lāci Kalsnavā, biedrības
„Ērgļi SANUM” pārstāvi Antu Velci. Kā galvenos šķēršļus projektu sekmīgai īstenošanai
respondenti minēja:






Sarežģītu un dārgu Zemes grāmatas procedūru, lai izpildītu projekta prasības.
Sarežģītas un dārgas būvniecības projektēšanas noteikumu prasības.
Nepiesardzīgu sākotnējo finanšu plānu.
Grūtības kredīta piesaistei.
Dažādi personīgi apstākļi.

Fokusgrupu diskusijas
Fokusgrupu intervijās radās diskusija par to, ka lauku teritorijās bieži tie paši cilvēki, kas
strādā pašvaldībā, dibina biedrības, kā iemeslu minot iespēju tādā veidā paplašināt
pašvaldības funkciju nodrošinājumu ārpus budžeta līdzekļiem, kā arī to, ka biedrību projekti
ir šķietami labprātāk atbalstīti nekā pašvaldību projekti. Atsevišķu pašvaldību vadītāji (Ērgļi)
uzskata, ka vienkāršāk šo aktivitāti būtu plānot pašvaldības budžetā, turklāt pašvaldībai,
iespējams, arī būtu stratēģiskāks skatījums uz visiem projektiem kopumā (Lubāna). Ja par
līdzīgām tēmām projektus raksta gan biedrība, gan pašvaldība, tad tas rada nelietderīgu
konkurenci un cilvēkresursu patēriņu (Lubāna). Savukārt Varakļānu pašvaldības vadītājs
pamatoti izklāstīja savu viedokli, ka nav tik svarīgi, kas pakalpojumus veic, bet- kas par to
maksā. Tāpat viņš uzsvēra, ka augstu vērtē cilvēku iniciatīvu, bet kā biedrības mīnusu minēja
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to, ka biedrības vienas bez pašvaldības atbalsta nevar projektu realizēt no sākuma līdz
beigām, jo biedrībām nav savu līdzekļu, kā tas ir bagātākās valstīs, kur biedrības veido turīgi
ļaudis, kuri ir gatavi ieguldīt arī savus personīgos līdzekļus. Tāpat viņš uzsvēra, ka jāvērš
uzmanība uz biedrību iniciēto projektu apjomu naudas izteiksmē, jo, ja iegādāti
pamatlīdzekļi par lielākām summām, tad tie piecu gadu laikā nenolietosies un nav skaidrs,
kas ar tiem notiks pēc projekta beigām. Par labu pašvaldības projektiem izskanēja
arguments no pašvaldību darbiniekiem un arī atsevišķiem iedzīvotājiem, ka pašvaldībai ir
lielāka atbildība pret iedzīvotājiem, tā nodrošina projekta ilgtspēju. Padziļināti izpētot
situāciju kopumā, pētnieces uzskata, ka projektu ilgtspēja vislabāk ir nodrošināta, ja ir:
1)laba sadarbība starp biedrībām un pašvaldībām, 2) ja starp cilvēkiem valda uzticēšanās un
kopīga mērķa apziņa, 3)ja par mantas saglabāšanu biedrībās ir noslēgts materiālās
atbildības līgums, 4)norunāta kārtība par koplietošanas mantas apkopi un remontu.
Vērtējot projektu pieteikumus nākotnē būtu jāņem vērā pakalpojuma piedāvāšanas iespēja
tūristiem, jo tas palielinās ienākošo finanšu plūsmu, kas ir īpaši svarīgi lauku teritorijām.
2.3.

Sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem, biedrību,
nodibinājumu un pašvaldību projektu devuma teritorijai novērtējums.

Biedrības un nodibinājumi ir nozīmīgas organizācijas sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā
MNF teritorijā, jo tās ir īstenojušas vai ievieš 60% projektu šajā LEADER aktivitātē. Tabula
2.1. parāda biedrību un nodibinājumu skaita dinamiku MNF teritorijā. Visvairāk biedrību un
nodibinājumu 2009.-2014.g. ir nodibinātas Madonas novadā-100 biedrības un
nodibinājumi, bet vismazāk 3 biedrības -Varakļānu novadā.
Tabula 2.1. Biedrību un nodibinājumu izveides dinamika no 2009.-2014.g.

Cesvaines
novads
Ērgļu novads
Lubānas novads
Madonas novads
Varakļānu
novads
MNF

2009
2

2010
1

2011
3

2012
1

2013
2

2014
0

Pašreiz
16

1
6
21
0

2
1
23
0

6
5
18
0

2
2
11
2

4
3
14
1

4
0
13
0

31
22
205
12

30

27

32

18

24

17
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Avots: Lursoft datu bāze, 2014
Sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamības prioritātes attīstībai MNF stratēģijas piedāvātie
risinājumi ir:
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Atbalsts sarīkojumiem, izstādēm, pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem,
mūžizglītības, sporta u.c. nodarbībām izveidotas un iekārtotas telpas, iegādāti
pamatlīdzekļi.
Estrādes. Sporta laukumu labiekārtošana, izveidošana.
Izveidotas un/vai iekārtotas amatnieku un mākslinieku darbnīcas, nodrošinot iespēju
iedzīvotājiem iepazīties un piedalīties radošajā procesā.

Šajā projektu grupā ir iesniegti 200 projekti, no kuriem 109 projekti ir saņēmuši atbalstu.
2.9.attēls Projektu skaits pa jomām (datu avots: pētījums MNF, 2014)

40
30

30
24

20

10

10

13

3

0
sports un
aktīvā atpūta

kultūra,
izglītība

bērnu un kultūrvēsture kapi, kapličas
jauniešu
brīvais laiks

2.9.attēls rāda, ka vislielākais apstiprināto projektu skaits ir sporta un aktīvās atpūtas jomā.
Šīs jomas projekti tiks analizēti 2.5. apakšnodaļā.
Padziļinātas analīzes veikšanai tika veiktas intervijas ar biedrību un pašvaldību pārstāvjiem
par 48 projektu īstenošanu un rezultātiem (interviju sarakstu skat. 7.pielikumā).
Gadījumu izpēte
Biedrība „Vecais Ceplis” realizē projektu Jāņa Zābera muzeja „Vecais Ceplis” attīstības
veicināšana. Lubānā pētnieces intervēja biedrības pārstāvi Laumu Briezi. Projekta ietvaros
muzejam ir iegādāts videoprojektors un atskaņotājs. Pašvaldība šo projektu atbalsta. Ir
izveidojusies laba sadarbība ar biedrību Meirānieši, kas balstās uz privātiem kontaktiem,
informācijas un pieredzes apmaiņu. Vecais Ceplis ir daļa no ģimenes īpašuma zemnieku
saimniecībā. Jautājumi par šo projektu ir iekļauti arī fokusgrupas intervijā ar Lubānas
pašvaldības darbiniekiem. Muzejam katru gadu ir ap 300 apmeklētāju. Tā rezultātā
izveidojās diskusija, no kuras var secināt, ka teritorijā nav vienotas tūrisma koncepcijas, nav
sadarbības starp tūrisma/ kultūras objektiem un pakalpojumu sniedzējiem, ražotājiem,
tirgotājiem.
Ērgļu mūžizglītības biedrība ir realizējusi projektu „Dzenīša mobīlā dabas skola”. Pētnieces
intervēja biedrības pārstāvi Valdu Griezāni. Izglītojošais projekts ir piedalījies Priekuļu
novada Meža dienās, Ērgļu novada svētkos un citos pasākumos. Aktivitātē labprāt piedalās
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gan bērni, gan pieaugušie. Pagaidām nav izstrādātas izglītības programmas, nodarbības ir
praktiskas, piemēram, koka medaļu, piekariņu izgatavošana, čiekuru aplīmēšana, Latvijas
koku atpazīšana pēc koksnes u.c.. Ir laba sadarbība ar pašvaldību, kura atbalsta šo projektu.
Turpmāk ir plānots izstrādāt izglītības programmas gan Ērgļu arodvidusskolā, gan
iedzīvotājiem. Par šo un citiem biedrību projektiem intervijā tika uzdoti jautājumi arī Ērgļu
novada domes priekšsēdētājam Guntaram Velcim. Priekšsēdētāja viedoklis ir, ka stingri
jānodala pašvaldības funkcijas no biedrībām, ka pašvaldība negrasās uzturēt biedrību
projektus. Par šo jautājumu MNF no Ērgļu novada pašvaldības ir pretēja informācija: „...ja
iedzīvotāji darbosies pašvaldība atbalstīs. Bet jāsāk iedzīvotājiem.” (Jogita Baune) Guntars
Velcis atzīmēja, ka Ērgļu pārstāvji ir MNF projektu vērtēšanas komisijā, tādēļ ir laba
informācija par notiekošo. Domes priekšsēdētājs atzīst, ka no cilvēku iesaistīšanas un
pašiniciatīvas viedokļa biedrību projekti veicina „vairāk gudru cilvēku rašanos”(citāts no
intervijas), taču, viņaprāt, biedrībām pašām ir jāvar projektus īstenot pilnībā līdz galam.
Ērgļu novada pašvaldība ir īstenojusi projektus „Aktīvās atpūtas un mundruma laukums
Brakos”, „Tautas tērpi- deju kolektīvu izaugsmei Ērgļos”, Braku dzīvojamās mājas jumta un
Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija, Braku zedeņu žoga atjaunošana. Pētnieces intervēja
pašvaldības darbiniekus, muzeja vadītāju Zintu Saulīti, deju kolektīvu vadītāju Antru
Grinbergu, sporta skolotāju un pašvaldības sporta koordinatoru Ivaru Budzi. Muzejam gadā
ir ap 10 tūkstošiem apmeklētāju, no kuriem ap 60% ir bērni, bet ap 300-400 ir ārzemju
tūristi. Papildus projektam pašvaldība ir nosiltinājusi muzeja jumtu. Muzejam ir
izveidojusies laba sadarbība ar privāto pakalpojuma sniedzēju „Braku takām”, kas vērtējams
kā labs sadarbības piemērs, radot lielāku kopīgo pievienoto vērtību abiem partneriem.
Pētnieces veica fokusgrupas interviju Ērgļu novada pašvaldībā, kuras rezultātā izveidojās
sekojoši secinājumi:
1)Novadā ir aktīva sporta dzīve. No sporta aktivitātēm vispopulārākais ir basketbols. Novadā
notiek kultūras un sporta svētki, ziemas sporta svētki, distanču slēpošanas sacensības,
biatlons u.c. Ērgļos ir nepieciešami trenažieri. 2)Novadā ir labi attīstīta pašdarbība, īpaši,
dejošana. 3)Novadā pietrūkst mājas aprūpes pakalpojuma. 4)Jauniešiem nav savas
neformālas tikšanās vietas. 5)Ir nepieciešama labāka sadarbība starp pagasta pārvaldēm.
6)Ir nepieciešama sadarbība starp dažādām jomām. 7)Ir iespēja novada dzīvē iesaistīt
pilsētniekus, kuriem Ērgļos ir otrās mājas.
Fokusgrupas dalībnieki atzina, ka projektu iepirkumos dažkārt nākas dārgi pirkt lētu preci, jo
ir jāizvēlas lētākais no piedāvājumiem. Deju kolektīviem ir grūtības 5 gadus saglabāt
dejotāju apavus, jo tie nolietojas ātrāk.
Ērgļu biedrība Ērgļu skati ir realizējusi projektu „Laivu noma”. Pētnieces intervēja biedrības
pārstāvi Mārci Feldbergu. Mārcis uzsver, ka projektu pieteikumu vērtējumā kritērijs
projekta pieejamība vietējiem iedzīvotājiem ir ierobežojošs, lai attīstītu pakalpojumus, no
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kuriem ieguvēji ir vietējie iedzīvotāji. Tikpat svarīgi un vēl svarīgāk ir ar pakalpojumu
piesaistīt tūristus. Ogres upē ir maz ūdens, tādēļ laivām būtu nepieciešams lielāks
sortiments. Būtu nepieciešams kopīgs tūrisma piedāvājums visā novadā, kur visiem būtu
kopīga reklāma.- „ir jābūt vismaz trīs iemesliem, kādēļ braukt uz Ērgļiem” (citāts no
intervijas). Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir „nemodernas mājas lapas” (citāts no
intervijas). Lai attīstītu laivu iznomāšanas pakalpojumu ir nepieciešams starta kapitāls, kuru
grūti iegūt.
Ērgļu biedrība SANUM bija iesniegusi projekta pieteikumu par ģimeņu atpūtas un brīvā laika
aktivitāšu laukuma izveidi Ērgļu pagastā. Pētnieces intervēja biedrības pārstāvi Antu Velci.
Līguma laušanas iemesls ir līdzfinansējuma trūkums.
Varakļānos biedrība „Sinerģija V” ir īstenojusi hokeja laukuma- slidotavas izbūvi. Pētnieces
intervēja biedrības pārstāvi un pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Aiju Ščucku. Projekta
ietvaros ir izbūvēts apgaismots hokeja laukums- slidotava. Slidotava ziemas sezonā būs
publiski pieejama jebkuram interesentam. To varēs izmantot gan individuālai slidošanai, gan
plānots rīkot hokeja sacensības dažāda vecuma iedzīvotājiem. Projekta ilgtspēja ir
nodrošināta, sadarbībā ar pašvaldību, jo kādam ir jāsedz izdevumi par elektrību un ūdeni.
Hokeja laukuma kopšanas darbos ir paredzēts iesaistīt vietējos iedzīvotājus. Šī projekta
īstenošana veicinās veselīga dzīves veida attīstību iedzīvotāju vidū.
Varakļānos biedrība „Pieaugušo attīstības projekts ir īstenojusi” projektus „Baltais gulbis
lido debesīs” un „Bērnu prieks”. Pētnieces intervēja biedrības priekšsēdētāju Staņislavu
Poči. Projektu rezultātā ir atjaunots un sakopts luterāņu kapu ansamblis un izveidots bērnu
laukums, kas nodrošina bērniem drošu rotaļāšanos. Staņislavai ir liela pieredze projektu
rakstīšanā un īstenošanā. Luterāņu kapu ansamblim ir kultūrvēsturiska nozīme, un tas ir
ievērojams apskates objekts. Atjaunoti ir ne tikai oriģināli veidotie „spārnu vārti", kas velk
paralēles ar teiksmainu putnu, ir restaurēts arī Lāčplēša ordeņa kavaliera Otto Bērziņa
piemineklis, sakopta apkārtne, vecās liepu alejas vietā ir iestādītas jaunas liepiņas, iestādīta
arī tūju aleja, un tapuši citi dekoratīvi stādījumi. Varakļānu kapsētā piemiņas ansambli
profesors Mucenieks kādreiz veltīja savam brālim, bet laika zobs bija paveicis savu. Ideja par
„spārnu vārtu" atjaunošanu radās biedrības aktīvistei Ingai Grudulei, viņa ir arī projekta
vadītāja. Ar līdzfinansējumu projekta īstenošanu atbalstīja arī Varakļānu novada pašvaldība.
Kā atzīmē MNF vadītāja Jogita Baune, pašvaldības atbalsts šim projektam ir nenovērtējams
un tas ir izcils vietējās sabiedrības sadarbības paraugs. Liels nopelns projekta īstenošanā ir
arī deputātei Modrai Vilkaušai un domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
Biedrība Cesvaines pūtēju orķestris ir īstenojusi projektu Cesvaines novada jaunās skaņas.
Pētnieces intervēja biedrības pārstāvi, vienlaicīgi arī Cesvaines domes priekšsēdētāju, Vilni
Špatu. Projekta realizācijas gaitā ir iegādāti jauni instrumenti Cesvaines pūtēju orķestrim.
Projekta ilgtspēju nodrošina noteiktā mūziķu atbildība par instrumentu un materiālās
atbildības līgumi. Cesvaines novada dome ir īstenojusi arī Cesvaines bibliotēkas telpu
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vienkāršotu rekonstrukciju. Domes priekšsēdētājs uzsver, ka projekta īstenošana ir
noritējusi veiksmīgi.
Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība Dab-a ir īstenojusi projektu Keramikas
apdedzināšanas krāsns iegāde. Pētnieces intervēja biedrības pārstāvi Sanitu Ozolu. Biedrība
piedāvā māla apdedzināšanas iespējas arī skolniekiem. Pētnieces apskatīja arī objektu dabā.
Biedrība „Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts”” īsteno projektus „Alternatīvais centrs Rīts”,
Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli tehnisko bāzi "Alternatīvajam centram "Rīts" un
"Alternatīvai centrs Rīts" otrās kārtas rekonstrukcija. Pētnieces apskatīja centru dabā un
tikās ar biedrības pārstāvi Anitu Aizstrautu. Par centra darbu tika uzdoti jautājumi arī
Bērzaunes pagasta vadītājam Ivaram Miķelsonam. Projektu ilgtspēja ir iespējama ar
pašvaldības atbalstu, jo centram ir deleģēta pašvaldības funkcija. Ir noslēgts sadarbības
līgums starp pašvaldību un biedrību par komunālajiem maksājumiem. Teorētiski pastāv
risks, ka biedrība atrodas privātā īpašumā (īres līgums uz 10 gadiem), kurā veic kapitālo
remontu, taču biedrības līdzšinējā darbība, sadarbība ar pašvaldību, sakārtotās līgumu
attiecības ar pašvaldību šo risku ierobežo.
Pētījuma gaitā pētnieces intervēja BDR Jātnieku sporta klubs "PAKAVS " pārstāvi Birutu
Jukšu, biedrības „Vitas zirgu skola ” pārstāvi Vitu Vētru, biedrības „Mēs Barkavas pagastam”
pārstāvi, Barkavas pagasta sporta organizatoru, lauku konsultantu Aleksandru Šrubu un
Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Smelteru, biedrības „Alžāni” pārstāvi Uģi
Irbi, biedrības „Arborieši pārstāvi” Māri Valaini, biedrības „OK Arona pārstāvi” Gunāru
Ikaunieku, biedrības „Kalsnavas jaunieši” pārstāvi Agri Lungeviču, biedrības „Zemes bites”
pārstāvi Edīti Gruduli, biedrības „Ābeles” pārstāvi Ligitu Tumanovu, Jaunkalsnavas pagasta
pārvaldes darbiniekus, Ļaudonas pagasta pārvaldes darbiniekus, Ošupes pagasta pārvaldes
vadītāju Aigaru Šķēlu, Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju Andri Dzenovski, Praulienas
pagasta kultūras darba organizatori Sarmīti Lazdiņu un sociālo darbinieci Ināru Mišku,
Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru, projektu speciālisti Indru
Kārkliņu un citus.
Galvenās atziņas no intervijām ir sekojošas:






Dažos gadījumos projekta īstenošanas gaitā izrādās, ka lētākais iepirkums ne
vienmēr ir kvalitatīvākais, taču ir arī projektu īstenotāji, kuri prasmīgi sastāda
iepirkuma nolikumu, lai varētu iegādāties kvalitatīvu preci.
Sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamība ne vienmēr nodrošina pašu aktivitāti. Ir
nepieciešami aktīvi cilvēki, kuri ap sevi pulcina citus.
Sabiedriskajām aktivitātēm ir jāpiesaista ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi.
Ir jāveido kopīgs tūrisma piedāvājums novadā.
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Aktivitāšu īstenotājiem ir savstarpēji jāsadarbojas, kas rada lielāku pievienoto
vērtību visām pusēm.
Aktivitāšu attīstīšanai ilgākā termiņā biedrībām pietrūkst līdzekļu, bet
uzņēmējdarbības uzsākšanai pietrūkst starta kapitāla.
Biedrību un uzņēmēju pakalpojumu ilgtermiņa plānošanai pietrūkst skaidra
stratēģiska novada attīstības redzējuma (Cesvaine).
Cesvainē būtu nepieciešams izveidot bērnu rotaļu laukumu.

2.4.

Projektu, kas saitīti ar pašvaldību funkciju deleģējumu novērtējums.

Visās piecās novada pašvaldībās darbiniekiem un vadītājiem tika jautāts par pašvaldību
funkciju deleģēšanu biedrībām, to efektivitāti un riskiem. No biedrībām tika intervētas: BDR
Meirānieši, BDR Saulains rīts, BDR Skudras, BDR Pieaugušo attīstības projekts, BDR
Kalsnavas jaunieši un BDR Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts” un intervijas ar Varakļānu un
Ērgļu novada domju priekšsēdētājiem, telefonintervija ar Madonas dzīvnieku aizsardzības
biedrību un Madonas novada domes pārstāvi.
Visās MNF novadu pašvaldībās pašvaldību funkcijas nav tieši deleģētas biedrībām, bet
funkcijas tiek nodrošinātas sadarbībā starp pašvaldību un biedrību, izņemot BDR Bērnu un
jauniešu apvienība „Rīts” Madonas novada Bērzaunes pagastā. Savukārt, vienā gadījumā
pašvaldības funkcija bija nodota izpildei biedrībai, bet tās izpilde ir tikusi pārtraukta.
Piemēram, jauniešu centra izveides vai tā darbības nodrošināšanas gadījumos sadarbības
funkcijas tiek dalītās šādi:







Pašvaldība apmaksā algu jaunatnes lietu speciālistam un vai jauniešu centra
vadītājam,
Pašvaldība apmaksā komunālos pakalpojumus par telpu izmantošanu un lietošanu
jaunatnes centram.
Atsevišķos gadījumos pašvaldība uz nomas līguma pamata izīrē pašvaldības telpas
biedrībai, vienā gadījumā BDR Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts” situācija ir
atšķirīga, kad telpas jaunatnes centram iznomā privāta fiziska persona uz 10 gadiem.
Šajā gadījumā pastāv teorētisks risks, jo konkrētajā gadījumā tiek ieguldītas
investīcijas ēkas renovācijā, kas pieder fiziskai personai. Pašvaldības ieteiktais
risinājums nākotnē slēgt līgumu starp fizisko personu un pašvaldību, kas paredz
pirmpirkuma tiesības pašvaldībai par projektā ieguldītām investīcijām. Šajā biedrībā
darbojas ap 10 aktīvo jauniešu, vidēji dienā centru apmeklē no 20-40 jauniešu.
Biedrības savukārt ar LEADER programmas atbalstu ir piesaistījušas projektusfinanšu līdzekļus telpu renovācijai, labiekārtošanai.
BDR Pieaugušo attīstības projekts „Zupas virtuve” Varakļānos ir īstenots, taču cilvēki
ir pieraduši pie šī sniegtā pakalpojuma, līdz ar to ir svarīgi nodrošināt pēctecību.
Skaidrs ka nodrošināt projekta pēctecību bez pašvaldības atbalsta īsti nav iespējams.

Kā liecina intervija ar Madonas novada domes darbinieku, Madonas novada dome funkciju
par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu realizēja sadarbībā ar Madonas dzīvnieku
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aizsardzības biedrību, par ko bija noslēgts līgums, bet, savukārt, biedrības vadītājs norāda,
ka šāds līgums nav bijis. Lai noskaidrotu situāciju, pētījuma gaitā pētnieces analizēja BDR
Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība gada pārskatu, kurš ir publicēts Lursoft datu bāzē.
Biedrība ir izveidota 2011. gadā. Dibināšanas gadā biedrībai nav algotu darbinieku, nav
iegādāti pamatlīdzekļi, ienākumus ir veidojušas biedru naudas. Gada pārskats rāda, ka
2011.g. biedrībai ir noslēgts līgumu ar Madonas novada pašvaldību par nekustamā īpašuma
nomu uz 7 gadiem. Biedrības vadības ziņojumā 2011.g.ir teikts, ka ir iecere atvērt dzīvnieku
patversmi un dzīvnieku viesnīcu. Biedrībai ir plānota sadarbība ar skolām, pašvaldību un
pašvaldības iestādēm. 2012.g. biedrība ir saņēmusi ziedojumus 1567- latu no ārvalstu
juridiskajām personām un nerezidentiem fiziskajām personām, kā arī no anonīmiem
ziedotājiem un Latvijas privātpersonām (robežās no 5 līdz 1 latam). Biedrības gada
ieņēmumu un izdevumu starpība ir mīnus-167,-lati. 2013.gada ieņēmumu un izdevumu
starpība ir 11885,-lati. Gada pārskats rāda, ka saņemta dotācija 12301,-lats, kas, iespējams,
ir LEADER projekta finansējums. Ziedojumi un dāvinājumi ir saņemti 2700,-latu apmērā, kur
pamatā ir anonīmi ziedotāji. Lielākais ziedotājs ir no Vācijas 700 latu apmērā. Par 2013.un
2012.g. nav pievienoti vadības ziņojumi, tādēļ nevar spriest par biedrības līgumattiecībām.
Svarīgi ir tas, kā 2014.gadā tiks izlietota 2013.g. uzkrātā nauda, vai tā tiks ieguldīta biedrības
attīstībā. Pētnieces veica telefoninterviju ar biedrības vadītāju Mirko Hoehnisch vācu
valodā. Biedrības vadītājs intervijā uzsvēra, ka ir apmierināts ar LEADER projekta gaitu, ka ir
laba sadarbība ar MNF, kā arī apgalvoja, ka biedrībai nav līguma ar Madonas novada
pašvaldību. Viņš pastāstīja par ieceri izveidot arī Madonā dzīvnieku viesnīcu, jo tur šāda
pakalpojuma nav. Ja pašvaldība nodod biedrībai savu funkciju, tad pastāvošie riski ir
juridiskie riski, kas ir saistīti ar noslēgto līgumu saturu un atbildību sadalījumu.
Intervijā ar Madonas novada domes darbinieku izskanēja sekojošs viedoklis: Sākuma posmā
sadarbība starp biedrību un novada pašvaldību tika raksturota kā ļoti laba, taču uz 2014.g.
oktobri sadarbība ir izjukusi un līguma attiecības ir pārtrauktas. Pašvaldībai savas funkcijas
nodrošināšanā ir svarīgi, lai dzīvnieku patversmē regulāri būtu 2-3 brīvas vietas klaiņojošo
dzīvnieku izvietošanai līdz 14 dienām. Šajā laika periodā ir būtiski atrast bijušos vai jaunus
saimniekus dzīvniekiem, ja tas nav iespējams, tad saimnieku meklēšanas periods var tikt
pagarināts vai arī dzīvnieki ir jāaizmidzina. Neskatoties uz konkrēto situāciju, kad līgums ir
pārtraukts, pašvaldības pārstāvis norāda, ka šāds modelis funkcijas nodrošināšanā
sadarbībā starp pašvaldību un biedrību, ir attīstāms un izmantojams, arī rekomendējams
citām pašvaldībām.
Kā priekšrocība šādam modelim, kad pašvaldības funkcija ir deleģēta biedrībai tika minēta
tas, ka iniciatīva nāk no apakšas. Taču kopumā intervijas parādīja, lai nodrošinātu projektu
ilgtspēju un funkciju nodrošināšanu sadarbība starp biedrībām un pašvaldību, ir efektīgākais
veids kā nodrošināt labu funkcijas izpildi. Pētnieces secina, ka pašvaldības funkciju
nodrošināšana sadarbībā ar biedrībām ir iespējama un izmantojama arī turpmāk, bet ir
obligāti jābūt juridiski sakārtotām attiecībām par katras puses atbildību un pienākumiem.
Pētnieces uzskata, ka abu pušu satikšanās vieta varētu būtu ikgadēji biedrību forumi, kuros
piedalās arī pašvaldība. Tas būtu veids kā uzzināt un saprast, kurās darbības jomās abas
puses varētu un gribētu strādāt kopīgi.
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Ērgļu novada priekšsēdētājs norādīja, ka pašvaldība ir pakalpojuma sniegšanas iestāde, kā
arī to, ja ir iespējas deleģēt funkcijas biedrībām, tad tas ir jādara. Pašvaldības skatījumā- jo
novadā vairāk biedrību, jo labāk. Jebkura iniciatīva ir slavējama.
Varakļānu novada priekšsēdētājs atzīmēja būtisku atšķirību starp biedrībām Latvijā un
turīgās rietumvalstīs, kur biedrības tiek dibinātas ar mērķi atbalstīt kādu konkrētu jomu, kas
cilvēkiem ir svarīga, tajā pat laikā biedrības biedri paši var ziedot šīs idejas atbalstam finanšu
līdzekļus vai piesaista sponsorus, arī projektus. Taču Latvijā biedrībām vairumā gadījumā
nav savu līdzekļu.
Pašvaldības vadītāja secinājums par funkciju deleģēšanu biedrībai ir tāds, ka nav svarīgi,
kurš funkciju izpilda, bet svarīga ir funkcijas kvalitāte un tās nodrošināšanas izmaksas.
2.5.

Aktīvās atpūtas pieejamības un attīstības perspektīvas novērtējums.

Analizējot LEADER programmā iesniegtos projektus pēc iesniedzēja veida un tematiem,
biedrības visvairāk projekta pieteikumus ir iesniegušas aktivitātē, kas saistītas ar aktīvo
atpūtu un sportu. Taču ir arī projekti, kuri saturiski ir vērsti uz atbalstu sportam un aktīvai
atpūtai, galvenokārt, infrastruktūrā, bet tos ir sniegušas pašvaldības, piemēram, šādi
atbalstītie projekti ir: Madonas novada pašvaldības projekts Lazdonas pagastā
„Elektroniskā sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada
Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei "Smeceres sils"”, Mārcienas pagastā „Sporta un
atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā”, Kalsnavas pagastā „Sporta laukuma izveide
Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā”, Madonā „Madonas kartinga trases
jaunbūve”, Bērzaunes pagastā „Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē”, Barkavas pagastā
„Atpūtas laukuma "Dobes" labiekārtošana Barkavas pagastā” un vēl trīs pašvaldību sniegtie
un īstenotie projekti, kuru rezultātā ir izveidoti vai labiekārtoti aktīvās atpūtas un bērnu
rotaļu laukumi. Aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu laukumu projekti ir aprakstīti nodaļā 2.4.
Pētījuma gaitā pētnieces izzināja sporta speciālistu viedokli pašvaldībās, Varakļānu novada
domē, Cesvaines novada domē, Madonas novada domes Barkavas pagastā un sporta un
atpūtas centra „Smeceres sils” vadītāja viedokli par sporta attīstību. Cesvaines novada
domē darbu sporta speciālists bija uzsācis tikai vienu mēnesi pirms sarunas ar pētniekiem,
no Cesvaines novada domes sanāksmē piedalījās projektu vadītāja, domes izpilddirektors un
teritorijas plānotāja. Lubānas novadā sarunā piedalījās domes priekšsēdētājs, jaunatnes
lietu speciāliste un attīstības daļas vadītājs.
Klātienē pētnieces tikās ar biedrībām „Sinerģija V” (hokejs Varakļānos), „Zemes bites”
(sporta aktivitātes Murmastienē), Ērgļu mūžizglītības biedrība (slēpošanas inventārsīstenots, trenažieri –noraidīts, bet aktuāls), Ērgļi SANUM (atpūtas un brīvā laika aktivitāšu
laukums-nav īstenots), BDR Ērgļu skati (laivu noma), BDR „Kalsnavas jauniešiem” (florbolshokejs), OK Arona (orientēšanās sports), - pētnieces apmeklēja vienu sacensību kārtas
norisi, BDR Savējie M (riteņbraukšana, klātienes startu un sniegumu novēroja sacensībās
„Velo tūre pāri Piebalgas pakalniem”), „Aiviekstes ozoli” un „Aborieši” (aktīvā atpūta)
Lubānas novadā. Ar M.Valaini tikāmies āra stadionā skolēnu sacensību starplaikā.
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BDR „Alžāni” (hokejs) iesūtīja rakstiskas atbildes uz jautājumiem, telefonintervija ar BDR
„Smeceres sila kalni” (aktīvā atpūta), BDR „Motoklubs Kalsnava MB” (moto sports).
Klātienē pētnieces apmeklēja R.Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un atrakciju parku
„Braku takas”, bet ar organizāciju vadītājiem tikās sanāksmē Ērgļos, kā arī uz vietas izzināja
viedokļus. Šis ir labs sadarbības piemērs, kā var veiksmīgi veidot kopīgu aktīvās atpūtas
produktu, balstoties uz kultūrvēsturisko mantojumu, apvienojot izziņu un aktīvo atpūtu.
Braku muzejs ir izveidojis mazākajiem apmeklētājiem rotaļu laukumu ar LEADER atbalstu,
kurš tematiski un dizainiski iekļaujas muzeja vērtību kontekstā. Muzejam gadā ir ap 10
tūkstošiem apmeklētāju, no kuriem 60% ir bērni un skolēni, neliels skaits ap 350 ārvalstu
viesu gadā. Turpretī privātais uzņēmējs izveidojis atrakciju parku dažādām vecuma grupām
ar dažādām aktīvās atpūtas iespējām, piemēram, disku golfu.
Volejbols ir ļoti populārs MNF darbības teritorijās, īpaši Madonas novada pašvaldībā. Ērgļos
volejbols, futbols ir attīstīts. Apgaismota distanču slēpošanas trase Ērgļos, kuru apsaimnieko
novada dome, bet biedrība „Ērgļu mūžizglītības biedrība” iznomā slēpošanas inventāru gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan arī viesiem. Skolēniem slēpošanas inventārs ir izmantojams bez
maksas, jo skola nodrošina biedrībai slēpju glabāšanas telpu. V.Griezāne norādīja, ka
nākamajai slēpošanas sezonai ir nepieciešams iegādāties kādus trīs slēpošanas zābaku pārus
lielajiem izmēriem, jo pēc tiem pieprasījums ir krietni lielāks. Šo sadarbības piemēru
slēpošanas trases uzturēšanā un apsaimniekošanā, var uzskatīt par vienu no veiksmīgiem
sadarbības piemēriem starp pašvaldību un biedrību.
Ērgļos būtu vajadzīga labi aprīkota trenažieru zāle. Notiek draudzības mači ar arodskolu
komandu dažādos sporta veidos. Tiek atzīmēta Ērgļu novada svētku diena, kad tiek
organizēti dažādi pasākumi, t.sk. aktīvai atpūtai un sportam, Ērgļos kā ziemas centrā tiek
rīkoti ziemas sporta svētki, Jauniešu sporta olimpiāde.
OK Arona regulāri rīko orientēšanās sacensības Madonas un apkārtējo novadu teritorijās
(piem. tiekoties sanāksmē Jaunkalsnavā, Ļaudonā vēlāk vakarā atsevišķus dalībniekus
pētnieces satika Kusā, kur noritēja sacensību kārta), kurās piedalās gan pavisam maziņie ,
gan sirmgalvji, gan jaunieši un cilvēki brieduma gados no Madonas un apkārtējiem
pagastiem, novadiem. Orientēšanās klubam ir izveidota un regulāri atjaunota informācija
par bijušajiem un gaidāmajiem pasākumiem kluba mājas lapā http://www.okarona.lv/
Orientēšanās sportam ir senas tradīcijas Madonā un pēdējo gadu gaitā ir izdevies ar Šveices
sadarbības programmas finansējumu apmācīt orientēšanās prasmēs vietējo skolu
skolotājus, kuri turpina bērnus un jauniešus piesaistīt šim tautas sporta veidam. Sporta
klubs ir iegādājies un lieto modernu aprīkojumu sacensību kvalitatīvai norisei, kā arī piedāvā
sacensību dalībniekiem rūpēties par savu veselību, sekojot līdz slodzes un veselības
rādītājiem distances laikā.
Atzinīgi tiek novērtēts, ka ir saglabāta un uzturēta Jauniešu sporta olimpiāde, lai uzturētu
motivāciju regulāri trenēties, ir jānodrošina iespēja piedalīties sacensībās.
Diskusijās un intervijās parādījās atšķirīgi viedokļi par tehnisko sporta veidu, tādu kā
motosports, autosports, braukšana ar kartingiem, kvadracikliem, šaušanu, atbalstīšanu ar
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publisko finansējumu ierobežotā dalībnieku skaita dēļ. Pētnieces izvērtējot diskusijas un
vērtējot Latvijas sportistu sasniegumus šajos sporta veidos uzskata, ka nevajadzētu izslēgt
kādu konkrētu sporta veidu no atbalsta saņemšanas. Cilvēki, kuri nodarbojas ar sportu ir ļoti
mērķtiecīgi, vērsti uz rezultātu sasniegšanu. Ja cilvēku interesē tehniskais sporta veids un
viņam šajā sporta veidā ir talants un rezultāti, tad šāds atbalsts ir svarīgs, īpaši ņemot vērā
to, ka tehniskie sporta veidi ir ļoti dārgi. Piemēram, Māris Štrombergs BMX ir izcīnījis
Olimpisko spēļu čempionu 2008., 2010.gadā, pēc tam daudzi jaunieši pievērsās līdz tam
brīdim mazpazīstamajam BMX sporta veidam. Savukārt, diskusijās dalībnieki norādīja, ka
sporta veida popularitāte un sekotāju skaits ir atkarīgs no izcilībām sporta veidā un
vietējiem līderiem.
Nākotnē ir aktuāls skeitparks un āra trenažieri Varakļānos.
Cesvaines novadā tika norādīts, ka svarīgi nākotnē sakārtot sporta halli, kā arī attīstīt ziemas
sporta veidus. Sporta dzīves aktualizēšanai būtiski ir cilvēki, kas spēj aizraut aktivitātēs. Ar
jauniešu iniciatīvu ir labiekārtots volejbola laukums Cesvainē. Jauniešiem ir interese par
tehniskajiem sporta veidiem.
Lubānā vietējie iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki sarunās atzinīgi novērtē biedrību
paveikto aktīva dzīvesveida popularizēšanā tieši ģimenēm. Īpaši tika izcelta slēpošana, ka
tas saliedējis ģimenes, kuras devās kopīgi slēpot sestdienās un svētdienās. Lubānas novada
biedrības sadarbojas ar apkārtējo novadu pagastiem, apmeklējot viņu rīkotās sacensības.
Tajā pašā laikā iekārtotā trenažieru zāle ir bijusi papildu iespēja, lai sarīkotu svarcelšanas
sacensībām Latvijas posmu, kā arī kopīgi ar Bārtu ir organizētas slēpošanas sacensības.
M.Valainis intervijā norādīja, ka nākotnē Lubānā mērķtiecīgāk ir jākoncentrējas uz
pasākumu attīstīšanu un pilnveidošanu, bet protams jāuztur kārtībā esošais aprīkojums.
Pētnieces pētījuma gaitā, sazinoties ar biedrību pārstāvjiem pa telefonu, vairākas reizes
piezvanīja, kad cilvēki bija ceļā uz sporta sacensībām apkārtējos novados, pagastos. Par
sportu varētu teikt, ka aktivitātes notiek, pie tam augstā profesionālā izpildījumā.
Secinājumi.
Atsevišķām biedrībām atšķiras to juridiskā adrese no reālās apdzīvotā vietas, kurā biedri
nodarbojas vai organizē sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu.
Atbalstāmi ir visi sporta veidi, ja projektu pieteicēju komandā ir entuziasti, kuri jau sevi ir
apliecinājuši ar gūtiem panākumiem gan kā sportistiem, gan treneriem.
Aktīvās atpūtas un sporta dzīves uzturēšanā ir iespējams sekmīgi sadarboties gan
pašvaldībai, biedrībai, gan privātajam sektoram, katram nodalot savas kompetences jomas.
Sports un aktīvā atpūta MNF teritorijā (vairāk jāuzlabo šī joma ir Cesvainei, iespējama
sadarbība ar apkārtējiem) ir attīstīts mērķtiecīgi un augstā profesionālā izpildījumā.
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2.6.

Aktīvās atpūtas pieejamības un vajadzības vietējiem iedzīvotājiem
novērtējums. Attīstības perspektīvas novērtējums.

Šī uzdevuma izpildē galvenais uzsvars bija likts šaušanas sporta veidu pieejamības un
vajadzību izvērtējumam. Uzdevuma veikšanai jautājumu par šaušanas iespējām un
vajadzībām pētnieces iekļāva katrā no 8 fokusgrupu tikšanās reizēs, kā arī individuālās
intervijās ar pašvaldību darbiniekiem, vadītājiem, biedrību pārstāvjiem, uzņēmējiem.
Klātienē tika apmeklēts BDR Palejas šaušanas poligons Praulienas pagasta Palejās
(sacensību laikā), biedrības iekštelpu šautuve Madonas sporta centrā un „Mednieku klubs
Murmastiene” zaļā ceļotāja namiņš Murmastienē. Ērgļos pētnieces tikās ar Armandu Cirsi
(BDR „Latvijas dzinējsuņu klubs” –izveidots 2014.g.maijā, BDR C&U).
Šaušanu kopumā var iedalīt vairākos blokos vai mērķgrupās:
-

Šaušana medībās vai medniekiem, t.sk. mednieku namiņi, ārvalstu tūristi
Šaušana profesionālo pienākumu veikšanai, eksāmeni, kvalifikācijas celšana. Armija,
policisti, apsardze u.c.
Šaušana kā sporta veids, piem., biatlons, starptautiskas sacensības
Šaušana kā brīvā laika pavadīšana (pneimatiskās šautuves).

Pētnieces uzklausot dažādos viedokļus par šaušanas iespēju esošo nodrošinājumu un par to,
vai turpmāk ir jāatbalsta šādi projekti, nonāca pie secinājuma, ka, iespējams, cilvēkiem, kuri
izsaka viedokli par šaušanu nav priekšstata par to cik dažādus šaušanas veidus un
mērķgrupas ietver šaušana, arī par to, ka katram no šaušanas veidiem ir noteiktas prasības
un ierobežojumi, kuri ir jāizpilda, lai šos pakalpojumus varētu sniegt. Atpazīstamākais no
šaušanas veidiem ir medības, MNF darbības teritorijā katrā no novadiem ir aktīvi medību
kolektīvi, piem., Lubānas novadā ap 3-4 kolektīviem, kuros ir iesaistījušies ap 100 cilvēku,
Murmastienes pagastā sarunas dalībnieki smējās, ka var teikt, ka katrā ģimenē ir pa
medniekam.
Latvijas Biatlona federācijas mājas lapā pie sporta bāzēm Latvijā ir norādīta Slēpošanas un
biatlona sporta bāze „Smeceres sils” ar šautuvi, kurā ir 30 mērķi.
Ērgļos Medību biatlons ir ticis aizliegts dēļ esošās šautuves. Pneimatiskās šautuves ir
vajadzīgas biatlonistiem, aktīviem medniekiem. Avots: Intervija ar BDR „C&U” .
Vortālā www.medniekiem.lv sadaļā mednieku kolektīvi no MNF darbības teritorijas ir
reģistrēts tikai viens medību kolektīvs: MK Mednis Ērgļu novada Jumurdas pagastā. Paralēli
darbojas dažādas organizācijas - Latvijas mednieku asociācija, Latvijas mednieku savienība.
Latvijas mednieku savienībā no MNF darbības teritorijas ir reģistrēti 11 biedri: Biedrība
Mednieku un makšķernieku kolektīvs "Arona 13" (31 biedrs), Jānis Bārbals (28 biedri),
Katrīnas mednieku biedrība (30 biedri), Biedrība "Mednieku klubs Lubānas MRS" (26 biedri),
Madonas mednieku un makšķernieku biedrība (290 biedri), MK "Dzeņi" (23 biedri), SK
"Palejas" (nav norādīts skaits), MK Tornis (4biedri), Nikolaja Antipenko medību iecirknis (8
biedri), Biedrība "Mednieku klubs Murmastiene” (35 biedri), Biedrība "Mednieku klubs
Prauliena" (nav norādīts skaits).
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„Mednieku klubs Murmastiene” ir īstenojis projekts „Zaļais ceļotājs”, kā rezultātā ir
uzbūvēts mednieku-viesu nams, demonstrējot videi draudzīgu materiālu izmantošanu
būvniecībā, izmantojot alternatīvās enerģijas avotus. Biedrība nodrošina vides gidus
interesantiem, lai iepazītu dabas daudzveidību un tās piedāvājumu apkārtnē. Namiņu
iepriekš piesakoties izmanto dabas pētnieki. Biedrības biedrs Dainis raksturo situāciju, ka
apkārtnē šautuvju skaits ir pietiekams.
Cesvaines novadā ir 3 medību kolektīvi un viesu nams medniekiem „Pie sievasmātes”, kurā
tiek piedāvāta specifiska virtuve no medījumiem.
Lubānas novads. Medības ir hobijs, kas piepilda brīvo laiku. Tiek norādīts, ka mednieku klubi
nekad nav saņēmuši uzaicinājumu apmeklēt šautuves, kuras ir izveidotas ar projektu
atbalstu.
No intervijas Madonā:„Šaušana ir elitārs sporta veids. Ja nodarbojas ar šo sporta veidubrīvā laika pavadīšanu, tad šādi cilvēki var braukt 100-150 km līdz šaušanas poligonam, kur
šāds pakalpojums ir pieejams”. Pētnieces pilnībā var piekrist tam, ka tāda apjoma un
šaušanas veidu daudzveidība, kāda tiek piedāvāta Sporta klubā „Palejas”, pilnībā nodrošina
iespējas nodarboties ar šaušanu kā sporta veidu profesionāli, kā arī brīvā laika pavadīšanai.
Ar šāda līmeņa vienu šautuvi brīvā dabā un iekštelpu šautuvi Madonā ir pietiekami, lai
pakalpojums būtu pieejams.
BDR Palejas plāno sadarbībā ar Madonas sporta skolu izveidot un attīstīt licencētu šaušanas
apmācību programmu, izmantojot treniņiem izveidoto infrastruktūru ar LEADER atbalstu.
Šāda iniciatīva ir vērtējama pozitīvi, jo efektīgāk tiks izmantoti ieguldītie resursi šautuves un
poligona izveidē, tos noslogojot regulārāk.
BDR Palejas plānot pilnveidot savus piedāvātos pakalpojumus un ieviest unikālus
pakalpojumus, lai varētu saņemt tiesības rīkot starptautiskas sacensības „Palejās”, kas
savukārt nestu labumu vietējiem uzņēmējiem, jo dalībniekiem ir nepieciešami vismaz
ēdināšanas un naktsmāju pakalpojumi.

2.7.

Zirgkopība, jāšanas sports, saistītās nozares.

Jautājuma izpētei pētnieces veica intervijas ar LEADER atbalstītajiem projektu iesniedzējiem
trīs biedrībām: JSK „Pakavs” Cesvaines novadā, „ Henomele” un „Vitas zirgu skola” Madonas
novadā, kā arī zemnieku saimniecība „Greķi” Cesvaines novadā. Ērgļu novadā tiek
piedāvātas zirgu izjādes, kā arī darbojas gaļas pārstrādes uzņēmums, kurš pārstrādā zirga
gaļu. Varakļānu novadā nav attīstīta zirgkopības nozare, taču arī ir saimniecības, kurās tiek
turēti zirgi. Vēsturiski zirgkopība ir bijusi labi attīstīta Cesvaines apkārtnē.
No četriem atbalstītajiem iesniedzējiem tie sadalās šādi: divas biedrības nodarbojas ar
jāšanas sportu, t.sk., jātnieku apmācību, viens JSK ar reitterapiju, zirgu izjādēm un zemnieku
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saimniecība ar vaislas zirgu audzēšanu. Jāatzīmē, ka visos četros gadījumos sievietes ir tās,
kuras, galvenokārt, nodarbojas ar zirgkopību.
Jautājot saimniecēm par attīstību, katra no viņām ir izvēlējusies savu darbības specifisku
virzienu, kā arī tā ir sirdslieta, kas dod gandarījumu un prieku par darbu. Z/s Greķi saimniece
Baiba Blekte paralēli strādā algotu darbu, jo esošais zirgu audzēšanas apjoms nav tik liels, lai
varētu pilnībā nodrošināt sevi. Z/s Greķi izveidota 1991.g. un tai ir divi darbības virzieni:
piensaimniecība (10 govis) un zirgkopība (16 zirgi). Pamatspecializācija zirgkopībā ir vaislas
zirgu audzēšana sportam, apmācībai un tūrismam. Zināšanas ir iegūtas praksē un kā labāko
reklāmu arī min „No mutes mutē”. Saimniece pati ir rakstījusi projekta pieteikumu, kuru
realizēt ir bijis vienkārši, jo iegādāts zirgu pārvietojamais treileris. Saimniece norāda, ka
attālums no Rīgas ir liels, tādēļ zirgi pircējiem apskatei ir jāved uz Rīgu vai tuvāko apkārtni,
jo pircēji nav gatavi mērot ne tikai tālo ceļu līdz Cesvainei, bet norāda tieši slikto ceļa
segumu Latvijā.
Vitas zirgu skolas specifika ir bērnu un jauniešu trenēšana sacensībām. Patlaban viņas
aprūpē ir 9 zirgi un jātnieki uz treniņiem ierodas gan no novada, gan apkārtnes
(Jaunpiebalgas, Cesvaines). Saimniecei ir skaidrs mērķis attīstīt un izveidot kārtīgu zirgu
skolu –apmācības. Saimniece ar vīru, kurš strādā algotu darbu citur, uztur saimniecību un
tiek galā ne tikai ar instruktores darbu, bet arī ar saimniecības uzturēšanu.
JSK Pakavs bija sagatavojis un iesniedzis četrus projektus, no kuriem trīs ir tikuši atbalstīti:
„Šķēršļu komplekta iegāde sporta laukuma pilnveidošanai un sacensību profesionālai
organizēšanai”; Reitterapijas ēka "Pakavos; Jātnieku sporta sacensību un treniņu laukums
"Pakavos". Biedrība īstenotajiem projektiem līdzfinansējumu ir nodrošinājusi pati, neprasot
pašvaldībai atbalstu. Kopumā zirgu stallī ir 13 vietas, intervijas veikšanas brīdī saimniecei
bija 10 zirgi, no kuriem reitterapijā ir izmantojami 3 zirgi. Tiek norādīts, ka atrast un
iegādāties zirgus, kuri ir piemēroti reitteraijai nemaz nav tik viegli, piem., Latvijas
braucamos zirgus. B.Jukša ir Reitterapijas asociācijas biedre, viena no viņas jātniecēm arī
mācās fizioterapiju. Lai strādātu ar reitterapiju ir nepieciešama apmācība. B.Jukša norāda,
ka pirms 3 gadiem 2012.g Latvijā bija 24 reitterapeiti. JSK Pakavs piedāvā arī pakalpojumus
viesiem-tūristiem, sadarbojoties ar Cesvaines novada tūrisma speciālistu, tiek izveidots
piedāvājums. Ir izveidoti speciāli piedāvājumi jaunlaulātajiem kāzu norisei. Apmēram 5%
apmeklētāju ir ārzemnieki. Reitterapijas ēkā tiek piedāvātas naktsmājas jātniekiem, kā arī
tiek piedāvātas telts vietas.
JSK Pakavs organizē Latvijas mēroga jātnieku sacensības, kuras notiek Cesvaines stadionā,
programma ir papildināta ar kultūras pasākumiem. Tiek norādīts no citiem iesaistītajiem, ka
zemes segums sacensību norises vietā var būt izšķirošais faktors, lai izlemtu par dalību
sacensībās, jo tas ir saistīts ar zirgu traumatismu.
Kopumā ir JSK Pakavs ir sagatavojis piecus projektus, no kuriem pirmos četrus ir rakstījusi
pati vadītāja, bet pēdējam ir bijusi piesaistīta projektu speciāliste no Rīgas. Projektu
veidlapas viņa raksturo kā aizpildīšanai vienkāršas. Projekta ieviešanā par ēkas būvniecību ir
bijušas grūtības ar iepirkumā uzvarējušo būvkompāniju par darbu izpildi, kas bija nonācis
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līdz tiesvedībai. Lai projektu veiksmīgi pabeigtu, tik nokārtots pagarinājums projekta
ieviešanai par 5 mēnešiem. JSK Pakavs tāpat kā Henomeles vadītājas sapnis ir slēgtā
manēža, lai varētu visu gadu nodarboties ar jāšanu.
Pētnieces iesaka pirms iepirkuma pārbaudīt informāciju par pretendentu Lursoft datu bāzē.
2.8.

Sadarbību veicinošo projektu ietekme uz teritorijas attīstību.

Šī uzdevuma izpētei tika veiktas klātienes intervijas ar Latvijas aitu audzētāju asociāciju
(papildus telefonintervija), Madonas novada gaļas ražotāju apvienību, Madonas novada
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāju R.Hačatrjanu, BDR Kāla ezera
padome un telefonintervijas ar BDR „Vidzemes attīstības projekti” (agrāk Vaaaap),
Madonas lauksaimnieku biedrību par ieviestajiem LEADER projektiem.
Līdz šim īstenotie pieci projekti no piecām biedrībām visi ir saistīti vai nu ar lauksaimniecību,
mežizstrādi vai dabas saglabāšanu, tas visiem projektiem ir vienojošs faktors, kā arī tas, ka
visos projektos ir iegādāts moderns tehnisks aprīkojums, kas ļauj paaugstināt produktivitāti,
izņemot BDR „Vidzemes attīstības projekti” projektu Dzelzs vilks. Šī projekta mērķis ir
dabai draudzīga mežizstrādes prakses demonstrēšana un attīstīšana Vidzemes augstienē. Kā
arī BDR Kāla ezera padome īstenotajam projektam ir cits mērķis- izziņas veicinašāna par
dabas daudzveidību.
Madonas lauksaimniecības biedrības prakse ar īstenoto projektu par govju grūsnības
skenera iegādi ir vērtējama pozitīvi, jo iegādātā aparatūra glabājas un ir lietošanā pie viena
cilvēka –veterinārā ārsta, kurš sniedz pakalpojumu biedrības biedriem. Konkrētajā gadījumā
veterinārārsts tiek raksturots kā labs speciālists ar interesi uzzināt un apgūt jaunāko par
tehnoloģijām un to pielietošanu praksē. Šis projekta pieteikums ir tapis pārdomāti,
iepazīstoties ar pieredzi Jēkabpils apkārtnē. Vienai saimniecībai iegādāties šādu tehnoloģiju
nav racionāli, jo tas ir dārgi. Patlaban regulāri pakalpojuma izmantotāji ir apmēram ap
piecpadsmit, bet noteikti biedrība saredz, ka lietotāju skaits pieaugs, jo liela nozīme ir
reklāmai „no mutes mutē”. Ir bijusi arī reklāma telefongrāmatā „Zaļās lapas”, vietējā
laikrakstā „Stars”. Līdzfinansējumu 10% apmērā biedrība pati spēja nodrošināt, neprasot to
vietējai pašvaldībai. Vaicājot par turpmāko attīstību, izskan, ka jāskatās kādas vajadzības ir
uz vietas, ja ir interese, tad visu var realizēt!
Latvijas aitu audzētāju asociācijas
(LAAA) projekts „Pakalpojumu pieejamība,
sasniedzamība un kvalitāte iedzīvotājiem visā biedrības „Madonas novada fonds” teritorijā.
LAAA līdzīgus projektus ir jau īstenojusi arī citās vietējās partnerībās, līdz ar to šāda pieredze
jau ir uzkrāta. Līdzīgi kā citos sadarbības projektos arī šajā iegādāta tehnika un aprīkojums
glabājas vienā no biedru saimniecībām „Zīles”, kuras saimnieks Dz.Kozuls ir uzņēmies
atbildību par projektā iegādātā aprīkojuma un tehnikas uzturēšanu. Ir izveidots
pakalpojuma reģistra žurnāls, kurā tiek veikti ieraksti par aprīkojuma izdošanu un atgriešanu
kādam no asociācijas biedriem, piem., SIA „Care” (Cēsis), SIA „3D Development” (Ērgļi), z/s
Griezes, z/s Leimaņi, SIA „Agro Gulbene”, SIA „Springaitas”, SIA „SF17”. Ir bijusi pieredze,
kad izdotais aprīkojums neprasmes dēļ rīkoties ar to ir ticis bojāts un z/s Zīles, tad par
51

saviem līdzekļiem to ir remontējuši. Visvairāk aprīkojumu izmanto SIA „Springaitas”
saimniece E.Norberte, kura intervijā tieši norādīja, ka izmanto iegādāto aprīkojumu arī sava
ganāmpulka vajadzībām. Šī projekta ieviešanā ieteicams uzlabot komunikāciju ar
apkārtējām saimniecībām, biedrības biedriem par iespēju izmantot aprīkojumu. Reizi gadā
notiek biedru sapulce. Z/s Zīles saimnieks interesējās vai projektā iegādāto aprīkojumu var
iznomāt biedrības biedriem ārpus Madonas novada fonda darbības teritorijas, ja ir
pieprasījums, jo pagaidām visa Latvijas teritorija ar aitkopjiem nepieciešamo aprīkojumu
nav nosegta. Projekts noteikti ir palīdzējis attīstīties aitu audzētājiem.
Madonas novada gaļas ražotāju apvienības projekts par mobilās kautuves izveidi tika
ieviests pētījuma norises laikā. Biedrībā ir 14 biedri, biedru naudas maksa ir 100 EUR. Šī
projekta vadītājs ir Dz.Kozuls, kurš jau bija uzkrājis pieredzi sadarbības projektā LAAA.
Biedrības biedri šī projekta īstenošanai veic līdzmaksājumu 2000 EUR, projektu atbalsta arī
Madonas novada dome ar 10% līdzfinansējumu. Visi biedrības biedri izies speciālas
apmācības, lai varētu veikt lopu kaušanas darbus. Projekta izveide ir nozīmīgs solis īpaši
bioloģiskajām saimniecībām, lai varētu realizēt savu produkciju atbilstoši valstī noteiktajām
prasībām.
BDR Kāla ezera padomi var uzskatīt pašu izveidoto organizāciju par sadarbības veicinātāju
un saliedētāju starp cilvēkiem , kuri dzīvo, strādā un īpašums atrodas Kāla ezera krastos (25
biedri). Šīs biedrībais galvenais kopīgais mērķis ir kopīgā ezera apsaimniekošana ar vēlmi to
darīt ilgtspējīgi, lai ezerā dzīvotu zivis un apkārtne būtu sakopta. Pētījuma gaitā pētnieces
sarunājās ar trīs biedrības biedriem no dažādiem īpašumiem z/s Ielāpi, z/s Bērzi un mājas
Krasti, kā arī apmeklēja unikālo pasākumu koncerts „Dabas skaņas” Kāla ezerā rītausmai
lecot. Pēc pasākuma pētnieces uzrunāja arī apmeklētājus no tuvējās apkārtnes un tālienes,
piem., Liepājas. BDR ar LEADER atbalstu ir īstenojusi projektu „„BDR Kāla ezera padome”
organizēto izglītojošo pasākumu kvalitātes nodrošināšana Vestienas pagastā”. Projektu
rakstīt un pieteikt LEADER programmā bija pamudinājusi BDR biedre V.Eizentāle, bijusī
Vestienas pagasta Lauku konsultante. Šī projekta īstenošanā tika iegādāta telts, kuru bija
plānots pārvietot pēc vajadzības no vienas vietas uz citu vietu, kur notiek biedrības
organizētie pasākumi. Taču iepirkuma rezultātā, pērkot lētāko piedāvājumu, biedrība ir
iegādājusies samērā nestabilu telti, kuru diemžēl nevar pārvietot. Līdz šim telts
ekspluatācijas laikā jau ir ieguldīti apmēram 150 lati, lai to atjaunotu, uzturētu darba
kārtībā. Iegādātā telts ir uzstādīta un atrodas z/s Ielāpi, uz ko citi biedri norāda, ka nav
iespējams izmantot telti kā iepriekš plānots projektā, to pārvietojot. Biedrība biedriem ir
skaidra apziņa un piederības sajūta biedrībai, jo ezers viņus tiešām vieno.
Intervijas par pakalpojumu pieejamību parādīja kopsakarības, ka sadarbību veicinoši
projekti ir nozīmīgi, lai teritorijā attīstītu tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespējas novada
apmeklētājiem no citām vietām, jo viens atrauts novads un viens uzņēmējs nevar
nodrošināt pakalpojumu klāstu un būt pievilcīga izvēle ceļotājam, lai dotos , piem., uz
Cesvaini, Ērgļiem.
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2.9.

Izvērtēt sabiedrisko centru, bērnu un jauniešu centru iespējas dzīves kvalitātes
celšanai teritorijā.

Uzdevuma izpētei tika apsekoti vairāki centri klātienē Jaunkalsnavā, Bērzaunē, Kusā, kā arī
notika tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem vai citiem pašvaldības darbiniekiem
sanāksmēs, individuālās intervijās novadu domēs vai pagasta pārvaldēs (Lubānā, Ošupē,
Praulienā, Mārcienā). Ar BDR Meirānieši pārstāvi D.Mežsargu notika telefonintervija.
Madonas novada Aronas pagasta Kusā ir izveidots un labiekārtots „Multifunkcionāls brīvā
laika pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas pagastā” ar LEADER
atbalstu. Projektu sagatavoja un iesniedza Madonas novada pašvaldība. Šis centrs no citiem
atšķiras ar to, ka šīs telpas izmanto dažāda vecuma cilvēki, līdz ar to telpas tiek vairāk
noslogotas. Šeit ir ne tikai iespēja pavadīt brīvo laiku, bet arī saņemt pakalpojumu, izmazgāt
veļu, nomazgāties.
Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā izveidotais Jauniešu centrs ir biedrības
„Kalsnavas jaunieši” un pagasta pārvaldes sekmīgs sadarbības projekts. Pagasta pārvalde
biedrībai apmaksā komunālos maksājumus par telpām, atalgojumu speciālistiem. Centrs ir
izveidots atsevišķā ēkā no pagasta pārvaldes, kas, iespējams, arī ir viens no faktoriem, kas
veicina jauniešu aktīvu līdzdalību centra darbībā. Centra vadītājs un speciālists ir izauguši no
vietējo vidus, pēc studijām atgriežoties pagastā. Šim jauniešu centram bija skaidrs attīstības
redzējums un mērķi, t.sk., viņi saskata iespēju, ka ir nepieciešams paplašināt centra telpas.
Centrā ir vairākas telpas, katra ar savu saturu piepildīta, ir apmeklējuma uzskaites žurnāls,
kā arī Pārkāpumu reģistra lapa- labie darbi, kas jāizdara. Šo centru pētnieces var
rekomendēt apmeklēt citiem MNF darbības teritorijā esošajiem jaunatnes centriem vai
jaunatnes lietu speciālistiem.
Intervijās atsevišķās pagastu pārvaldēs noskaidrojās, ka jauniešiem brīvā laika pavadīšanas
iespējas ir plašas, bet iztrūkst darba prasmes un iespējas strādāt, īpaši , ja par jauniešiem
runājam līdz gadiem 25-30. Kā labās prakses piemēru par darba prasmju apgūšanu vai
intereses izraisīšanu par tehniskām lietām var nosaukt BDR Bērnu un jauniešu apvienība
Rīts, kura ir īstenojusi LEADER projektu „Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli tehnisko
bāzi „Alternatīvajam centram „Rīts””. Šis projekts papildu brīvā laika pavadīšanai galda
spēlēm, dejošanai u.c. lietām nodrošinās iespēju jauniešiem no 12 gadu vecuma apgūt
tehniskās prasmes, izmantojot modernus darbagaldus un iekārtas. Šajā jauniešu centrā
darba kārtībā risināms jautājums bija par skolēnu autobusa grafika izmainīšanu, lai skolēni
pēc stundām skolā varētu izmantot centra piedāvātās iespējas, jo citādi pakalpojumu
pamatā var izmainīt pagasta centrā dzīvojošie, bet ne no lauku teritorijām.
BDR Skudras Praulienas pagastā. Pirmās idejas par nepieciešamību bērniem un jauniešiem
veidot centru, kur pavadīt brīvo laiku pēc mācību stundām, bija radušās pirms vairākiem
gadiem tobrīd veikala pārdevējai (tagad pašvaldības darbiniece) novērojot bērnu uzvedību.
Ar šo iniciatīvu arī tika izveidota biedrība un uzrakatīts pirmais projekts, labiekārtotas telpas
Bērnu un jauniešu centram, kuras pašvaldība īrēja. Laika gaitā telpas tika paplašinātas
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centra vajadzībām, bija jāsadarbojas biedrībai un pašvaldībai. BDR Skudras īstenotajam
projektam ir pagājuši pieci gadi un telpu nomas līgums ir beidzies, patlaban telpas ir
pašvaldības pārziņā. Jauniešu centra vadītājam 0,5 slodzes algu maksā pagasta pārvalde.
Jaunieši paši centra izveidē bija ieguldījuši savu darbu, līdz ar to arī atbildīgi pret to izturas.
Madonas novada Ošupes pagastā ir īstenots BDR sieviešu klubiņš „Rūtiņas” projekts
„Izglītības un brīvā laika pavadīšanas centra izveide lauku iedzīvotājiem Ošupes pagastā”.
Pagasta pārvaldes vadītājs norāda, ka šajā projektā plānotie uzdevumi pārklājas ar
pašvaldības funkciju. Viņa skatījumā pagasta bibliotēka, kura atrodas tajā pat ēkā, kur telpa
BDR Rūtiņas, ir izkonkurējusi šo projektu un iniciatīvu ar savu piedāvājumu, kā arī BDR
Rūtiņas darbība ir apstājusies. Pagasta pārvaldes vadītāja skatījumā pašvaldības pieteikts
projekts būtu efektīgāks, lielākam cilvēku skaitam, kā arī sarunā Šķēle norāda, ka biedrība
jau cenšas darīt to pašu ko pašvaldība, bet labāk būtu, ja biedrības nāktu uz pašvaldību,
sadarboties un veidotu kopīgu partnerību. Telefonintervijā ar BDR Rūtiņas biedri Vēsmu
Masu pētnieces noskaidroja, ka BDR „Rūtiņas” pētījuma norises laikā pārceļas no Ošupes
pagasta uz Lubānas pilsētu zemkopības ministrijai piederošās telpās. Līdz ar to pārcelšanās
brīdī biedrības aktivitātes uz brīdi ir apstājušās. V.Masa arī norāda, ka iepriekš arī vairākas
kluba biedres ir bijušas no Lubānas un valdes priekšsēdētāja I.Gutāne ir mainījusi darba
vietu uz Lubānu. BDR Rūtiņas ir spara pilnas savu darbību atsākt iekārtojoties jaunajās
telpās un plāno jaunus projektus, piem., par šūšanas apmācības iespējām. Pētnieces secina,
ka sekmīgai biedrības darbībai ilgākā laika periodā, svarīgs priekšnoteikums ir stabila un
skaitliski lielāka biedru grupa, kur pārmaiņu gadījumā, kādas dzīvē notiek cilvēkam,
pārceļoties uz citu dzīves vai darba vietu, biedrība varētu sekmīgi turpināt darbu.
Jāatzīmē, ka jauniešu centriem un pašvaldībām ir iespējams piesaistīt finanšu līdzekļus
projektu veidā aktivitāšu īstenošanai no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas
Jaunatne, ko arī daudzi izmanto.
Centru apmeklēšanai svarīgs faktors ir jaunatnes speciālists vai centra vadītājs, cik aizrautīgi
un radoši spēj savu darbu darīt, kā arī labiekārtotā un radītā vide- telpas, to iekārtojums, lai
tas atbilstu bērnu un jauniešu vēlmēm.
2.10. Darbgaldu un citu tehnoloģiju iegādes, vienā vai vairākos eksemplāros,
efektivitāte un mērķtiecība.

Šī uzdevuma izpētē tika veiktas četras klātienes intervijas ar BDR Madonas amatniecības
biedrību, BDR Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts”, BDR Cesvaines dārznieku un amatnieku
biedrību „DAb-a”, Madonas novada pašvaldības projektu speciālisti par projektu „Inovatīvo
tehnoloģiju izmantošana Madonas novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un
iniciatīvas veicināšanā”, kā arī divas telefonintervijas ar BDR „Foto Madona”, BDR
„Vidzemes attīstības projekti” par projektu tautā sauktu Dzelzs zirgs. TS šī uzdevuma izpildē
bija minēti trīs biedrību projekti, taču pētījuma gaitā pētnieces to paplašināja ar projektiem,
kuru reālā izpilde atbilst arī mērķim tehnoloģiju, iekārtu iegāde vienā vai dažos
eksemplāros. Jāatzīmē, ka uz šo apakšuzdevumu var attiecināt visus 2.10. punktā minētos
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projektus, kuri tiek realizēti uz sadarbības pamata, jo tajos visos ir iegādātas iekārtas,
tehniskais aprīkojums vienā eksemplārā.
Biedrības, kuras ir īstenojušas LEADER atbalstītus projektus, iegādājoties tehnisko
aprīkojumu, lai varētu sniegt pakalpojumus un darboties jomā, kas atbilst konkrētās
biedrības darbības mērķim, pašas vērtē LEADER atbalstu šajā jomā kā ļoti būtisku, jo
kvalitatīvu iekārtu un aprīkojuma iegāde ir dārga. Taču tieši arī šis apstāklis nosaka to, ka
iekārtas un aprīkojumu var izmantot tikai noteikts skaits cilvēku, kuri ir apmācīti darbam ar
iekārtu, prot atbilstoši izmantot augstas kvalitātes aprīkojumu. Tajā pašā laikā noteikti ir
atbalstāma tieši augstas kvalitātes aprīkojuma iegāde, lai biedrība un uzņēmumi spētu
sasniegt izcilus rezultātus nevis viduvējību. Piem., BDR „Foto Madona” iegādāto kvalitatīvo
fototehniku varētu izmantot biedrības biedri, kuriem ir atbilstošas prasmes, lai rīkotos un
īpaši arī izmantotu augstā tehnikas piedāvātās opcijas. Savukārt, biedrība ir atvērta jauniem
biedriem, ja kāds vēlas iestāties biedrībā. Konkrētajā gadījumā plašāku labumu gūst
Madonas un apkārtnes iedzīvotāji un viesi, kuri apmeklē fotobiedrības rīkotās izstādes.
Līdzīga situācija ir BDR „Vidzemes attīstības projekti”,tautā sauktam projektam Dzelzs zirgs,
kurā iegādāta mežizcirtes tehnikas vienība, kas nodrošina videi draudzīgu saimniekošanu
nelielās meža platībās. Mežizstrādē ir ļoti svarīga darba drošība, tādēļ ikvienam, kas lieto
tehniku ir jābūt speciālām zināšanām un prasmēm kopumā mežistrādē, bet papildus ir
jāprot strādāt ar konkrētu tehnikas vienību, lai tā būtu darba kārtībā, netiktu nezināšanas
dēļ sabojāta. Lai nodrošinātu iepriekš minēto prasību ievērošanu, tad pamatā ar iegādāto
tehniku strādā cilvēki divās saimniecībās, kuri tad arī sniedz pakalpojumus apkārtējām
saimniecībām ar iegādāto tehniku (apmēram vēl trīs kaimiņu saimniecībām). Šīs tehnikas
iegādes specifika ir īpaša ar videi draudzīgu pieeju, līdz ar to tas ir dārgi un laikietilpīgi, bet
savukārt dod iespēju nocirst, no meža izvest tieši nepieciešamos kokus, nodrošinot iespēju
blakus esošajiem kokiem augt, īpaši tas ir svarīgi vētras gāzēs, kad ir sakrituši koki. Ar šīs
tehnika izmantošanu tiek veicināta izpratnes veidošanu par dabai draudzīgu mežistrādi,
īpaši jutīgās dabas teritorijās. Šādā tehnikas uzturēšanā un iegādē respondents norāda, ka
optimālais sadarbības lielums ir starp 3-4 saimniekiem, jo katram kurš izmanto un lieto
tehniku ir jāuzņemas atbildība. Biedrība uzskatu, ka arī nākotnē šāds sadarbības modelis ir
lietderīgs, jo neliela apjoma tehniku iegādāties vienai saimniecībai ir ekonomiski neizdevīgi,
taču savukārt pērkot pakalpojumu no ārpuses cenas ir dārgākas, bet kopumā cena ir
pamatoti dārga, ieskaitot izdevumus un uzturēšanas izdevumus.
BDR „Madonas amatniecības biedrība” projekts „Mūžu dzīvo- mūžu mācies” ir izveidots
novērojot pieprasījumu neliela apjoma, pārsvarā mājsaimniecību vajadzību nodrošināšanai
dažādos darbos. Biedrība ir jauna izveidota 2013. gadā, bet tajā darbojas pieredzējuši
galdnieki. Amatnieki norādīja, ka darbnīcu apmeklē gan jaunieši, gan pieredzējuši amatnieki,
kuriem pašiem savā rīcībā nav instrumentu galdnieka darbu veikšanai. Biedrībai ir sadarbība
ar skolēnu grupām, piem., putnu būru izgatavošanā. Uzskatām, ka šādas radošās darbnīcas,
kurās var darboties pārsvarā vīrieši un zēni ir ļoti svarīgas, lai apgūtu šādas prasmes, pēc
kurām ir pieprasījums, taču iekārtas un aprīkojums, ir dārgas.
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BDR Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrības „DAb-a” projekts „Keramikas
apdedzināšanas krāsns iegāde” vienlaicīgi nodrošina iespēju māksliniecei strādāt ar mālu un
šīs prasmes ierādīt citiem interesentiem gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kuri paši vēlas
iesaistīties māla veidošanas darbnīcā ar iespēju savus darbus pilnībā pabeigt, tos apdedzinot
krāsnī. Intervija notika vasarā, kuras laikā māksliniece norādīja, ka ir plānota sadarbība ar
skolu, lai skolēniem dotu iespēju strādāt ar mālu. Paralēli tam, ka ir iegādāta krāsns, tas
rada iespēju attīstīt un pilnveidot suvenīrus ar Cesvaines kultūras mantojumu, lai tos
savukārt Cesvaines ciemiņi varētu iegādāties, kas dod pienesumu vietējās ekonomikas
attīstībai.
BDR Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts” projekts „Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli
tehnisko bāzi „Alternatīvajam centram Rīts””. Šis projekts ir realizēts Bērzaunes pagasta
Degumniekos Jauniešu centra telpās, kur ir izveidota tehnoloģiskā istaba. Ir uzstādītas
modernas, kvalitatīvas iekārtas, ar kurām strādājot jaunieši var gūt pirmo darba pieredzi,
kad paši spēj pagatavot kādus priekšmetus, kas var veicināt viņos interesi mācīties tehniskās
profesijas. Piemēram viena no iekārtām ir saistīta ar datoru, kurā var izveidot zīmējumus,
kurus pēc tam var iestrādāt dažādos materiālos. Patlaban uz projekta ieviešanas laiku
meistaram –skolotājam ir paredzētas tikai 4 apmaksātas stundas nedēļā, taču lietderīgi būtu
šos pakalpojumus piedāvāt arī citām mērķgupām, piemēram pieaugušajiem, lai arī viņi
varētu apgūt šādas prasmes. Tad šim papildus pakalpojumam būtu jāizstrādā maksa par
pakalpojumu, lai nosegtu meistara darba laika izmaksas, materiālus.
Atsevišķos gadījumos vietējie iedzīvotāji biedrības kā tādas nemaz neatpazīst, bet tikai
konkrētos cilvēkus, kas tajās darbojas.
3. Uzņēmējdarbība

Kopumā Madonas novada fonda darbības teritorijā uzņēmējdarbības aktivitāti novadu
griezumā raksturo reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits no 2009.g. līdz 2014.g., skatīt
tabulu nr.3.1.
Tabula nr.3.1.

Cesvaines
novads
Ērgļu
novads
Lubānas
novads
Madonas
novads
Varakļānu
novads
Kopā MNF
Vidzemē

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2009.-2014.

Reģ.

Likv.

Reģ.

Likv.

Reģ.

Likv.

Reģ.

Likv.

Reģ.

Likv.

Reģ.

Likv.

7

6

7

5

7

2

8

1

7

5

2

5

38

24

Likvidēti,
%
37

6

5

8

7

11

4

8

7

10

6

1

8

44

37

16

2

2

6

1

5

2

4

1

5

2

2

6

24

14

42

46

49

83

50

104

40

89

43

73

30

62

63

457

275

40

12

3

5

3

12

2

3

5

3

8

5

4

40

25

38

73

65

109

66

139

50

112

57

98

51

72

86

603

375

38

750

256

1050

243

1419

330

1339

315

1232

296

976

256

6766

1696

75

Reģ.

Likv.

Avots: Lursoft datu bāze, 2014
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Tabula 3.1. rāda, ka visvairāk reģistrēto uzņēmumu no 2009.-2013.g. ir Madonas novadā.
Visvairāk likvidēto uzņēmumu attiecībā pret reģistrētajiem uzņēmumiem šajā periodā 42%
ir Lubānas novadā, bet 40% Madonas novadā. Vismazāk likvidēto uzņēmumu 16% ir Ērgļu
novadā. Salīdzinot ar Vidzemes likvidēto uzņēmumu rādītāju, kas ir 75%, Madonas NF
teritorijā šis rādītājs ir labāks, t.i., 38%.
Tabula nr.3.2.
2014

Cesvaines novads
Ērgļu novads
Lubānas novads
Madonas novads
Varakļānu novads
Kopā MNF

Uzņēmumu
skaits
194
220
119
2070
201
2804

2013 Pamatkapitāls
Kopā, LVL
1862345
2561858
1365823
28031496
2531122

Vidējais, LVL
9599
11645
11477
13541
12591
11770,6

Avots: Lursoft datu bāze, 2014
Tabula 3.2. rāda uzņēmumu kopējo un vidējo pamatkapitālu 2013. gadā pa novadiem. Ir
redzams, ka vislielākais kopējais pamatkapitāls ir Madonas novadā, bet vismazākais Lubānas novadā. Vidējais pamatkapitāls ir diezgan līdzīgs visos novados. Vislielākais
uzņēmuma vidējais pamatkapitāls ir Madonas novadā, bet vismazākais - Cesvaines novadā.
Madonas novadā uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2012.gadā ir SIA Latvāņi 8,7 milj.,
Lazdonas piensaimnieks 7 milj., Lauksaimniecības pakalpojumu koperatīvā sabiedrība
„Barkavas arodi” 6,7 milj., meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība Gaiziņš 3,2 milj. Periodā
no 2009.-2013.g. LEADER programmā startējušie uzņēmumi, kuri ierindojas starp
uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu, ir SIA „Halle B” 1, 8 milj., Vidzemes mežu servisam
1,4milj.,Madonas ūdens 0,8 milj., MDM85 0,67 milj., Kadiķis AV 0,35 milj., SIA GDK 0,35milj.
Šiem uzņēmumiem Madonas novadā ir vērojama liela apgrozījuma pieauguma tendence no
2012.gada uz 2013.gadu.. Vidzemes mežu servisam pieaugums ir par 90%, GDG 41%,
Kadiķis AV 16%, MDM85 14%, Kalsnavas komunālais uzņēmums 10%, DNWats 8%, SIA Halle
B 2%.
Cesvaines novadā trīs lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir AS Cesvaines piens 9,3 milj., SIA
Ozols LG 0,9milj. un SIA Sēlis 0,5 milj. No uzņēmumiem, kuri bija piedalījušies LEADER
programmā: Z/s Akmeņkrogs 0,28 milj., Dēmetra 0,17 milj., Cesvaines siltums 0,13milj., Divi
torņi 19 tūkst..
Z/s Akmeņkrogs ir apgrozījuma pieaugums 2% 2013.gadā pret 2012.gadu.
Lubānas novadā trīs lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir Latvijas Vācijas kopuzņēmums
HOLZWERKE Lubāna 5,2 milj., Lubānas patērētāju biedrība 1,9 milj., SIA Klāni A 0,84 milj.
Starp LEADER propgrammas iesniedzējiem nav uzņēmumu, kuri Lursoft datu bāzē būtu
minēti starp lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma.

57

Ērgļu novadā trīs lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir SIA AIBI 5,5 milj., SIA WAldwood 1,6
milj., SIA ELBRA 1,1 milj. Uzņēmumi, kuri snieguši LEADER programmai projektus starp
lielākajiem uzņēmumiem Ērgļu novadā ir SIA Kārlis un partneri 0,33 milj. Z/s Jaunglīzdāres
0,04 milj., z/s Margrietiņas 0,024 milj. SIA Kārlis un partneri 26% apgrozījuma pieaugums
2013.gadā pret 2012.gadu.
Varakļānu novadā trīs lielākie uzņēmumi ir SIA Pārtikas veikalu grupa 3,5milj., SIA GB Koks
1,5 milj., SIA V55 1,46milj. Uzņēmumi, kuri snieguši LEADER programmai projektus starp
lielākajiem uzņēmumiem Varakļānu novadā ir SIA Meiers 0,15 milj., SIA Meļņi-3-. 96 tūkst.
Iepriekš veiktā Lursoft datu analīze parāda, ka uzņēmumi jau pirms LEADER programmas
atbalsta saņemšanas ir starp uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu novados, kā arī
atsevišķiem uzņēmumiem ir vērojams apgrozījuma pieaugums gadu no gada. Ņemot vērā
esošo uzņēmumu apgrozījumu, ir iespējams LEADER programmas vadlīnijās un Madonas NF
darbības stratēģijā dalīt uzņēmumus grupās pēc apgrozījuma lieluma noteiktām LEADER
aktivitātēm, bet jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi ņemt vērā konkrētās LEADER rīcības
plānojamo sasniedzamo mērķi.

3.1.

Uzņēmēju sniegto LEADER finansēto pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un
sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem

Šīs prioritātes mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un nodarbinātību vietējās attīstības
stratēģijas darbības teritorijā, veicinot dažādu pakalpojumu sasniedzamību vietējiem
iedzīvotājiem.
Kā iespējamie risinājumi stratēģijā ir minēti tehniskie pakalpojumi (greiderēšana,
pļaušana, appļaušana u.c.), kokapstrādes pakalpojumi, servisa-IT, auto u.c. tehnikas
apkalpošana, projektēšanas pakalpojumi (specializētā programmu nodrošinājuma
iegāde), sadzīves pakalpojumi, medicīnas pakalpojumi, komunālās infrastruktūras
apkalpošana (kas nav pašvaldību funkcija), atpūtas, sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi, u.c. darbības veidi.
Pakalpojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas. Projekta rezultātā izveido
jaunus un ceļ kvalitāti esošiem pakalpojumiem.
Pakalpojumi tiek vērtēti no pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības vietējiem
iedzīvotājiem.
Pētījuma gaitā pētnieces veica 28 individuālas intervijas ar pakalpojumu sniedzējiem
(skat. 9.Pielikumu ) no kurām 18 bija klātienes intervijas, bet 10- telefonintervijas, 4
objektus novēroja dabā. Klātienes intervijas, galvenokārt, noritēja tajā teritorijā, kur tiek
piedāvāts pakalpojums. Intervijas noritēja brīvā, nepiespiestā gaisotnē, atbildes uz
jautājumiem bija spontānas, ietverot emocionālo dimensiju, kas palielina atbilžu
ticamību, atbilstoši respondentu noskaņojumam. Jautājumi par pakalpojumu
58

pieejamību un kvalitāti bija iekļauti 8 fokusgrupu intervijās Madonā, Ērgļos, Varakļānos,
Cesvainē, Lubānā, Murmastienā, Jaunkalsnavā, Ļaudonā (skat.1.Pielikumu). Lai gūtu
labāku priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi pilsētās un lauku teritorijās, pētnieces
intervēja Madonas novada domes uzņēmējdarbības un attīstības nodaļas vadītāju
Romānu Hačatrjanu, Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru,
Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Ivaru Miķelsonu, Mārcienas pagasta vadītāju
Ināru Mālnieci, Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Smelteri, Mētrienas
pagasta pārvaldes vadītāju A.Dzenovski, Ērgļu novada domes priekšsēdētāju Guntaru
Velci, Varakļānu novada priekšsēdētāju Māri Justu.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, pētnieces veica vairākas intervijas, piemēram, ar
viesmīli krodziņā „Kuilis” Cesvainē, ar veikala pārdevēju Mētrienā un citiem.
Pētījuma gaitā pētnieces iepazinās ar visiem projektu pieteikumiem, kuri ir apstiprināti
šajā grupā.
3.1.attēls Uzņēmēju sniegtie LEADER finansētie pakalpojumi 2009.-2013. gadā
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Pakalpojumu skaits

3.1.attēls rāda, ka visvairāk tiek piedāvāti autoservisa pakalpojumi un Tehnikas noma un
pakalpojumi (ekskavatori, celtņi, meža tehnika, sniega tīrīšana u.c.).
Gadījumu izpēte
Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka dažos gadījumos situācija vēl ir neskaidra, jo
pakalpojums vēl nav pilnībā ieviests. No ieviestajiem pakalpojumiem piedāvātie
pakalpojumi, vairumā gadījumu, ir pieejami vietējiem iedzīvotājiem un kvalitatīvi,
piemēram, malkas skaldīšanas pakalpojums Madonā, Digitālu darbu - grāmatu, bukletu un
termoapstrādes iesiešana Madonā, automašīnu stāvlaukums pie Ērgļu viesnīcas, Pacēlāja
pakalpojums, kuru var izmantot logu mazgāšanai augststāvu namos un arborista vajadzībām
Kalsnavā, bojātā asfalta seguma remonta pakalpojums Madonā, Lauktehnikas un
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industriālās tehnikas riepu montāžas pakalpojums Varakļānu novada iedzīvotājiem,
autoserviss Barkavas pagastā un citi, ar kurus pētnieces novēroja klātienē.
Dažos gadījumos, iespējams, ir nepieciešama pakalpojuma aktīvāka reklamēšana, īpaši
gadījumos, kad uzņēmējs šo pakalpojumu neveido kā atsevišķu savas uzņēmējdarbības
virzienu, bet iekļauj to esošā uzņēmējdarbībā.
Pieejamību iedzīvotājiem nosaka arī pakalpojuma cena. Piemēram, kā atzina SIA Kalsnavas
komunālais uzņēmums, viņu piedāvātais pakalpojums iedzīvotājiem ir dārgs un to ne pārāk
bieži var atļauties vietējie iedzīvotāji. Šo pakalpojumu izmanto Kalsnavas pagasta pārvalde
logu mazgāšanai, kā arī uzņēmums pats savas darbības nodrošināšanai.
Kā atzina SIA HalleB vadītājs Jānis Buļs, iegādātā tehnika ļauj uzlabot paša uzņēmuma
sniegtos pakalpojumus, jo asfalta seguma remontam vairs nav nepieciešams ārpakalpojums,
tādējādi Halle B pakalpojumi tiek veikti ātrāk un tas paaugstina uzņēmuma konkurētspēju.
Asfalta seguma pakalpojums tiek piedāvāts arī citiem Madonas uzņēmumiem.
SIA Meļņi piedāvā Lauktehnikas un industriālās tehnikas riepu montāžas pakalpojumus
Varakļānu novada iedzīvotājiem. Kā atzina uzņēmuma vadītājs un Varakļānu fokusgrupas
dalībnieki, šis ir īpaši vajadzīgs pakalpojums, jo līdz šī pakalpojuma ieviešanai Varakļānu
novada zemnieki pēc šī pakalpojuma brauca uz Jēkabpili vai Rēzekni. Šī pakalpojuma
pieejamība ļauj vietējiem zemniekiem ietaupīt laiku un līdzekļus.
SIA Auto remonts M piedāvā autoservisa pakalpojumus Barkavas pagastā. Kā tika
noskaidrots intervijā ar tā vadītāju Māri Maltu, pakalpojums tiek piedāvāts sekmīgi, taču
klientu loks sākumā nav bijis pārāk liels, taču ir pieaugošs. Autoservisa izveide ir ļāvusi
atgriezties dzimtajā pusē M.Malta dēlam pēc Priekuļu tehnikuma beigšanas, kurš tagad
strādā tēva uzņēmumā. Servisa darbību pētnieces novēroja arī dabā.
Pētniecēm neizdevās satikt GDK vadītāju, taču izdevās malkas skaldīšanas pakalpojumu
novērot dabā GDK teritorijā Madonā.
Pētnieces pārliecinājās, ka SIA „Kārlis un partneri” īstenotais projekts – stāvlaukums pie
viesnīcas Ērgļos ļauj uzlabot viesnīcas infrastruktūru un padara to pieejamāku.
Cesvaines zemnieku saimniecības „Greķi” iegādātais divvietīgais zirgu pārvadāšanas treileris
ļauj saimniecībai pašai pārvadāt zirgus (piemēram aizvest līdz potenciālajam klientam,
sacensībām), kas iepriekš nebija iespējams, kā arī piedāvāt šo pakalpojumu citiem zirgu
audzētājiem.
Dažos gadījumos pakalpojuma sniegšana nenorit sekmīgi tādēļ, ka iegādātā tehnika nav labā
kvalitātē, piemēram IK Ērglis R iegādātā meža tehnika bieži lūzt un tās labošanas izmaksas ir
augstākas nekā iepriekš paredzēts. Pētnieces iesaka uzņēmējiem rūpīgi izpētīt
piedāvājumus, sazināties ar dažādiem ražotājiem, uzklausīt atsauksmes, rūpīgi sekot
juridiskajiem dokumentiem par ražotāja garantijām.
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Veicot interviju padziļinātu analīzi un dokumentu izpēti, pētnieces secina, ka uzņēmēju
sniegtie LEADER finansētie pakalpojumi ir pieejami vietējiem iedzīvotājiem, sasniedzami un
labā kvalitātē.
Iedzīvotājiem vēl būtu nepieciešami šūšanas, apavu labošanas, veļas mazgāšanas
pakalpojumi Lubānā un Kalsnavā. Šūšanas, skaistumkopšanas, friziera pakalpojumi lauku
teritorijās dažkārt tiek piedāvāti „no durvīm līdz durvīm”. Ar LEADER palīdzību šos
pakalpojumus būtu iespējams legalizēt un attīstīt nākamajā plānošanas periodā. Tie neprasa
arī pārāk lielus kapitālieguldījumus. Pašvaldībai vai pagastam esošās brīvās telpas šiem
uzņēmējiem varētu tikt izīrētas par saprātīgu cenu. Kā noskaidrojās intervijās, kavējošs
faktors šo pakalpojumu attīstībā ir nespēja (nevēlēšanās, bailes) ņemt kredītu, neprasme
veikt uzņēmējdarbības birokrātiskās procedūras. Šo pakalpojumu pieejamība lauku
teritorijās ir svarīga arī tādēļ, ka tādējādi arī samaksa par pakalpojumu neaizplūst no
teritorijas.

3.2.

Uzņēmēju raksturojums Tendences, uzņēmēju aktivitātes, kas veicina
uzņēmumu attīstību, nodarbinātības pieaugumu, algu pieaugumu. VAS
iespējas.

MNF stratēģijas uzdevums ir sekmēt nodarbinātību un iedzīvotāju ienākumu
paaugstināšanos laukos. Lai izpildītu šo uzdevumu, piedāvātais risinājums ir atbalstīt
ražošanu un pārstrādi mazās saimniecībās, ģimenes uzņēmumos, saimnieciskās darbības
veicējus.
Pētījuma gaitā tika veiktas 44 intervijas, no kurām 34 bija klātienes intervijas un
10.telefonintervijas (interviju sarakstu skat. 9.pielikumā). Klātienes intervijas, galvenokārt,
noritēja tajā teritorijā, kur projekts tiek realizēts. Intervijas noritēja brīvā, nepiespiestā
gaisotnē, atbildes uz jautājumiem bija spontānas, ietverot emocionālo dimensiju kas
palielina atbilžu ticamību, atbilstoši respondentu noskaņojumam. Jautājumi par uzņēmēju
kompetencēm un raksturojumu bija iekļauti 8 fokusgrupu intervijās Madonā, Ērgļos,
Varakļānos, Cesvainē, Lubānā, Murmastienā, Jaunkalsnavā, Ļaudonā (skat.Pielikumu). Lai
gūtu labāku priekšstatu par uzņēmējiem, pētnieces intervēja Madonas novada domes
uzņēmējdarbības un attīstības nodaļas vadītāju Romānu Hačatrjanu, Madonas novada
domes priekšsēdētāju A.Ceļapīteru, Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Ivaru Miķelsonu,
Mārcienas pagasta vadītāju Ināru Mālnieci, Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu
Smelteri, Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju A.Dzenovski, Ērgļu novada domes
priekšsēdētāju Guntaru Velci, Varakļānu novada priekšsēdētāju Māri Justu.
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3.1.attēls Apstiprinātie uzņēmēju projekti pa nozarēm

Pakalpojumi

Pārtikas
pārstrāde mājas
apstākļos

No apstiprinātajiem uzņēmējdarbības projektiem 26 ir pakalpojumi, bet 11- pārtikas
pārstrāde mājas apstākļos.
Gadījumu izpēte
Madonas novada Mētrienas pagasta „Jaunārēs” Lilita Mālniece ir īstenojusi projektu „Bišu
stropu iegāde dravas paplašināšanai”. Bišu dravā šobrīd ir 31 saime, kas ir mazs apjoms
uzņēmējdarbībai, bet tas ir pieaugošs. Lilita Mālniece pēc izglītības ir filoloģe, agrāk
strādājusi pašvaldībā. Kad aizgājusi no darba, tad uzsākusi nodarboties ar biškopību.
Iemaņas un prasmes viņa ir pārmantojusi no sava vectēva, kurš bijis biškopis. Ģimene – vīrs
un bērni- Lilitas izvēli ir atbalstījuši. Lilitai ir savs klientu loks. Uzņēmēja atzīst, ka būtu
nepieciešamas arī teorētiskas zināšanas šajā nozarē, kā arī to, ka projektu pieredze ir ļoti
laba, jo tas spiež mobilizēties.
Raitis Meiers Indrānu pagasta zemnieku saimniecībā „Apogi” ir īstenojis projektu „Gaļas
pārstrādes inventāra, darbgaldu un kūpinātavas iegāde”. Uzņēmējs pēc sākotnējās
profesijas ir elektriķis- ugunsdzēsējs. Pēc darba gaitu izbeigšanas viņš ir uzsācis aitkopību.
Sākumā viņam par šo nozari nav bijušas nekādas zināšanas, taču viņš tas ieguvis pieredzes
ceļā un kļuvis par veiksmīgu aitkopi. Tad ir radusies iecere kūpināt aitas gaļu, jo šādu
produktu nekur nepiedāvā, taču ir pieprasījums. Uzņēmējs uzsver, ka būtu nepieciešama
lielāka atbalsta intensitāte. Ja uzņēmējs nav PVN maksātājs, tad tas ir pārāk dārgi. Raitis
Meiers sākumā pats ir rakstījis projektus, arī kārtojis grāmatvedību, bet tagad izmanto
pakalpojumu. Ģimene viņu atbalsta. Uz jautājumu par prasmēm uzņēmējs atbild, ka
prasmes rodas darot, ka galvenā ir uzņēmība un , ka „no mazas ģimenes sākas lieli darbi”.
Dāvis Zaube ir iesniedzis projektu „Ābeļdārza ierīkošana Ošupes pagasta "Rožkalnos", bet
pēc tam projektu atsaucis. Dāvis ir plānojis pārcelties uz vecāku mājām un ierīkot ābeļdārzu.
Projektu viņš ir atsaucis tādēļ, ka strādā algotu darbu un nav bijis laika projekta iesniegšanas
periodā. Dāvis vēlas nodarboties ar lauksaimniecību tādēļ studē lauksaimniecību. Viņa
iepriekšējā izglītība ir jurisprudence. Dāvis uzsver atbilstošas izglītības nepieciešamību, ja ir
vēlme arī nākotnē piesaistīt ES finansējumu. Viņš vēlas ierīkot ābeļdārzu pie Lubānas ezera.
Uz jautājumu par to, kādēļ tieši ābeļdārzu, viņš skaidro, ka šis ir putnu migrācijas ceļš un,
piemēram, ogas putni apēstu.
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Jānis Sprinģis ir bijis iecerējis ar LEADER atbalstu ierīkot smiltsērkšķu dārzu. Viņš ir studējis
lauksaimniecību, bet nav pabeidzis studijas, ir strādājis par celtnieku. Kādu laiku viņš ir bijis
bezdarbnieks, un, cerot uz tēva palīdzību, pieteicis projektu. Viņš iepriekš ir interesējies par
smiltsērkšķu realizācijas iespējām un sapratis, ka ideja var īstenoties. Viņš ir apsvēris arī
kooperācijas iespējas realizācijas procesā. Projektu viņš ir atsaucis finansējuma trūkuma dēļ.
Ir iecere šo projektu nākotnē īstenot.
Biškopis Sandris Akmans Madonas novadā ir realizējis 2 projektus „Dravas paplašināšana,
ražošanas telpu un iekārtu nodrošināšana biškopības produktu mājražošanas vajadzībām”
un „Dravas paplašināšana un bišu vaska ražošanas iekārtu nodrošināšana mājražošanas
vajadzībām”, bet viens līgums ir lauzts. Projektus viņš ir rakstījis pats, izņemot būvprojektu.
Idejai viņš bija iedvesmojies no kaimiņu zemnieku saimniecības. Projektus viņš ir sagatavojis
jau pirms projektu kārtas atvēršanas. Viņš ir piedalījies Jogitas Baunes rīkotajā seminārā,
kur ticies ar PVD. Tas viņam ir ļoti palīdzējis projekta ieviešanas gaitā, jo bijušas skaidras
prasības. Viņa dravā ir 130 bišu saimes, strādā jau piecus gadus. Saimniecība pati ataudzē
bišu saimes, tādēļ šobrīd nevar sagaidīt lielu peļņas pieaugumu. Sandris Akmans pēc
izglītības ir pārtikas tehnologs- inženieris. Zināšanas par biškopību viņš ir ieguvis biškopības
kursos. Pārdošanas veids ir tiešā pārdošana. Viņš pārdošanā izmanto arī sociālos tīklus –
facebook un draugiem.lv. Viens no līgumiem ir lauzts, jo augstspiediena sūknis nav
iekļaujams attiecināmās izmaksās, līdz ar to projekts kļuvis neizdevīgs. Viņš vēlas
nodarboties ar biškopību, jo patīk šis dzīvesveids. Viņš ir pārliecināts, ka ir jāgūst labums no
vietas, kurā dzīvo.
Oskars Žvagins Lubānas novadā ir realizējis projektu „Sulu spiešanas, pasterizācijas un
pildīšanas pakalpojumu sniegšana Lubānas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem”. Tuvajā
apkārtnē šāds pakalpojums jau ir piedāvāts agrāk, bet Oskars ir sapratis, ka to var izdarīt
kvalitatīvāk (tur nebija tīrs). Viņš domā, ka ir iespēja attīstīties nacionālā mērogā, paplašinot
piedāvājumu klāstu un izmantojot „Izvēlies Latvijas preci”. Viņam pašam ir ābeļdārzs, kur ir
ievāktas 6 tonnas ābolu. Viņš ir aizgājis no algota darba, lai varētu strādāt savā biznesā. Viņa
raksturs ir optimistisks. Uz jautājumu par sadarbību ar PVD viņš atbild, ka sadarbība ir laba,
ka viņi var palīdzēt ar padomiem.
Jānis Kļaviņš no Barkavas pagasta ir iesniedzis projektu „Upeņu dārza izveidošana Barkavas
pagasta Stauģos”. Projektu viņš ir atsaucis finansējuma trūkuma dēļ. Ideja ir labapiemērota vieta un atbilstoša izglītība.
Juris Vašķis no Madonas novada ir iesniedzis projektu „Maizes ceptuves izveidošana
mājražošanas apstākļos”. Intervijā viņš skaidro, ka projekta atsaukšanas iemesls ir
būvnormatīvu prasības, kas paredz, ka maizes krāsns ierīkošanai ir jāpasūta būvprojekts un
jāsaskaņo būvvaldē. Tas ļoti sadārdzinātu projekta izmaksas, kas uzņēmējam nebūtu pa
spēkam. Viņš ir iecerējis ideju īstenot nākamajā periodā.
Jānis Irbe no Madonas novada ir iesniedzis projektu „Melnais zelts Straumēnos”. Projekts ir
atsaukts, jo pretendents ir sapratis, ka naudas plūsma nav sastādīta pareiza, jo jaunie upeņu
krūmi 1. gadā neražos, bet naudas plūsmā ir bijuši paredzēti ieņēmumi.
63

Varakļānos pētnieces intervēja Birutu Meieri, kura ir īsteno projektu „Nojumes un stādu
laukuma izbūve un ierīkošana”. Uzņēmums SIA Meiers ir dibināts 2006. gadā. Tas ir
ģimenes uzņēmums. Sākums bija puķu veikala izveidošana. Uzņēmumā strādāja 3 cilvēki- 2
floristi un vadītājs. Pēc tam uzņēmēji izbūvē siltumnīcu un sāk audzēt ziedus, tagad ir veikals
arī Madonā. Šobrīd uzņēmumā ir 8 darbinieki. Biruta pēc izglītības ir inženiere, vēlāk
ieguvusi florista „zeļļa” diplomu. Viņai ir pieredze Vācijā studiju gados, 90-to gadu sākumā.
Birutas māte ir vadījusi puķu veikalu, tādēļ pieredze šajā nozarē ir iegūta arī novērojumu
ceļā. Gatis Meiers pēc izglītības ir Lauksaimniecības mehanizators. Uz jautājumu par LEADER
projekta pieredzi, Biruta atzīst, ka „ar būvniecību bija traki”. Darbu izpilde par 1 gadu
kavējās. Bija sarežģīta iepirkumu procedūra, vieglāk un lētāk būtu uzbūvēt pašu spēkiem,
bet to neatļauj projekta nosacījumi.
Otrs uzņēmējs, kuru pētnieces intervēja Varakļānos bija Aigars Melnis, kurš ir realizējis
projektu „Lauktehnikas un industriālās tehnikas riepu montāžas pakalpojumu organizēšana
Varakļānu novada iedzīvotājiem”. Šī pakalpojuma nozīmīgums tika aprakstīts iepriekšējā
nodaļā. Viņš ir izveidojis jaunu darbnīcu, bet vecajā darbnīcā ievietoja iekārtu lauktehnikas
riepu remontam. Kopš pakalpojuma ieviešanas ir pagājuši 3 gadi. Uzņēmējs spriež, ka
projekts atmaksāsies 5 gados. Uzņēmums ir dibināts 1994. gadā, tas ir ģimenes uzņēmums
(2 brāļi). Uzņēmēju tēvs ir strādājis autodarbnīcā. Uzņēmējs ir bijis kursos Holandē un
Vācijā. Uz jautājumu par LEADER projekta ieviešanas gaitu uzņēmējs atbild, ka bijusi ilga
„papīru kārtošana”- pagājuši 10 mēneši, kamēr uzsākta darbība. Ir kavējies maksājums,
tādēļ vajadzējis ņemt kredītu un maksāt kredīta %. Uzņēmējs labi orientējas uzņēmuma
darbības rādītājos.
Veicot padziļinātu interviju izpēti un analīzi, pētnieces secina, ka starp intervējamiem ir divu
veidu uzņēmēji. Vieni ir tie, kas attīstās soli pa solim, otri- entuziasti, kas vairāk panāk ar
uzņēmību. Abi var kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem.
Labākie rezultāti uzņēmējdarbībā un arī LEADER projektu īstenošanā ir: gadījumos, kad
uzņēmējam ir atbilstoša izglītība un/ vai pieredze, ja uzņēmējspēja ir pārmantota no
vecākiem, ja ir bijusi ārvalstu pieredze.
Uzņēmēju motivācijai kalpo cerība, ka viņu bērni pārņems uzsākto biznesu.
Liela nozīme ir uzņēmēja vēlmei apgūt jaunas lietas, izglītoties.
Projekta iecere īstenojas veiksmīgāk, ja tā ir radusies vispirms, bet pēc tam tiek meklēts
finansējums ieceres īstenošanai. Pretējā gadījumā-kad ir iespēja un vilinājums saņemt
finansējumu, bet ideja tiek piemeklēta, rezultāti nav tik labi un līgumi bieži tiek atsaukti vai
lauzti.
Maziem, īpaši jauniem uzņēmējiem, bieži ir sarežģīti vai pat neiespējami dabūt kredītu
bankā, jo nav īpašuma, ko ieķīlāt vai arī tas ir vienīgais īpašums, kuru ieķīlāt ir pārāk riskanti.
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Šķērslis uzņēmējdarbības uzsākšanai ir augstas izmaksas par zemes ierīcības un mērniecības
darbiem (piemēram, 280 EUR par ha), lai nokārtotu Zemes grāmatu un izpildītu LEADER
prasības.
Vairums uzņēmēju atzīst, ka ir laba sadarbība ar PVD. Iespējams, ka PVD sliktā slava ir tikai
„pagātnes ēna”.
Jauniem uzņēmējiem dažkārt nav pietiekamas prasmes sastādīt reālu ilgtermiņa naudas
plūsmu, savukārt, piesaistītie konsultanti-projektu rakstītāji nepārzina uzņēmējdarbības
specifiku, piemēram, ka no jauna iestādītas upenes sāks ražot tikai 2. gadā, līdz ar to naudas
plūsmā 1. gadā nebūs ieņēmumu.
Vairumā gadījumu uzņēmējiem nav sadarbības pieredzes un viņi baidās vai neprot
sadarboties, neizprotot sadarbības priekšrocības. Sadarbības iespējas biežāk tiek apsvērtas
tikai ģimenes lokā.
Lai uzlabotu esošo situāciju, ir iespējams:





piedāvāt kvalitatīvus uzņēmējdarbības kursus mazajā biznesā
iestrādāt projektu vērtēšanas kritērijos uzņēmēju sadarbību
pašvaldībai aicināt uzņēmējus uz tikšanos un pieredzes apmaiņu
mīkstināt LEADER projektu nosacījumus

3.3.

Tendences, uzņēmēju aktivitātes, kas veicina uzņēmumu attīstību,
nodarbinātības pieaugumu, algu pieaugumu. VAS iespējas.

MNF darbības darbības stratēģija paredz veicināt lauku telpas esošās kvalitātes
saglabāšanu, veicināt ekonomisko attīstību un paaugstināt iedzīvotāju dzīves līmeni.
Savukārt, „Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma” paredz, ka reģiona
iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves darbības
nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas
darba un izglītības iespējas, tādēļ viena no VPR prioritātēm ir Ekonomiskā attīstība
konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku, kura paredz
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu; jaunu uzņēmumu veidošanu, esošo konkurētspējas
paaugstināšanu, komercdarbībā izmantojamo teritoriju attīstību. MNF paredz veicināt
nodarbinātību un iedzīvotāju ienākumu pieaugumu, atbalstīt ražošanu un pārstrādi mazās
saimniecībās, ģimenes uzņēmumos, saimnieciskā darbības veicējus.
Pētījuma gaitā noskaidrojās, ka MNF teritorijas iedzīvotāji par svarīgu kvalitātes dzīves vides
indikatoru uzskata nodarbinātību, saimniecisko darbību, pakalpojumu sasniedzamību un
kvalitāti.
Pētījuma gaitā pētnieces noskaidroja, kā šīs prioritātes un uzdevumu risināšanu ir
veicinājusi LEADER programma.
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Aplūkojot projektu skaitu pa gadiem, var redzēt, ka 2009. gadā ir iesniegti 3 projekti, no
kuriem vienam ir negatīvs atzinums, 2011. gadā ir iesniegti 4 projekti, no kuriem vienam ir
negatīvs atzinums, viens līgums ir lauzts, bet 2013. gadā ir iesniegti 46 projekti, no kuriem
28 ir noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.
Uzņēmējdarbības attīstības rādītāji ir apgrozījuma un peļņas pieaugums, finansiālā
stabilitāte, eksportspēja. Ne mazāk svarīgi ir arī kvalitatīvi novērtējami rādītāji, piemēram,
uzņēmuma kultūra un sociālā atbildība. Plašākā nozīmē uzņēmumi kļūst par vietas attīstības
dzinējspēku, jo dod darba vietas, maksā nodokļus, piesaista teritorijai naudu.
Pētījuma gaitā pētnieces analizēja pētāmo uzņēmumu gada pārskatus no 2009. līdz 2013.
gadam Lursoft datu bāzē.
3.2.attēls SIA Meiers un SIA Kārlis un Partneri apgrozījums 2009-2013. gadam
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3.3.attēls SIA Meiers un SIA Kārlis un Partneri peļņa pēc nodokļu nomaksas 20092013. gadam
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3.1. un 3.2. attēls rāda, ka abiem uzņēmumiem laika periodā kopš projekta ieviešanas ir
stabils apgrozījuma un peļņas pieaugums un zaudējumu samazinājums. Pārējiem
uzņēmumiem, kuri iesaistījušies LEADER programmā ir pārāk īss periods, lai kvantitatīvi
vērtētu LEADER programmas ietekmi uz uzņēmuma attīstību, jo ieviešanas gadā rodas
papildus izmaksas saistībā ar investīcijām, kā arī pieaug amortizācijas izmaksas.
Pētījuma gaitā veiktās padziļinātās intervijas ļauj secināt, ka LEADER programma ir ļāvusi
uzņēmumiem attīstīties, piesaistīt jaunus darbiniekus, piemēram, SIA Meiers divus
darbiniekus, SIA Kadiķis –divus darbiniekus, zemnieku saimniecības un autoservisa
uzņēmumi piesaista darbiniekus uz sezonu. Šis nodarbināto pieaugums nav liels absolūtos
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skaitļos, taču, ņemot vērā teritorijas mērogu, arī šis skaits ir nozīmīgs, turklāt, ietekme uz
teritorijas ekonomisko attīstību nav vērtējama tikai ar kvantitatīviem indikatoriem.
Pētnieces noskaidroja, ka, lielākajā daļā gadījumu, uzņēmumi, kuri ir izmantojuši LEADER
programmu, ir ģimenes uzņēmumi, piemēram, SIA Kārlis un partneri, SIA Meiers, SIA
Meļņi3, SIA Autoremonts-M un citi. Uzņēmumu darbā iesaistās uzņēmēju bērni, kuri
teritorijā rada nākamo paaudzi, kura ir redzējusi uzņēmējdarbību un pārmanto
uzņēmējspēju no vecākiem. Kā atzina uzņēmēji, nākamā paaudze ir arī viens no galvenajiem
motivatoriem uzņēmējdarbības veikšanai, tādēļ uzņēmējdarbības attīstības stimulēšana ir
cieši saistīta ar drošu un attīstīšu teritoriju uzņēmēju bērniem.
Pētījums rāda, ka uzņēmēji ir arī augstu sociālo atbildības sajūtu, piemēram ZS Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju SIA „Ozols LG” īpašnieks intervijā parādīja dziļu izpratni par sociāli
atbildīgu uzņēmējdarbību, rūpes par darbiniekiem.
Uzņēmēju pienesums teritorijas attīstībai ir saistīts arī ar to, ka teritorijas iedzīvotāji
iedvesmojas viens no otra. Sandris Akmans intervijā atklāja, ka projekta idejai iedvesmojies
no kaimiņu saimniecības. Veiksmīgie uzņēmēji kliedē arī dažādus mītus saistībā ar
uzņēmējdarbību. Dažkārt uzņēmēji sūdzas par PVD pārmērīgi augstajām prasībām un
neizpratni par uzņēmēju problēmām, bet biškopis Sandris Akmanis atzina, ka tā bijusi laba,
pretimnākoša, izglītojoša No tā var secināt, ka liela nozīme ir labo piemēru rādīšanai un
stāstīšanai sabiedrībā.
Pozitīvi ir vērtējams tas, ka uzņēmējdarbībā ienāk jauni, aktīvi cilvēki ar labām zināšanām
uzņēmējdarbībā. Piemēram, NG Līnija uzņēmējs Rolands Hačatrjans, kurš ne tikai attīsta
vecāku zemnieku saimniecību, bet ir arī uzņēmējdarbības un attīstības veicināšanas nodaļas
vadītājs Madonas novada domē. Zināšanu pārnese un uzņēmēju izglītošana ir viens no
svarīgākajiem nākamā plānošanas perioda uzdevumiem. Tas nenozīmē tikai klasisko grāda
iegūšanu kādā no augstskolām vai universitātēm, bet arī mācīšanos darot, mācīšanos
vienam no otra, sadarbību ar zinātniekiem jaunu produktu izstrādē. Arī te piemērs ir
Rolanda Hačatrjana izstrādātais jaunais biškopības produkts kapsulās, ko palīdzējis attīstīt
zinātniski pētnieciskais institūts.
Veicot izpēti, pētnieces secina, ka
uzņēmējdarbības ilgtspējas veicināšana.

nākamā

plānošanas

perioda

uzdevums

ir

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības teorētiskajiem aspektiem ir pievērsušies Vācijas Lineburgas
universitātes profesors Stefans Šaltegers un zviedru pētnieks Anders Abramsons, risinot
attiecības starp uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu attīstību ar dažādiem paņēmieniem, ieviešot
terminus „ekouzņēmējdarbība”- ekoloģiski orientēta uzņēmējdarbība, sociālā
uzņēmējdarbība- uzņēmējdarbība, kuras mērķis ir sniegt inovatīvus risinājumus
neatrisinātās sociālajās problēmās, institucionāla uzņēmējdarbība, kuras mērķis ir veicināt
izmaiņas normatīvos, sabiedrības un tirgus institūcijās, atbildīga uzņēmējdarbība- termins,
kas savieno ekonomiskos, tehnoloģiskos un vides faktorus, uzlabojot uzņēmējdarbības
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pozitīvo ietekmi sabiedrībā, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un vidi. 3 Tā
rezultātā ir radīta jauna koncepcija ar nosaukumu ilgtspējīga uzņēmējdarbība, kas ietver
radošu darbību organizēšanu, lai risinātu ilgtspējas jautājumus.4
Uzņēmējdarbības ilgtspējas indikatori nav tikai kvantitatīvi apgrozījuma un peļņas rādītāji.
Uzņēmējdarbība ir aplūkojama kā ilgtspējīgas teritorijas attīstības dzinējspēks un indivīdu
drošumstratēģiju, kas ietver sadarbību starp uzņēmējiem, uzņēmējiem un zinātniekiem,
uzņēmējiem un pašvaldībām, vienlaicīgi ieviešot uzņēmējdarbībā tādus terminus kā
sadarbība, saliedētība, integrācija, sociālā atbildība Ilgtspējīga uzņēmējdarbība balstās uz
četriem pīlāriem- ekonomisko labklājību, sociālo taisnīgumu, vides aizsardzību un kultūru,
turklāt svarīgs tās priekšnoteikums ir inovācijas. Lai varētu realizēties inovācijas apstākļos,
kad samazinās iekšējais tirgus un krītas patēriņš, viens no šādiem instrumentiem ir
sadarbība. Tomēr sadarbība, kaut arī pašsaprotama un vārdos atzīta, ne vienmēr praksē ir
viegli īstenojama. To kavē līdzšinējā izpratne par konkurenci kā tirgus ekonomikas vienīgo
virzītājspēku, kā arī identitātes un kultūras iezīmes. Sociālajām un kultūras saistībām,
normām un vērtībām ir nozīmīga loma MNF fonda teritorijas uzņēmumu stratēģijās.

3.4.

Daudzu vienveidīgu projektu ietekme uz esošo ekonomisko situāciju kādā no
nozarēm VRG teritorijā

Šī uzdevuma izpēte notika vissarežģītāk un komplicētāk. Četri no šo projektu iesniedzējiem
apmeklēja organizētās tikšanās sanāksmes pašvaldībās. Ar U.Irbi pētnieces sazvanījās un
vienojās, ka dalīsies projekta pieredzē rakstiski, kas arī tika izdarīts. Ar SIA Springaitas
vadītāju E.Norberti pētnieces sazvanījās un vienojās par tikšanos Siguldā, kas abām pusēm
bija pieņemami. Vēl astoņiem projektu iesniedzējiem pētnieces zvanīja, bet četrus
neizdevās sazvanīt (vienā gadījumā uzrādītais telefona numurs nepieņēma ienākošos
zvanus). Pētnieces sazvanīja projekta iesniedzēju Rolandu Spirģi un Elvīru Tomiņu, kā arī SIA
KadiķiS AV vadītāju Artūru Veipu un SIA DN WATS pārstāvi Nauri Dzeni. Pētījuma gaitā
pētnieces iepazinās ar iesniegtajiem projektiem un secināja, ka projektu iesniedzēji, kurus
pētnieces nesazvanīja, ir gados jauni cilvēki no 20-40 gadiem, kuriem pēc vidējiem
statistikas datiem Latvijā vajadzētu lietot e-pastu. Katram no šiem četriem projektu
iesniedzējiem tika nosūtītas e-pastas vēstules ar lūgumu piedalīties pētījumā un sniegt
atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem. Kopumā jautājumi bija līdzīgi, bet ņemot vērā katra
projekta pieteikuma saturu, jautājumi tika individualizēti (paraugs pielikumā 10). Divu
nedēļu laikā netika saņemta neviena no četrām gaidītajām atbildēm. Jāatzīmē, ka tie visi
bija noraidītie projekti. Klātienē pētnieces Kalsnavas pagastā apmeklēja un intervēja SIA
3

Schaltegger, S., 2000. Vom Bionier zum Sustainopreneur, Presentation at Rio Impuls Management Forum
2000,http://www.rio.ch/Pages/rmf2000/referate/Schaltegger.pdf.
4

Abrahamsson, A., 2006. Sustainopreneurship Business with a Cause, Science for Sustainable Development
Starting Points and Critical
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Kalsnavas komunālā uzņēmuma vadītāju Viju Kučinsku, SIA Līdumi vadītāju Ilzi Lāci, bet
Madonā apmeklēja un intervēja SIA Halle B vadītāju Jāni Buļu un SIA Vadības un Finanšu
Grāmatvedība vadītāju Diānu Dambenieci.
Pētījuma gaitā pētnieces noskaidroja Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes lauku
konsultanta Aleksandra Šruba viedokli, kurš norādīja, ka zemniekiem un uzņēmējiem ir
grūtības iegādāties mazgabarīta tehniku, kura saimniecības un uzņēmumu darbībā lauku un
pilsētu teritorijās ir svarīga. Lielgabarīta tehniku ir iespējams iegādāties no Lauku Atbalsta
dienesta administrētajiem Eiropas Savienības fondiem lauksaimniecības attīstībai. Arī
uzņēmēji intervijās norādīja, ka šīs aktivitātes pieteiktajos projektos, plānotā tehnika ir un
būs svarīga gan pašam uzņēmumam, lai attīstītos un efektīgāk strādātu, gan arī, lai ar šādu
tehniku sniegtu pakalpojumus citiem uzņēmumiem, privātpersonām.
Pilsētās un laukos pēdējo gadu laikā ir tikuši ierīkoti centralizētie ūdensapgādes un
notekūdeņu projekti, bet privātajām mājām katrai ir nepieciešams savs pieslēgums
centrālajam pieslēgumam, kas ir radījis pieprasījumu pēc mazgabarīta tehnikas
pakalpojumiem, ko projektu pieteicēji arī norāda projektu pieteikumos. Vairākos projektu
pieteikumos saturā bija norādīts, ka iesniedzējs ir veicis iedzīvotāju aptauju, bet nevienā no
projekta pieteikumiem nebija sīkāk iekļauta informācija par aptaujas veidu, aptaujāto
skaitu. Saturiski šī iezīme norādīja uz iespēju, ka projekta pieteikumus ir rakstījis viens
speciālists.
No ekonomikas teorijas un prakses viedokļa ir nepamatota prasība, ka ar iegādāto tehniku
šajā aktivitātē drīkst sniegt tikai atsevišķus pakalpojumus, bet to nedrīkst paralēli izmantot
uzņēmuma darbības nodrošināšanā, neskatoties uz to, ka uzņēmēji, zemnieku saimniecības
šajos projektos iegulda savu līdzfinansējuma daļu. Šāds iestrādāts princips jau pašā
programmā liek projektu iesniedzējiem meklēt un rast veidus kā formāli izpildīt šādu
prasību jeb citiem vārdiem apiet, jo tas ir pretrunā ar uzņēmējdarbības galveno mērķipeļņu. Ja iegādātā tehnika netiks izmantota ar pilnu jaudu, tad izmaksas uz katru ieguldīto
eiro pieaugs, jo pamatlīdzekļu iegāde neatkarīgi no finansēšanas avota palielina ikgadējās
izmaksas, kas ir saistītas ar iekārtas glabāšanu, uzturēšanu, nolietojuma summu un kredīta
nomaksu, ja tāds ir ņemts līdzfinansējuma nodrošinājumam. Tādēļ pētniecēm pamatoti
šķiet, ka uzņēmums iegādāto tehniku izmanto ne tikai jauna pakalpojuma piedāvāšanai, bet
arī savā pamatdarbībā, kā tas arī tiek darīts vairumā gadījumu. Ja iegādātā iekārta netiktu
izmantota pamatdarbībā, tad uzņēmums ciestu zaudējumus, kas saistīti ar iepriekš
minētajām izmaksām vai samazinātu savu peļņu, kas samazinātu tādus svarīgus
uzņēmējdarbību raksturojošus rentabilitātes rādītājus kā aktīvu rentabilitāte, apgrozījuma
rentabilitāte. Jāatzīmē, ka uzņēmumi paši atzīst, ka jaunie pakalpojumi netiek pārāk
reklamēti, kā arī to, ka tas ir samērā dārgs privātpersonām. Par tehnikas pakalpojumu
pirkšanu un pakalpojuma cenām skatīt nodaļu 2.9.
Gadījumu izpēte
Intervijā R.Spirģis norādīja, ka šo ideju ir pats izdomājis un novērojis apkārt esošo situāciju,
ka laukos ir atsākti būvniecības darbi un līdz ar to pakalpojumu sniegšana ar mini
69

ekskavatoru būtu pieprasīta. Uzņēmējs orientējas pakalpojumu cenās 80-100 EUR dienā bez
degvielas un darbinieka izmaksām par tehnikas nomu. Projektu ir rakstījis pats saviem
spēkiem, taču norāda, ka tas ir bijis sarežģīti. Šo pakalpojumu grib ieviest un ir apņēmības
pilns vēlreiz to darīt. Uzņēmējs norāda, ja atbalsts ir mazāks par 20000, tad īsti nav nozīmes
vairs projekta atbalstam. Fonds bija piešķīris 1/3 daļu no pieprasītā finansējuma, tas nav
apmierinājis projekta pieteicēju. Uzņēmējs uzskata, ka īpaši iesācējiem uzņēmējdarbībā
būtu svarīgi saņemt no pašvaldības garantiju bankā kredīta saņemšanai.
Kadiķis AV ir uzņēmējdarbībā jau no 1993.g. un ir ļoti mērķtiecīgs, intervijā stāsta, ka četrus
gadus ir krājis naudu, lai varētu iegādāties jaunu tehniku. Lai apmaksātu iegādāto tehniku
uzņēmējs trīs mēnešus ir kavējis maksājumus piegādātājiem pēc iepriekšējas vienošanās.
Uzņēmumam ir divi darbības virzieni: metālapstrādes rūpnīca un mežistrādes pakalpojumi.
Iegādājoties jaunu tehniku, uzņēmējs saviem pakalpojumiem ir paaugstinājis cenu, lai
varētu segt izmaksas un gūt peļņu. Tajā pat laikā uzņēmējs arī norāda, ka labākos un
kvalificētākos speciālistus ir norīkojis darbā ar jauno tehniku. Ir radījis divas darba vietas.
Par LEADER programmu ir nejauši uzzinājis Madonas biznesa inkubatorā, kurā ir palīdzējuši
sagatavot projekta pieteikumu.
Elvīra Tomiņa bija pieteikusi projektu par sējmašīnas iegādi. Intervijā viņa norāda, ka
projekta sagatavošanas detaļas vairs viņa neatceras, bet to, ka ir bijusi liela konkurence.
Kopumā pētnieces secina, ka šajā gadījumā projekta pieteikums nav bijis mērķtiecīgi
plānots, lai īstenotu konkrētu uzņēmējdarbības mērķi. Šobrīd vairāk konkrēti šis projekts
nav aktuāls. Iespējams, ka projekta pieteikumu ir sagatavojis kāds no malas pieaicināts
speciālists.
Uģis Irbe norāda, ka ideja rakstīt projekta pieteikumu izrietēja no apstākļa, ka vecā, esošā
tehnika ekspluatācijā bija ļoti dārga, kas palielināja pakalpojuma izmaksas vai samazināja
peļņu. Par LEADER uzzinājis MNF, ir konsultējies ar J.Bauni. U. Irbe stāsta, ka projekta
pieteikumu raksta pats, bet tad kad viss uzrakstīts (galvenā doma un ideja), tad vēršas pie
speciālista, lai sagrupē viņa domas saprotami cilvēkiem, kam ir pilnīgi svešs viņa darbības
virziens. Projekta iesniegšanas laikā U. Irbe jau biju nodibinājis uzņēmumu SIA Hydra Baltic,
taču nebija piereģistrējis to kā PVN maksātāju, toties pašnodarbināta persona bija
piereģistrēta kā PVN maksātājs. Tā kā projektā PVN nav attiecināmas izmaksas, tad Irbe
zaudētu lielu naudu, jo nevarētu atgūt no valsts PVN. Tādējādi viņš nolēma, ka izdevīgāk
projektu rakstīt kā pašnodarbinātai personai, lai būtu iespēja atgūt PVN. Ar iegādāto
tehniku var strādāt ātrāk, padarīt vairāk, dažādot sniegtos pakalpojumus. Pētnieces jautāja
par iepirkuma procedūru un vai rezultātā ir iegādāta kvalitatīva prece ar nodrošinātu
apkopi. U. Irbe iesaka citiem, kas iegādājas tehniku noteikti noformēt rakstveida
dokumentāciju par tehnikas apkopi, atrunājot darbu izmaksas, vai izbraukumus pie klienta,
jo viņa pieredze rāda, ka sākotnējā mutiskā vienošanā tiek aizmirsta, un ir jāmaksā barga
nauda par iekārtas apkopi un remontu.
SIA DN WATS īstenoja projektu Mērniecības pakalpojumu uzsākšana sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību DN WATS, kura mērķis bija iegādāties aprīkojumu, lai veiktu
mērniecības darbus. Galvenais uzņēmuma klients ir a/s Latvenergo, kuram uzņēmums
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sniedz pakalpojums. Jaunieviestais pakalpojums ir samērā dārgs privātpersonām, tādēļ nav
pieprasīts. Projekta pieteikums ir pārdomāts un īstenots. Par projekta pieteikuma
sagatavošanu uzņēmums uzzināja no Daces Āriņas biznesa inkubatorā Madonā.
SIA Vadības un finanšu grāmatvedība īstenoja projektu Digitālu darbu - grāmatu, bukletu
izdruka un termo apstrādes iesiešana, kurš bija saņēmis vienu no visaugstākajiem
novērtējumiem. Intervijā tika noskaidrots ka projektā plānotā tehnika ir iegādāta un ir
plānots paplašināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu, bet tas vēl nebija uzsākts.
Intervijā tika norādīts, ka bija iespēja pieteikt projektu un iegādāties aprīkojumu, tādējādi
samazinot izmaksas par ārpakalpojumu.
Uzņēmums SIA Autlux norāda, ka projekta īstenošana ir devusi iespēju pašam uzņēmumam
samazināt izdevumus, palielināt darba vietas un audzēt uzņēmuma apgrozījumu.
Šajā kārtā ir piedalījušies komunālo pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi: SIA „Kalsnavas
komunālais uzņēmums”, AS „Madonas ūdens” un SIA Cesvaines siltums.
SIA Cesvaines siltums projektu bija atsauci. Šis uzņēmums bija saņēmis reklāmu par
traktora piedāvājumu. Projektu sagatavoja speciālists no Rēzeknes. Projekta pieteikums
netika atbalstīts 1.kārtā, jo tika izlemts, ka tā nav pirmā nepieciešamība, lai iedzīvotājiem
sniegtu pakalpojumus. Arī atskatoties uz pagājušo silto ziemu, uzņēmuma vadītājs pauž
pārliecību, ka labi vien ir bijis, ka nav uzņēmušies saistības, jo ziema bija silta- ienākumi
mazi.
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” ar LEADER atbalstu iegādājās pacēlāju, kurš tiek
izmantots logu, fasāžu mazgāšanai, apgaismes ķermeņu nomaiņai ielas apgaismojumā.
Pacēlājs tiek piedāvāts arī privātpersonām koku apzāģēšanai, bet ir reti pieprasīts, jo ir
salīdzinoši dārgs privātpersonai. Projekta pieteikumu sagatavoja pašvaldības darbinieki
novada Attīstības nodaļā.
AS „Madonas ūdens” īstenoja projektu.
SIA Springaitas projekts „Jauna pakalpojuma ieviešana aitkopībā” tika noraidīts. Intervijā
E.Norberte norāda, ka par LEADER uzzinājusi Aitu audzēšanas asociācijā. Projekta
pieteikuma sagatavošanā bija piesaistījuši speciālistu no malas, bet kā saimniece atzina, tad
projekta pieteikumā ir bijušas paviršības kļūdas. Projekta sagatavošanā ir nepieciešams
konsultatīvs atbalsts. Nākamajā reizē E.Norberte daudz rūpīgāk iepazītos ar nosacījumiem
un sagatavotu projekta pieteikumu. E.Norberte norāda, ka ir ienācēji Madonas novadā, kur
ir grūti iekļauties vietējā apritē. Apkārtējie noraugās ar neuzticību. Viņa jautā vai ir
iespējams LEADER programmā iegādāties lietotu tehniku, jo norāda, ka jauna tehnikas
iegāde ir ļoti dārga, ka ne vienmēr ir vajadzīga pilnīgi jauna, lai uzņēmums varētu strādāt un
attīstīties.
SIA Jēkabpils būve ir īstenojuši projektu „SIA"Jēkabpils būve" kokmateriālu ēvelēšanas ceha
izveide”. Uzņēmuma projektu vadītājs Oskars Ēķis norāda, ka LEADER projektu pieteikumu
sagatavošanas sarežģītības pakāpe atšķiras no katra iesniedzēja pieredzes. Viņš jau ilgstoši
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strādā ar projektu sagatavošanu, tādēļ projektu pieteikumu neuzskata par ļoti sarežģītu.
Projekta sagatavošanas laikā Oskars Ēķis konsultējās ar J.Bauni. Viņš atzīst, ka 2 mēneši ir
pārāk īss laiks, vajadzētu 3-4 mēnešus projekta pieteikuma sagatavošanai, kā arī norāda uz
to, ka bija projekta kārtā norādītas prioritārās nozares. Uzņēmums bija izanalizējis situāciju
reģionā pēc piedāvājuma un pieprasījuma.
I.Zadarožnajs darbojas kā pašnodarbinātā persona un bija plānojis iegādāties meža
izvešanas tehniku, taču viņa iesniegtais projekts ticis noraidīts. Iesniedzējs norāda, ka ir
neskaidri projektu izvērtēšanas kritēriji un atgriezeniskā saite. Iesniedzējs stāstīja, ka iegāde
tehnika būtu ļoti svarīga, lai attīstītu uzņēmējdarbību, jo pats arī nodarbojas ar koka māju
būvniecību. Lai būvētu kvalitatīvas koka mājas, pašam ir jāsagatavo izejmateriāli- baļķi.
Projekta iesniedzējs ar situāciju nav apmierināts, vienu projekta pieteikumu bija pārsūdzējis
LAD, bet otrajā reizē bija saņēmis atbildis, ka viņa iesniegums nav izskatāms.
Kopumā aktivitātes, kas atbalsta tehnikas un aprīkojuma iegādi, arī turpmāk ir vajadzīgas no
LEADER programmas, lai stiprinātu uzņēmējdarbību un uzņēmumi varētu stabili strādāt.
Iesniegtie projektu pieteikumi pētniecēm liek secināt, ka atbalstāmi šādā aktivitātē jau būtu
uzņēmumi ar uzkrātu pieredzi uzņēmējdarbībā vai arī projekta iesniedzējs iepriekš ir šajā
nozarē strādājis citā uzņēmumā kā darba ņēmējs. Šādos gadījumos projektu pieteikumi un
to vajadzības ir mērķtiecīgāk vērstas uz uzņēmuma attīstību.
Taču tajā pašā laikā nevar izslēgt no atbalsta arī jaunas inovatīvas idejas reģionā, ja tās
piesaki cilvēki, kas projekta gaitā plāno uzsākt uzņēmējdarbību, piemēram šajā periodā, SIA
„Aiviekstes klēts”, SIA Auto remonts M”.
3.5.

Noskaidrota situācija lauksaimniecības 411 pasākumā un 5.1. rīcībā
„Lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un
pirmapstrādes mājas apstākļos veicināšana”

Daļēju ainu par lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi vai pārstrādi un
pirmapstrādi mājas apstākļos Madonas NF darbības teritorijā raksturo Pārtikas un
veterinārajā dienestā reģistrēto fizisko vai juridisko personu skaits.
Tabula nr.3.3. Fiziskās un juridiskās personas, kuras veic lauksaimniecības produktu
ražošanu un vai apstrādi mājas apstākļos, kuras ir reģistrētas PVD.
Novads/pilsēta

Vietējā
pašvaldība

Cesvaines
novads
Cesvaines
novads

Cesvaines
pagasts
Cesvaine

Priv "Valdis
Mālkalns"
ZS "KalnaKūlieši"

ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos

"Lejas
Pakuļi"
"Dzintari-1"

Ērgļu novads

Jumurdas
pagasts

Priv "Santa
Lasmane
Radzvilaviča"

primārās ražošanas
uzņēmums

"Sniķeri"

Ērgļu novads

Ērgļu
pagasts

Priv "Iveta
Hirša"

ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos

"Pīlāti"

Nosaukums

Obj. nosaukums

Adrese
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Lubānas
novads
Lubānas
novads
Lubānas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads

Lubāna

Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads

Madona

ZS "Cepļi"

Ošupes
pagasts
Aronas
pagasts
Sarkaņu
pagasts
Ošupes
pagasts

Priv "Vilis
Čoders"
ZS "Apogi"

Madonas
novads
Madonas
novads
Varakļānu
novads

ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos

Celtnieku
iela 5
"Cepurītes
3"
"Apogi"

Priv "Tereza
Saulīte"
Priv "Jānis
Čevers"

ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
primārās ražošanas
uzņēmums

Raiņa iela
4
Meža iela
5
"Lejas
Šķūri"
"Krastiņi"

Mārcienas
pagasts
Kalsnavas
pagasts
Aronas
pagasts

IK "Or"

lauku sēta "Celmiņi"

"Celmiņi"

ZS "Cepļi"

ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
"Satvari"

"Cepļi"

Ļaudonas
pagasts
Aronas
pagasts
Varakļāni

SIA
"Burkānciems"
SIA "Aronix"

ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
ražošanas uzņēmums
mājas apstākļos
biškopības produktu un
mājražošanas
uzņēmums,
tirdzniecības vieta

"Lejas
Ķunci 2"
"Aronieši"

Indrānu
pagasts
Indrānu
pagasts
Madona
Bērzaunes
pagasts
Bērzaunes
pagasts
Bērzaunes
pagasts

Priv "Marita
Ikauniece"
IK "Klesis
LML"
ZS "Apogi"
Priv "Viktors
Vāgners"
Priv "Inguna
Plotka"
ZS "Aizupes"
SIA "TD
Sveķi"

I.U. "IVV"

SIA "Anora"

Gaismas
iela 10
"Viesūnēni"
"Irbītes"
"Sveķi"

"Kodoli"

"Satvari"

1.maija
laukums
3A

Avots: Pārtikas un veterinārā dienesta reģistra dati, 2014
Pārtikas un veterinārā dienesta reģistra dati rāda, ka Varakļānu novadā ir reģistrēts viens
uzņēmums, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novados katrā divi uzņēmumi jeb fiziskas personas
un Madonas novadā 14 uzņēmumi jeb fiziskas personas. No šiem reģistrētajiem PVD
reģistrā tikai viena zemnieku saimniecība bija piedalījusies LEADER programmas aktivitātes
uzsaukumā 5.1.rīcībā.
Uzdevuma izpildei, lai noskaidrotu šīs aktivitātes lomu lauku attīstībā notika septiņas
klātienes intervijas un 11 telefonintervijas ar projektu iesniedzējiem 5.1. rīcībā
„Lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes mājas apstākļos
veicināšana”. Jāatzīmē, ka šīs grupas projektu iesniedzēju atsaucība piedalīties klātienes
tikšanās sanāksmēs pašvaldībā bija ļoti zema, ko kopumā var skaidrot ar to, ka daudzi no
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iesniegtajiem projektiem nav ieviesti, daļa no iesniedzējiem strādā citā jomā vai
galvaspilsētā.
No kopumā 18 projektu iesniedzējiem ir izvērtēti 20 projektu pieteikumi, jo vienā
saimniecībā ir bijuši pieteikti trīs projekti šajā aktivitātē.
Tematiski visvairāk iesniegto projektu un līdz ar to arī atbalstīto, ieviesto projektu ir
biškopības nozarē, kura šajā apvidū ir attīstīta, ko nosaka arī reljefa īpatnības, kas traucē
atsevišķos apvidos citu lauksaimniecības nozaru attīstību. Taču iespējams, ka nozare ir
attīstījusies pateicoties Valsts atbalstam -subsīdijām, taču uz to norādīja tikai divi aptaujātie.
Izvērtēto projektu pieteikumu šādi sadalās pa nozarēm (skatīt attēlu):
3.4.attēls. Izvērtēto mājražošanas aktivitātes projektu dalījums pa nozarēm.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

4
2
1

1

1

1

1

Kopumā visu iesniegto projektu attīstību un īstenošanu traucē projektiem nepieciešamais
finanšu līdzieguldījums, kas vairākiem projektiem ir bijis galvenais iemesls, lai tie netiktu
īstenoti. Finanšu situācija vairākiem iesniedzējiem bija mainījusies kopš projekta rakstīšanas
brīža līdz projekta rezultātu saņemšanai, piem. plānots, ka vecāki atbalstīs, bet neatbalsta;
jāiegulda tieši tajā brīdī citā uzņēmuma darbības virzienā. Atbilstoši MNF stratēģijas
mērķorientācijai šāda veida projekti ir atbalstāmi, mājražotāji intervijās arī norādīja, ka šāda
veida atbalsta projekti ir ļoti nepieciešami, bet ar lielāku finanšu atbalsta intensitāti.
Mājražošana ir pamats, lai attīstītu uzņēmējdarbību ģimenē. Citāts no intervijas: „No mazas
ģimenes sākas lieli darbi”.
Uzņēmumiem, kuri nav PVN maksātāji, projekta izmaksas pieaug, jo viņi nesaņem atpakaļ
PVN samaksu.
Iepazīstoties ar iesniegtajiem projektiem var secināt, ka nozare, kura ir apkārtnē
attīstījusies, tajā ir vairāk saimniecību, kas ar konkrēto virzienu nodarbojas, var sasniegt
labākus rezultātus.
Daudzi aptaujātie norādīja, ka pirms projekta pieteikuma sagatavošanas, ir apmeklējuši
citas saimniecības tepat apkaimē un Latvijā kopumā, lai uzzinātu citu pieredzi, pieņemtu
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lēmumus, uzklausītu rekomendācijas. Redzot blakus veiksmīgas saimniecības, rodas
pārliecība, ka ir jāmēģina un var attīstīt mājražošanu. Piemēram, vienā gadījumā tieši
pieredzes braucieni uz citām saimniecībām bija pārliecinājuši projektu neuzsākt.
Kopumā respondenti novērtēja savas zināšanas kā atbilstošas, lai varētu realizēt
sagatavotos projektus mājražošanas attīstībai. Liela daļa zināšanas ir ieguvuši praktiskā
darbā vai arī pārmantojot no vecākiem ģimenes locekļiem, kā arī gūstot zinības specializētos
apmācību kursos, piem., biškopības biedrības organizētos kursos. Jautājumā par konkrētas
nozares izvēli respondenti sniedza loģiskas un argumentētas atbildes, piem. par
saimniecības atrašanos putnu migrācijas ceļā vai reljefu. Viens respondents norādīja, ka
vajadzība pēc zināšanām sākas brīdī, kad saimniekošanā rodas problēmas, nestandarta
situācijas. Cits respondents mērķtiecīgi ir uzsācis augstākās izglītības studijas
lauksaimniecībā, jo citādi nevarēšot apsaimniekot Eiropas Savienība Lauksaimniecības
atbalsta projektus.
Atzinīgi tika vērtēts, ka pirms projektu iesniegšanas MNF bija organizējis informatīvo
semināru, kurā piedalījās pārstāvji no Pārtikas un Veterinārā dienesta. Kopumā tieši šajās
intervijās par mājražotāju aktivitāti, paši iesniedzēji neminēja, ka būtu problēmas vai
grūtības, kas saistītas ar pārtikas produktu pārstrādi vai realizāciju. Šo problēmu vairakkārt
ir pieminējuši lauku konsultanti, pašvaldību darbinieki, iedzīvotāji.
Tikai viens no visiem respondentiem norādīja, ka produkcijas realizācijas nolūkā izmanto
sociālos tīklus kā Facebook un draugiem.lv. Cits respondents savukārt teica, ka saimniecībai
attīstoties, pilnveidojot pieaugt nepieciešamās prasmes, kuras sākotnēji nav bijušas
nepieciešamas, piem., reklāma, datori u.c.
Šajā periodā ir bijuši vairāki projektu pieteikumi uz augļu dārzu un ogu stādījumu
ierīkošanu, bet daļa nav ierīkoti, arī ar privātiem līdzekļiem nav izveidoti. Līdz ar to arī
nākamajā periodā ir vajadzīgs atbalsts šo stādījumu ierīkošanai, lai pēc trim gadiem, kad
vidēji stādījumi sāk ražot, varētu piedāvāt aktivitātes, kuras atbalsta pirmapstrāde, apstrādi
augļiem un ogām.
Pielikumā nr.11 skatīt sarakstu ar uzņēmumiem, ar kuriem tika veiktas intervijas, uz kuru
pamata tika izdarīti sacinājumi par situāciju lauksaimniecības 411 pasākumā un 5.1. rīcībā.

Noslēguma secinājumi:
Pēc mērķorientācijas:
1. Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem
Uzņēmēji
1. LEADER programmas efektivitāti nevar vērtēt tikai ar kvantitatīviem rādītājiem,
piem. apgrozījuma pieaugums, darbinieku skaita pieaugums.
2. Uzņēmējdarbība kļūst par dzinējspēku vietējās teritorijas attīstībai, īpaši gadījumos,
kad eksportē produkciju vai uzņem viesus.
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3. Pētījums rāda, ka uzņēmēji, kuri iesaistījušies 2009. g. LEADER programmā ir stabili
attīstījušies. Par pārējiem uzņēmumiem ir pāragri spriest par attīstību pēc
kvantitatīvajiem rādītājiem. Vairums uzņēmumu ir piesaistījuši sezonas darbiniekus,
tas nav liels absolūtos skaitļos, bet ņemot vērā teritorijas mērogu, tas jebkurā
gadījumā ir nozīmīgs.
4. Liela daļa no uzņēmumiem ir ģimenes tipa uzņēmumi, kuru darbā iesaistās
uzņēmēju bērni. Viņi rada nākamo paaudzi, kas pārmanto uzņēmējspēju no
vecākiem.
5. Uzņēmēju pienesums teritorijas attīstībai ir saistītos ar to, ka iedzīvotāji viens no
otra iedvesmojas. Veiksmīgie uzņēmēji kliedē mītus par uzņēmējdarbību, piem., PVD
pārmērīgo bardzību un neizpratni par uzņēmēju problēmām.
6. LEADER programma ļauj ienākt uzņēmējdarbībā jauniem cilvēkiem ar labām
zināšanām.
7. Nākamā LEADER plānošanas perioda uzdevums ir uzņēmējdarbības ilgtspējas
veicināšana. Uzņēmējdarbības ilgtspējas indikatori nav tikai apgrozījuma un peļņas
rādītāji. Uzņēmējdarbība ir aplūkojama kā teritorijas attīstības dzinējspēks un
indivīdu drošumstratēģija, kas ietver sadarbību starp uzņēmējiem, uzņēmējiem un
zinātniekiem, uzņēmējiem un pašvaldībām, vienlaicīgi ieviešot uzņēmējdarbībā
tādus jēdzienus kā sadarbība, saliedētība, integrācija un sociālā atbildība.
8. Sadarbība ne vienmēr praksē ir viegli īstenojama, kaut arī pašsaprotama un vārdos
atzīta. To kavē līdzšinējā izpratne par konkurenci kā tirgus ekonomikas vienīgo
virzītājspēku, kā arī identitātes un kultūras iezīmes.
9. Sociālajām un kultūras saistībām un normām un vērtībām ir nozīmīga loma MNF
teritorijas stratēģijās.
10. No LEADER atbalstītajiem projektiem uzņēmējdarbībā visvairāk ir sniegti
pakalpojumi šādās jomās: autoservisa, kokapstrādes un pakalpojumi tehnisku darbu
veikšanai.
11. Tūrisma un atpūtas nozarē pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešama sadarbība
novada un starp novadu mērogā, lai piesaistītu ceļotājus šim galamērķim, kā
rezultātā pieaugtu pieprasījums pēc citiem pakalpojumiem konkrētā vietā, kas
palielinātu iedzīvotāju labklājību.
Grūtības








Neprasme veikt uzņēmējdarbības birokrātiskās procedūras un mīta kultivēšana par
šo birokrātiju.
Jaunajiem uzņēmumiem dažkārt nav prasmes, lai sastādītu reālu ilgtermiņa naudas
plūsmu. Savukārt projektu rakstītāji nepārzina konkrētās nozares darbības specifiku.
Augstas izmaksas par zemes ierīkošanas plāniem, mērniecības darbiem, lai
nokārtotu Zemesgrāmatu un izpildītu LEADER prasības.
Projektu iesniedzējiem ir grūtības nodrošināt līdzfinansējumu, ja nav savu
uzkrājumu. Dažkārt ir bailes griezties bankā pēc kredīta, nav galvotāja kredītam, nav
īpašuma ko ieķīlāt. Ja īpašums ir vienīgais, tad uzsākot jaunam vai nepieredzējušam
uzņēmējam to ieķīlāt bankā ir pārāk augsts risks.
Ir jāpērk dārgi lēta prece, izvēloties no saņemtajām cenu aptaujām. Atsevišķos
gadījumos ir slikta pieredze, bet ir piemēri, kur kvalitatīvi ir sastādīts iepirkuma
nolikums, kas paredz arī kvalitāti.
Atsevišķiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir nemodernas mājas lapas.
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Pozitīvi
 Projekta iecere īstenojas veiksmīgāk, ja tā ir savlaicīgi un mērķtiecīgi izplānota, un
tad meklēts finansējuma avots tā īstenošanai nevis otrādi, kad ir vilinājums
piesaistīt finansējumu un pēc tam tiek meklētas idejas.
 Veiksmīgi ir uzņēmēji, kuriem ir atbilstoša izglītība un/vai pieredze, t.sk. ārvalstīs, kā
arī, ja uzņēmējspēja pārmantota no vecākiem vai vecvecākiem.
 Svarīga nozīme ir uzņēmēja vēlmei apgūt jaunas lietas un izglītoties.
 Uzņēmēju motivācijai kalpo ideja, ka viņu bērni pārņems biznesu, tādēļ īpaši svarīga
ir dzīves kvalitāte.
 Uzņēmēju sniegtie pakalpojumi palielina naudas plūsmas ienākšanu teritorijā.
 Ja iegādājas aprīkojumu no ražotāja, tad ir lielāka drošība un garantija, ka plānotā
prece būs pieejama ilgāku laiku par noteikto cenu.
Risinājumi
Uzņēmēju izglītošana un zināšanu pārnese ir viens no svarīgākajiem nākamā LEADER
plānošanas programmas rezultātiem. Lai attīstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams arī veidot
tādu dzīves vidi, lai jaunie uzņēmēji būtu ieinteresēti šajā vidē veidot ģimenes un audzināt
bērnus, kas ir viens no galvenajiem motivatoriem uzņēmējdarbības veikšanai lauku
teritorijās.
Biedrības




Lielāko daļu no iesniegto projektu skaita biedrību darbība ir saistīta ar sporta un
aktīvās atpūtas nozari.
Biedrības ir izveidojušas sociālos pakalpojumus, kuri pirms LEADER ieviešanas nav
bijuši pieejami vietējiem iedzīvotājiem.
Biedrības nodrošina pakalpojumus maznodrošināto iedzīvotāju grupām, kas ir
svarīgi, ņemot vērā ekonomisko situāciju reģionā, valstī.

Grūtības
 Ir attīstāmi sadzīves pakalpojumi atsevišķos novados un apdzīvotās vietās, kā
piemēram, apavu labošana, veļas mazgāšana, šūšana. Pakalpojuma izveidi ietekmē
gan nelielais klientu skaits, gan arī nepietiekamās zināšanas uzņēmējdarbības
sakārtošanai likuma ietvarā.
Riski





Ir riski projektiem, kuri tiek īstenoti šaurai interešu grupai. Tas var ietekmēt projekta
ilgtspēju.
Sakārtotas juridiskās attiecības. Līgumi vai to neesamība starp biedrību un biedrības
biedriem par iegādātajām materiālajām vērtībām. Svarīgi atrunāt saistības,
atbildību, arī par iegādāto līdzekļu apsaimniekošanu
Līgumi vai to neesamība starp biedrībām un pašvaldību par īpašuma tiesību
sakārtošanu.

Pašvaldības


Piedāvā daudzveidīgus kultūras pasākumus un māksliniecisko pašdarbību.
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Risinājumi


Sadarbība starp biedrībām un pašvaldībām kā viens no projektu vērtēšanas
kritērijiem. Līgumattiecību sakārtošana starp biedrībām un pašvaldībām un starp
biedrību biedriem.

2.Sabiedriskās aktivitātes veicināšana
















Ar LEADER projektu atbalstu ir ievērojami uzlabota un sakārtota infrastruktūra
kultūrai un sportam. Piemēram, Saikavas tautas namam ir sena vēsture kultūras
tradīciju kopšanā, Saikavā ir veidojušies pirmie kori, kur mūsdienās joprojām ir
augsts apmeklējums organizētajiem kultūras pasākumiem.
Vienota tūrisma koncepcija var sasaistīt dažādus pakalpojumu sniedzējus,
piemēram, muzejus un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzējus, kas rezultējas ar
lielāku piesaistīto apmeklētāju skaitu.
Ar LEADER projektu ir atbalstīta tautastērpu iegāde pašdarbības kolektīviem. Pamatā
ir noslēgti līgumi ar pašdarbības kolektīva dalībniekiem par tērpa uzturēšanu, bet ir
atsevišķas situācijas, kad iegādāto mantu ir sarežģīti uzturēt 5 gadus darba kārtībā,
piemēram, apavus.
Sabiedrisko aktivitāšu uzturēšanā piedalās brīvprātīgie, kuri paši labprāt izmanto
gala pakalpojumu, piemēram, ledus liešana hokeja laukumam. Veidojas sadarbība
starp biedrību un pašvaldību, lai nodrošinātu aktivitāti, piemēram, āra
apgaismojumu.
Nepieciešamas neformālas tikšanās vietas jauniešiem Ērgļu novadā.
Mājas aprūpes pakalpojums ir nepieciešams Ērgļos.
Biedrības nodrošina aktivitātes bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai, īpaši, ja
tiek nodrošināta dažādu prasmju apguve, piemēram, tehniskās prasmes.
Sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamība ne vienmēr nodrošina pašu aktivitāti, jo ir
nepieciešami aktīvi cilvēki, kuri ap sevi pulcina citus.
MNF darbības teritorijā sporta aktivitātes ir vērstas gan tautas klases dalībniekiem,
gan arī amatieriem un profesionāļiem. Tas sniedz iespēju trenēties ikvienam, bet
tajā pašā laikā savu varējumu apliecināt sacensībās, sasniedzot augstus rezultātus.
MNF darbības teritorijā ir attīstīti arī tehniskie sporta veidi kā kartings, auto un moto
sports, šaušana un velo braukšana.
MNF darbības teritorijā ir pieejami sporta veidi plašam interesentu lokam kā
orientēšanās sports, kurš ir attīstīts Madonas, Ērgļu, Cesvaines novados, volejbols,
hokejs.
Atbalstāmi ir visi sporta veidi, ja projektu pieteicēju komandā ir entuziasti, kuri jau
sevi ir apliecinājuši ar gūtiem panākumiem gan kā sportistiem, gan treneriem.
Grūtības



Veidojas situācija, ka aktīvie cilvēki strādā gan pašvaldībā, gan biedrībā, kur viņiem ir
ļoti maza slodze (piem., 0,2 slodzes) un atalgojums, kā rezultātā viņu aktivitāte
netiek pienācīgi atalgota. Šiem speciālistiem ir jāmeklē vēl citas papildus darba
iespējas, lai varētu sevi nodrošināt ikdienas iztikai. Ja cilvēks ir pensionārs, viņš
vismaz saņem vecuma pensiju. Ilgstošā laika periodā tas rada risku, ka speciālistsaktīvais un radošais cilvēks pārcelsies dzīvot un strādāt citur.
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Riski



Dalība tehniskajos sporta veidos ir dārga, jo tehnikas uzturēšana un iegāde, lai
sasniegtu labus rezultātus ir ļoti dārga. Līdz ar to dalībnieku skaits šajos sporta
veidos ir ierobežots, taču līdzšinējie rezultāti šajos sporta veidos uzrāda augstu
sniegumu.

Izveidotā infrastruktūra nevar pastāvēt bez pašvaldības atbalsta, lai tā tiktu
ekspluatēta un lietota.
Infrastruktūras izmantošanas intensitāti un apjomu nosaka, piemēram, konkrētā
sporta veida sasniegumi Latvijā un sportistiem no Latvijas starptautiskā mērogā.

Risinājumi
 Ir iespēja novada dzīves veidošanā iesaistīt pilsētniekus, kuriem ir brīvdienu mājas
vai otrās mājas.
 Kopīga tūrisma attīstības koncepcija MNF darbības teritorijā nodrošinātu
mērķtiecīgu un pārskatāmu sabiedrisko aktivitāšu nepieciešamības izvērtējumu un
saplānošanu laika grafikā.
 Aktīvās atpūtas un sporta dzīves uzturēšanā ir iespējams sekmīgi sadarboties gan
pašvaldībai, biedrībai, gan privātajam sektoram, katram nodalot savas kompetences
jomas.

3.Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un sadarbība










Biedrību iniciētie projekti ir palīdzējuši vietējiem iedzīvotājiem sadarboties un
komunicēt.
Ir tikpat kā neiespējami lauku teritorijās nošķirt, kuros gadījumos cilvēks ir kā
vietējais iedzīvotājs, kad pašvaldības darbinieks un vēl vai iniciatīva nāk no
pašvaldības, vai iedzīvotāja. Galvenais mērķis- lai paplašinās iesaistīto dalībnieku
loks vietējās iniciatīvās.
Ir samērā neiespējami veicināt NVO ilgtspējīgu darbību bez atalgojuma darbiniekiem
biedrībās. Šeit jāņem vērā Latvijas situācija, ka biedrību dalībnieki, lai viņi varētu
realizēt savas idejas un mērķus, nav pašiem finanšu līdzekļu, jo cilvēki nav bagāti.
Turpretī vecajās Rietumeiropas valstīs cilvēkiem ir pietiekami un augsti ienākumi,
kad viņi var ziedot biedrībām līdzekļus, kā arī maksāt augstākas biedru maksas.
Svarīga ir pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana starp biedrībām reģionā,
Latvijā, ārpus tām, lai cilvēki redz labās prakses piemērus, kas veicina lēmumu
pieņemšanu par uzņēmējdarbības uzsākšanu jeb sabiedriskās aktivitātes izveidi.
Biedrībās ir svarīgi iesaistīt „jaunos” seniorus.
NVO sektors ir vide, kurā ir iespējams ģenerēt inovatīvus risinājumus konstatētajām
problēmām, tā ir vide, kas būtiski papildina vietējo sociālo kapitālu, kā arī struktūra,
caur kuru aktīvākā vietējās sabiedrības daļa iesaistās, definējot vajadzības un
uzņemoties arī zināmu līdzatbildību problēmu risināšanā” (VARAM 2012).
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4. Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana







Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un atjaunošana padara apkārtējo vidi
pievilcīgu iedzīvotājiem, ir iespēja izveidot kā tūrisma un apskates objektus, kas dod
iespēju piesaistīt apmeklētājus no ārpuses.
Ir atjaunots luterāņu kapu ansamblis, kuram ir kultūrvēsturiska nozīme, kas ir
ievērojams apskates objekts Varakļānos.
Jaunas kultūras vērtības tiek radītas ar tradīcijām bagātās vietās, izmantojot
vēsturiskos stāstus un leģendas, lai izveidotos objektus popularizētu apmeklētājiem.
Kultūrvēsturiskā mantojuma apdzīvošana un izmantošana, nodrošina kultūras
mantojuma saglabāšanu, piem., Vestienas muižas kompleksā īstenotais projekts,
nodrošina tajā skolas darbību, bet tajā pašā laikā sakoptā apkārtne vietai dod
papildus vērtību- vietējo šarmu.
Vajadzētu izcelt šodienas kultūras un vēstures radītās vērtības un veidot jaunus
kultūras objektus, kas saistīti ar izcilībām kultūrā un mākslā mūsdienās, t.sk. pēdējie
divdesmit gadi brīvā Latvijā.
5. Lauksaimniecības produktu ražotāju konkurētspējas veicināšana
















Ar LEADER atbalstu ir īstenoti atsevišķi inovatīvi projekti, kas saistīti ar produkcijas
pārstrādi, bet tādu ir samērā maz, piemēram, kapsulas no bišu produktiem, kūpināta
jēra gaļa. Inovāciju rašanos var stimulēt uzņēmēju sadarbība ar zinātniskām
institūcijām, taču tam nepieciešami valsts atbalsta instrumenti šādai sadarbībai.
Nākotnē konkurētspējas dzinējspēks būtu tieši sadarbība starp uzņēmējiem. To kavē
zināšanas un prasmes. Uzņēmējiem jāpiedāvā mūžizglītības kursi un semināri par
komunikāciju un sadarbību, jāpopularizē labie sadarbības piemēri.
Varakļānu novadā ir izteikti attīstīta graudkopība, kas vēsturiski jau ir bijusi šajā
reģionā attīstīta. Graudkopji ir apvienojušies, lai kopīgi realizētu savu produkciju
pasaules biržā.
Mazajiem uzņēmējiem nav vēlmes un prasmes tirgoties, kas ir saistīts ar kultūras
iezīmēm, kā arī ne visos novados ir izveidotas ērtas tirgošanās vietas.
Tirgošanās ir jāsaista ar dažādu pasākumu rīkošanu. Svarīgi, lai tirgus vietas maksa ir
zema vai tādas nav nemaz.
Ir izveidojušies stereotipi par ražošanas uzsākšanas birokrātiju un PVD prasībām,
taču dienesti arī uzlabo un pilnveido savu darbību.
Visvairāk no lauksaimniecības produktu ražošanas bija attīstīta biškopības nozare, jo
viņi ir saņēmuši valsts atbalstu platību maksājumu veidā.
Daļai ražotāju nav atbilstošas izglītības nozarē vai uzņēmējdarbībā, to uzņēmēji
apgūst apmeklējot kursus.
Ja iegādājas tehniku viena saimniecība, kura apkārtējām saimniecībām sniegtu
pakalpojumus, tad pakalpojums būs dārgs, jo tehnikas iegāde ir dārga, uzturēšana,
ņemot vērā pakalpojuma apjomu.
Lietderīgāk, ja viens uzņēmums izveido pakalpojuma sniegšanu, kas ir uzņēmuma
pamatdarbība nevis tikai viena darbības joma (Piem., Cēsīs bijušā sportista Rasmaņa
uzņēmums „Rasmanis@Dankers”). Šādā gadījumā būs iegādāts plašs tehnikas
sortiments, kas spēs nodrošināt dažādas vajadzības. Pakalpojums tiks mērķtiecīgi un
stratēģiski attīstīts, būs izstrādāta cenu stratēģija.
Ja ir kooperatīvs vai biedrība, tad par tehnikas izmantošanu jābūt līguma attiecībām,
kurās ir atrunāti nosacījumi par izmantošanu, uzturēšanu, maksu un apkopēm.
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Institucionālie jautājumi
Projektu izvērtēšana










Aptaujātie norāda, ka MNF ir pieejams projekta sagatavošanas stadijā konsultācijām,
padomiem.
Pirms projektu iesniegšanas rīkotie semināri tiek vērtēti pozitīvi, īpaši pieaicinot PVD
pārstāvjus.
Projektu iesniedzēji vēlas saņemt pēc projekta izvērtēšanas pamatojumu par
noraidījuma iemesliem.
MNF ir sarežģīti ar esošo kapacitāti nodrošināt tūlītēju noraidījuma izklāsta
pamatojumu projekta iesniedzējam, ņemot vērā pieaugušo projektu skaitu.
Svarīgi ņemt vērā pie projektu izvērtēšanas kritēriju Sadarbība. Sadarbības partneri
var būt dažādi: gan uzņēmēji, pašvaldība, biedrība, ārvalstu partneri. Sadarbībai
starp partneriem ir jākļūst par ikdienas kultūras sastāvdaļu, kas ir līdzeklis mērķu
sasniegšanai nevis pašmērķis.
Esošais izvērtējuma kritērijs – vietējo iedzīvotāju aptvērums neraksturo pilnībā
projekta ietekmi uz vietējās attīstības vidi. Līdz ar to ir jāņem vērā arī projekta
ietekme uz plānoto tūristu plūsmu, kas veicina vietējās labklājību. Kritērijs Vietējie
iedzīvotāji + tūristi.
Vairāki no projektu iesniedzējiem bija saņemtos lēmumos par noraidījumu
pārsūdzējuši. Atsevišķos gadījumos ir ticis panākts pozitīvs risinājums.

Finansiālie aspekti





Ir skaidri jāapzinās nozares būtība un saturs, plānojot naudas plūsmu, piemēram,
kurā gadā ierīkotais augļu dārzs sāk dot ražu.
Galvenais iemesls lauztajiem līgumiem ir saistīts ar to, ka dažādu apstākļu dēļ
mājražotāji nespēj nodrošināt līdzfinansējumu vai vispār nav līdzekļu, lai uzsāktu
formalitāšu sakārtošanu.
Vairākos gadījumos sākotnēji plānotās projekta izmaksas, īpaši būvniecības un
renovācijas projektos, ir bijušas mazākas nekā īstenojot tehnisko projektu, kas ir bijis
par iemeslu projektu līgumu laušanai.

Sadarbība ar būvvaldi



Atsevišķos gadījumos sadarbība ar Būvvaldi nav bijusi produktīva uzņēmējiem, t.sk.
mājražošanas projektu attīstībai, kā rezultātā projekts nav īstenots.
Madonas novada pašvaldībai arī ir bijušas nesaprašanās ar būvvaldi projektu
pieteikumu sagatavošanā tieši attiecībā par tehnisko projektu nepieciešamību.

Apmācības



Nepieciešama kvalitatīva uzņēmēju apmācība elementārās finanšu lietās, kas
vajadzīga ne tikai projekta rakstīšanas stadijā, bet arī, lai veiktu ikdienas
uzņēmējdarbību.
Nepieciešams popularizēt labās prakses piemērus, sadarbības piemērus, piemēram,
par mikro klasteriem noteiktās tematiskās jomās.
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Organizatoriski






Nodibinājuma Madonas novada fonds nosaukums neietver visus novadus, kas
iespējams traucē projektu iesniedzējiem ar piederības sajūtu šai organizācijai.
Ieteikums pārdomāt fonda nosaukumu, kas neizceltu vienu novadu vai pilsētu.
Lielākā daļa aptaujāto informāciju par LEADER programmu iegūst vietējā laikrakstā
„Stars”, pie MNF vadītājas J.Baunes personīgi sazinoties, MNF un Lauku atbalsta
dienesta mājas lapās, kā arī atsevišķos gadījumos nejauši no draugiem, kaimiņiem
vai paziņām.
Pārsvarā aptaujātie norāda, ka projekta pieteikumus sagatavo paši, bet to izstrādes
gaitā konsultējas ar MNF vadītāju, lauku konsultantiem novados, LLKC darbiniekiem.
Ir arī atsevišķa daļa iesniedzēju, kuri uztic projekta pieteikuma sagatavošanu
projektu speciālistiem, tādējādi izmantojot ārpakalpojumu, bet tā nav vairākuma
pieeja.

Pateicamies MNF vadītājai J.Baunei un visiem projektu iesniedzējiem - biedrībām,
uzņēmējiem, pašvaldību vadītajiem un darbiniekiem, kuri sadarbojās ar mums pētījuma
izstrādes gaitā.
Pētnieces Sarmīte Rozentāle un Agita Līviņa
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