PĒTĪJUMS PAR VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS „MADONAS NOVADA FONDA
DARBĪBAS STRATĒĢIJAS 2009.-2013.GADAM” REZULTĀTIEM- LEADER
PROJEKTU
RADĪTĀ SITUĀCIJA UN REZULTĀTI
PIELIKUMI

Pasūtītājs: Nodibinājums Madonas novada fonds

Izpildītājs: Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu
institūts, pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa

Valmiera, jūnijs-oktobris, 2014.gads

Pielikumu saraksts:
1. Pašvaldību un pagasta pārvalžu darbinieku fokusgrupu interviju
struktūra
2. Intervijas ar novada pašvaldību un pagasta pārvalžu pārstāvjiem
struktūra
3. NVO fokusgrupu intervijas struktūra
4. Intervijas ar NVO pārstāvjiem struktūra
5. Paraugs rakstveida anketai pašvaldības vadītājiem, darbiniekiem.
6. Interviju par pakalpojumu pieejamību saraksts
7. "Sabiedriskās aktivitātes" interviju saraksts
8. E-pasta vēstules paraugs vienveidīgās tehnikas projekta
iesniedzējiem
9. Interviju ar uzņēmējiem saraksts
10. Intervijas ar projektu iesniedzējiem 6.1. aktivitātē, t.sk. daudzi
vienveidīgi projekti
11. Intervijas ar projektu iesniedzējiem aktivitātē „Lauksaimniecības
produktu ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un
pirmapstrādes mājas apstākļos veicināšana”
12. Fokusgrupu un semināru dalībnieku reģistrācijas lapas
13. Fokusgrupu un semināru darba kārtības
14. Pētnieču A.Līviņas un S.Rozentāles prezentācija noslēguma
seminārā 2014.g. 16.septembrī Madonā

Pielikums nr.1.

Pašvaldību un pagasta pārvalžu darbinieku fokusgrupu interviju
struktūra

Pašvaldību un pagasta pārvalžu darbinieku fokusgrupu interviju mērķis bija
izzināt LEADER programmas nozīmi pašvaldību attīstībā, noskaidrot
līdzšinējo sadarbību starp pašvaldību un biedrībām, pašvaldību un
uzņēmējiem, mājražotājiem, pašvaldību un iedzīvotājiem, kā arī izzināt
nākotnē novados un pagastos ar LEADER programmu atbalstāmās
aktivitātes. Vai LEADER ir stiprinājis vietējo iedzīvotāju līdzdalību dažādos
pasākumos.
Katra Fokusgrupas sanāksme tika sākta ar „ledus laušanas” paņēmienu,
fokusgrupas dalībniekiem pastāstot par īpašo un unikālo dzīvojot un strādājot
konkrētajā vietā.
Vidēji katras fokusgrupas ilgums bija 2 stundas. Visās fokusgrupās piedalījās
pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa. Katrai fokusgrupai ir pievienots dalībnieku
saraksts un programma.
Fokusgrupas notika šādos datumos un vietās:
2014.g. 16. jūnijā Varakļānu novada domē (8 dalībnieki)
2014.g. 16. jūnijā Varakļānu novada Murmastienes pagasta kultūras namā (3
dalībnieki)
2014.g. 1. jūlijā Ērgļu novada domē (7 dalībnieki)
2014.g. 14. jūlijā Cesvaines novada domē (5 dalībnieki)
2014.g.15.jūlijā Lubānas novada kultūras klubā (5 dalībnieki)
2014.g. 26.augustā Jaunkalsnavas kultūras centrā (3 dalībnieki)
2014.g. 26.augusts Ļaudonas pagasta pārvaldē (4 dalībnieki)
2014.g. 29.augusts Madonas novada domē (2 dalībnieki)
Kopā astoņās fokusgrupās piedalījās 37 pašvaldību darbinieki, no tiem 1
novada domes priekšsēdētājs, 2 novada domju izpilddirektori.

Pielikums nr.2.
Intervijas ar novada pašvaldību un pagasta pārvalžu pārstāvjiem struktūra

Pētījuma sekmīgai norisei papildus bez 8 fokusgrupām ar pašvaldību darbiniekiem,
pētnieces veica individuālas intervijas gan klātienē apmeklējot pašvaldības vai
pagastu pārvaldes, kā arī atsevišķos gadījumos telefonintervijas, lai noskaidrotu vai
nu konkrētas aktivitātes īstenošanu, tās efektivitāti vai LEADER programmas lomu
konkrētās pašvaldības attīstībā.
Intervijās piedalījās pētnieces S.Rozentāle un A.Līviņa. Interviju saturu pētnieces
pierakstīja. Atsevišķās situācijās pētnieces izmantoja metodi „slēptais viesis”,
uzvedoties kā vienkāršs apmeklētājs.
Interviju norises laiks, vieta, intervējamās personas:
1. 2014.g. 1. Jūlijā intervija ar Ērgļu novada Saieta nama vadītāju Sandru
Avotiņu.
2. 2014.g. 9. jūlijs telefonsaruna-intervija ar Lubānas novada domes Lauku
konsultanti A.Ikaunieci.
3. 2014.g. 14.jūlijā saruna ar Cesvaines novada tūrisma informācijas centra
darbinieci.
4. 2014.g. 15. Jūlijā individuāla tikšanās Cesvaines novada Sociālajā dienestā.
5. 2014.g. 17. jūlijā individuāla tikšanās ar Madonas novada domes plānošanas
speciālisti Indru Kārkliņu.
6. 2014.g. 26.augusts Jauniešu centra apmeklējums Madonas novada
Jaunkalsnavā, jaunatnes lietu speciālists, BDR „Kalsnavas jaunieši” Gatis Teilis
7. 2014.g. 26. augusts Madonas novada Aronas pagasta Kusas multifunkcionālā
centra apmeklējums
8. 2014.g. 29.augusts intervija ar Madonas novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības nodaļas vadītāju Romānu Hačatrjanu
9. 2014.g. 6.septembrī R.Blaumaņa memoriālā muzeja Braki apmeklējums
Ērgļos, intervija ar muzeja sētnieci
10. 22.09.14. intervija ar Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri Justu
11. 22.09.14. intervija ar Varakļānu novada domes sporta speciālistu
12. 22.09.14. intervija ar Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju
S.Smelteri
13. 22.09.14. intervija ar Madonas novada Barkavas pagasta sporta speciālistu
Aleksandru Šrubu
14. 22.09.14. intervija ar Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju
A.Šķēli
15. 22.09.14. intervija ar Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju
A.Dzenovski
16. 22.09.14. intervija, apmeklējums ar Madonas novada Praulienas pagasta
kultūras un sporta darba organizatori Sarmīti Lazdiņu
17. 22.09.14. intervija, apmeklējums ar Madonas novada Praulienas pagasta
sociālo darbinieci Ināru Mišku
18. 29.09.14. intervija ar Ērgļu novada domes priekšsēdētāju Guntaru Velci

Pielikums nr.2.

19. 29.09.14. intervija ar Ērgļu novada domes iepirkuma un informācijas
speciālisti Ilzi Daugiallo
20. 29.09.14. intervija ar Madonas novada Vestienas pagasta kultūras darba
organizatori Ievu Reini
21. 29.09.14. intervija ar Madonas novada Mārcienas pagasta vadītāju Ināru
Mālnieci
22. 29.09.14. intervija ar Madonas novada Bērzaunes pagasta Jaunatnes centra
vadītāju Anitu Aizstrautu
23. 29.09.14. intervija ar Madonas novada Bērzaunes pagasta Jaunatnes centra
jauniešu lietu speciālisti Lanu
24. 29.09.14. intervija ar Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju
Ivaru Miķelsonu
25. 29.09.14. intervija ar Madonas novada domes priekšsēdētāju A.Ceļapīteru.
26. 10.10.14. telefonintervija ar Madonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku A.Lungēviču

Pielikums nr.3.

NVO fokusgrupu intervijas struktūra
Katra Fokusgrupas sanāksme tika sākta ar „ledus laušanas” paņēmienu,
fokusgrupas dalībniekiem pastāstot par īpašo un unikālo dzīvojot un strādājot
konkrētajā vietā, kā arī tika uzdots jautājums par brīvā laika pavadīšanu
dzīves vietā, kā arī par to, kādas ir iespējas pavadīt brīvo laiku saturīgi.
Vidēji katras fokusgrupas ilgums bija 1,5 līdz 2 stundas. Visās fokusgrupās
piedalījās pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa. Katrai fokusgrupai ir pievienots
dalībnieku saraksts un programma. Dalībnieku pieraksta lapās, ne vienmēr
dalībnieki pierakstījās divas reizes vai norādīja, ka pārstāv vairāk kā vienu
organizāciju, bet zemāk ir dots precīzs uzskaitījums cik katrā fokusgrupā bija
pārstāvju no biedrībām.
Fokusgrupas notika šādos datumos un vietās:
2014.g. 16. jūnijā Varakļānu novada domē (7 dalībnieki)
2014.g. 16. jūnijā Varakļānu novada Murmastienes pagasta kultūras namā 4
dalībnieki)
2014.g. 1. jūlijā Ērgļu novada domē (2 dalībnieki)
2014.g. 14. jūlijā Cesvaines novada domē (3 dalībnieki)
2014.g.15.jūlijā Lubānas novada kultūras klubā (5 dalībnieki)
2014.g. 26.augustā Jaunkalsnavas kultūras centrā (3 dalībnieki)
2014.g. 26.augusts Ļaudonas pagasta pārvaldē (3 dalībnieki)
2014.g. 29.augusts Madonas novada domē (4 dalībnieki)
Kopā astoņās fokusgrupās piedalījās 31 dalībnieks no biedrībām.

Pielikums nr.4

Intervijas ar NVO pārstāvjiem struktūra
Ņemot vērā, ka cilvēki biedrībās darbojas brīvprātīgi, ka tas nav viņu ikdienas
darbs, tad liela daļa no biedrību biedriem iztiku sev pelna strādājot algotu
darbu vai paši sevi nodarbinot. Līdz ar biedrību pārstāvjiem bija ierobežotas
iespējas apmeklēt organizēt fokusgrupas, lai uzzinātu biedrību pieredzi darbā
ar LEADER programmu pētnieces apmeklēja biedrību pārstāvju individuālās
tikšanās vai arī veica telefonintervijas.
Interviju norises laiks, vieta, biedrība, intervējamā persona:
1. 2014.g. 14. jūlijā tikšanās biedrībā „Pakavs” ar vadītāju, Cesvaines novada
lauku teritorijā pie Kujas mūra tilta.
2. 2014.g. 15. jūlijā- biedrības DA-ba apmeklējums mākslas galerijā „Divi torņi”.
3. 2014.g. 15. jūlijā individuāla tikšanās Lubānas novada Sociālajā dienestā, t.sk.
BDR Saulains Rīts ar Vēsmu Masu.
4. 2014.g. 15. jūlijā individuāla tikšanās ar BDR Aiviekstes ozoli un BDR Aborieši
aktīvistu Māri Valaini skolēnu sacensību starplaikā.
5. 2014.g. 15. jūlijā Lubānas amatnieku centra apmeklējums, intervija ar Daci
Rudzīti BDR Lubānas novada amatnieks, BDR „Aborieši”
6. 2014.g. 23.augustā apmeklēts pasākums Kāla ezerā „Dabas skaņas”, intervija
ar z/s Ielāpi, BDR „Kāla ezera padome” biedriem Jāni Bogdanovu, Ligitu
Bogdanovu
7. 2014.g. 23.augustā intervija ar BDR „Kāla ezera padome”
biedri,
pašnodarbināto biškopībā Vitu Eizentāli.
8. 2014.g 26.augustā viesu mājas Naktsvijoles apmeklējums, BDR Naktsvijoles,
SIA „Līdumi”, intervija ar pārvaldnieci I.Lāci.
9. 2014.g. 26.augustā Jauniešu centra apmeklējums Jaunkalsnavā, intervija ar
BDR „Kalsnavas jaunieši” pārstāvi Gati Teili
10. 2014.g. 26. augustā BDR OK Arona sacensību apmeklējums Madonas novada
Aronas pagasta Kusā, intervija ar Gunāru Ikaunieku un Maiju Gusari.
Aprīkojuma testēšana.
11. 2014.g. 29.augustā BDR Vitas zirgu skola apmeklējums. Intervija ar Vitu Vētru
(apmeklējuma laikā notika jāšanas nodarbības bērniem)
12. 2014.g. 29.augustā telefonintervija ar Dinu Avotiņu (Salacgrīva), BDR „Latvijas
aitu audzētāju asociācija” pārstāvi
13. 2014.g. 3.septembrī intervija ar E.Norberte SIA „Springaitas” (Madonas
novada Praulienas pagasts) saimnieci, BDR „Latvijas aitu audzētāju asociācija”
un BDR Madonas gaļas ražotāju apvienības biedri.
14. 2014.g. 4.septembrī telefonintervija (20 minūtes) ar BDR Palejas vadītāju Jāni
Vilciņu, kurš pārstāv arī BDR „Smeceres sila kalni”, arī uzņēmējs 2
kokapstrādes uzņēmumos.
15. 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
16. 2014.g. 6.septembrī sacensību apmeklējums „Henomeles kauss”, intervija ar
BDR Henomele Vitu Radvilaviču (intervija saimniecei esot zirga mugurā).

Pielikums nr.4

17. 2014.g. 12. septembrī telefonintervija ar BDR Meirānieši priekšsēdētāju Daci
Mežsargu
18. 2014.g. 12. septembrī telefonintervija ar BDR Madonas fotostudija vadītāju
Andreju Tkačenko
19. 2014.g. 16.septembrī intervija ar Cesvaines mākslinieku biedrības pārstāvi
Kristīni Šulcu
20. 2014.g. 22.septembrī. Intervija, apmeklējums ar BDR „Ābeles” biedri Valdu
Otvari
21. 2014.g. 26.septembrī, telefonintervija ar BDR Ērgļi Sanum Lilitu Melderi
22. 2014.g. 29.septembrī. Intervija ar BDR Ērgļi Sanum Antu Velci
23. 2014.g. 29.septembrī intervija ar Ērgļu Mūžizglītības BDR Valdu Griezāni
24. 2014.g. 29.septembrī intervija ar Vestienas pagasta kultūras darba
organizatori, BDR Kāla ezera padomes biedru z/s Bērzi Ievu Reini
25. 2014.g. 29.septembrī intervija ar BDR Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts”
vadītāju Anitu Aizstrautu un Lanu- jauniešu lietu speciālisti
26. 2014.g. 2.oktobrī. Zvans, rakstiski iesniegtas atbildes no BDR Alžāni, Uģis Irbe
(uzņēmējs).
27. 2014.g. 3.oktobrī. Telefonintervija ar BDR Vidzemes virsotņu enerģija pārstāvi
Armandu
28. 2014.g. 6.oktobrī. Telefonintervija ar BDR Madonas Lauksaimnieku biedrību
Līgu Milkēviču
29. 2014.g. 10.oktobrī. Telefonintervija ar Madonas dzīvnieku aizsardzības
biedrības grāmatvedi Lailu Ozoliņu.
30. 2014.g. 10.oktobrī. Telefonintervija ar A.Lungēviču (Madonas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku, BDR Motoklubs Kalsnava MB)
31. 2014.g. 13.oktobrī. Telefonintervija vācu valodā ar BDR Madonas dzīvnieku
aizsardzības biedrības priekšsēdētāju Mirko Hoehisch
Pētnieces kopā ir veikušas 31 individuālu interviju ar biedrību biedriem, no kurām 20
ir klātienes intervijas, 10 telefonintervijas un viena rakstveida.
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Pielikums nr.5
______________________ NOVADA FOKUSGRUPAI _______________.2014.
1. Raksturojiet, kā Jūs izprotiet jēdzienu kvalitatīva dzīves vide?

2. Lūdzu novērtējiet skalā no 5 līdz 1 MADONAS NOVADA FONDA darbības stratēģijas uzdevumu izpildi un
sasniegšanu ______________ novada skatījumā, atzīmējot ar krustiņu (x) (5-pilnībā ir izpildīts, 1- nav izpildīts).
Uzdevums
5
4
3
2
1
Labās prakses
(pilnībā (sekmīga (daļēja (vāja
(nemaz piemērs
izpildīts) izpilde)
izpilde) izpilde) nav
uzsākta
izpilde)
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
3. Lūdzu novērtējiet skalā no 5 līdz 1 MADONAS NOVADA FONDA darbības stratēģijas prioritātes,
atzīmējot ar krustiņu (x) no _____________ novada situācijas vērtējot.
(5-joprojām ir svarīga prioritāte, 1- prioritāte zaudējusi nozīmi pilnībā) .
Stratēģijas prioritātes
5
4
3
2
1
(joprojām (svarīga) (daļēji
(mazsvarīga) (zaudējusi
ļoti
svarīgi)
nozīmi
svarīgi)
pavisam)
1. Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte
un
sasniedzamība
vietējiem
iedzīvotājiem
2.
Sabiedriskās
aktivitātes
veicināšana.
3. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un
sadarbība
4. Kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšana.
5. Lauksaimniecības produktu
ražotāju konkurētspējas veicināšana

Pielikums nr.6
Interviju par pakalpojumu pieejamību saraksts
Intervijas
datums

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

BDR "Mednieku klubs Murmastiene"

Zaļais Ceļotājs

Sākta uzraudzība

16.06.14.

Dainis

Varakļānu novads

BDR "Skudras"

KREATĪVĀ DARBA NODROŠINĀŠANA SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRĀ

Sākta uzraudzība

22.09.14.

Sarmīte Lazdiņa

Praulienas pagasts

BDR SPORTA KLUBS "PALEJAS"

Skrejošā aļņa silueta šautuves izveide

Sākta uzraudzība

04.09.14.

Jānis Vilciņš

Madona

BDR "AC Sports"

SPORTINGA CENTRA IZVEIDE

Sākta uzraudzība

BDR Jātnieku sporta klubs "PAKAVS"

Reitterapijas pakalpojumu sniegšana Madonas reģionā 2.

Sākta uzraudzība

14.07.14.

Biruta Jukša

Cesvaines novads

BDR "Melnais Piens"

Kvalitatīva skaņa – improvizācijas izrādes pamats

Sākta uzraudzība

29.08.14.

Lauris Krievs

Madona

BDR SPORTA KLUBS "PALEJAS"

Apaļa stenda šautuves izveide

Sākta uzraudzība

04.09.14.

Jānis Vilciņš

Madona

BDR Jātnieku sporta klubs "PAKAVS"

Jātnieku sporta sacensību un treniņu laukums "Pakavos".

Sākta uzraudzība

14.07.14.

Biruta Jukša

Cesvaines novads

BDR Interešu klubs "Henomele"

Ieklausies zirgā.

Sākta uzraudzība

Vita Radvilaviča

Liezēres pagasts

Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai.

Sākta uzraudzība

26.08.14.

Fokusgrupas intervija

Lubānas novads

PSV Madonas novada pašvaldība

Madonas kartinga trases jaunbūve.

Sākta uzraudzība

29.08.14.

Fokusgrupas intervija

Madona

PSV Madonas novada pašvaldība

Fokusgrupas intervija

Ļaudonas pagasts

BDR Latvijas Aitu audzētāju asociācija

Sākta
uzraudzība
26.08.14.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā
virtuvē.
Sāktanovada
uzraudzība
29.09.14.
Pakalpojumu pieejamība, sasniedzamība un kvalitāte iedzīvotājiem visā biedrības "Madonas
fonds" teritorijā.

Dzintars Kozulis

Vestienas pagasts

BDR Ērgļu mūžizglītības biedrība

Nāc un slēpo- būsi vesels!

29.09.14.

Valda Griezāne

Ērgļu novads

PSV Madonas novada pašvaldība

Sākta uzraudzība
Sanitāro telpu vienkāršotā rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta kultūras namā.
Sākta
uzraudzība
Biedrības "Kāla ezera padome" organizēto izglītojošo pasākumu kvalitātes nodrošināšana
Vestienas
pagastā.

22.09.14.

Aleksandrs Šruba

23.08.14.

Vita Eizentāle

6.09.14.

Gunārs Ikaunieks

PSV Lubānas novada pašvaldība

BDR "Kāla Ezera padome"

Sākta uzraudzība

Vārds Uzvārds

Vieta

Madona
Vestienas pagasts

BDR "OK Arona"

Piedzīvojumu un mācību takas izveide Smecersilā.

Sākta uzraudzība

BDR "Pieaugušo attīstības projekts"

"Zupas virtuve Varakļānos"

Sākta uzraudzība

16.06.14.

Staņislava Poče

BDR "Saulains rīts"

Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu ieviešana Lubānas novadā.

Sākta uzraudzība

15.07.14.

Vēsma Masa

BDR "Savējie M"

Sākta uzraudzība
Biatlona un piedzīvojumu spēles "Airsoft" ieviešana sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils"
Sākta uzraudzība
Jauna pakalpojuma iedzīvotājiem pieejamības nodrošināšana saudzīgā mežu apsaimniekošanā.

29.08.14.

Fokusgrupas intervija

03.10.14.

Armands

Sākta uzraudzība
Infrastruktūras izveide kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai Murmastienes pagasta
iedzīvotājiem.
Sākta uzraudzība
Ieklausies savos sirdspukstos

16.06.14.

2 fokusgrupas intervijas

Varakļānu novads

26.08.14.

Gunārs Ikaunieks

Lazdonas pagasts

Sākta uzraudzība

23.08.14.

Ligita Bogdanova

Vestienas pagasts

BDR "Vidzemes attīstības projekti"
PSV Varakļānu Novada Pašvaldība
BDR "OK Arona"

ZS Madonas rajona Vestienas pagasta zemniekuLauku
saimniecība
tūrisma"IELĀPI"
pakalpojumu kvalitātes uzlabošan Vestienas pagasta ZS Ielāpi

Lazdonas pagasta
Varakļānu novads
Lubānas novads
Madona
telefonintervija

PSV Madonas novada pašvaldība

Jaunu sociālās sprūpes pakalpojmu izveidošana Ļaudonas pagastā

Noslēgts līgums

26.08.14.

Fokusgrupas intervija

Ļaudonas pagasts

PSV Madonas novada pašvaldība

Aprīkojuma iegāde laulību ceremonijas nama telpām

Noslēgts līgums

4.06.14.

Fokusgrupas intervija

Madona

PSV Madonas novada pašvaldība

Noslēgts līgums
Aprīkojuma iegāde Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālo pakalpojumu sniegšanai
Noslēgts līgums
300 metru šautuves izveide

4.06.14.

Fokusgrupas intervija

Madona

04.09.14.

Jānis Vilciņš

Madona

Noslēgts līgums

2006.10.14

BDR SPORTA KLUBS "PALEJAS"

BDR Biedrība "MADONAS LAUKSAIMNIEKU APVIENĪBA"
Madonas lauksaimnieku konkurētspējas paaugstināšana
BDR "Mēs saviem bērniem"
BDR "Meirānieši"

Līga Milkēviča

Noslēgts
līgums
Materiāli tehniskās bāzes izveide mūzikas, smilšu terapijas, un montesori pakalpojumu izveidei
bērniem
un jauniešiem ar invaliditāti.
Noslēgts līgums
12.09.14.
Dace Mežsarga
Dienas centrs ģimenēm ar bērniem

Madonas novads

Lubānas novads

BDR "Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība"Cilvēka labākais draugs - suns un kaķis

Noslēgts līgums

13.10.14.

Mirko Hoehnisch

Madonas novads

ZS Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju Ē.Blektes
Divvietīgā
zemnieku
zirgu
saimniecība
pārvadājamā
"GREĶI"
treilera iegāde

Noslēgts līgums

14.07.14.

Baiba Blekte

Cesvaines novads

ZS Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku
Sniega
saimniecība
lāpstas."AKMEŅKROGS"
drenu skalotāja un zāles smalcinātāja iegāde ZS "Akmeņkrogs"

Noslēgts līgums

14.07.14.

Aivars Tēts

Cesvaines novads

2017.07.14

Kaspars Dumbergs

Madonas novads

SIA GDK

Malkas skaldīšanas paklpojuma sniegšana pie klienta

Noslēgts līgums

SIA Auto remonts M

Servisa aprīkojuma iegāde SIA "Auto remonts M"

Noslēgts līgums

29.09.14.

Māris Malta

Barkavas pag.

SIA Autlux

Pamatlīdzekļu iegāde jauna pakalpojuma veida uzsākšanai SIA "Autlux"

Noslēgts līgums

08.10.14.

Jurģis Putniņš

Liezēres pag.

SIA Aiviekstes klēts

Noslēgts
2012.10.14
Sulu spiešanas, pasterizācijas un pildīšanas pakalpojumu sniegšana Lubānas un apkārtējo
novadulīgums
iedzīvotājiem
Noslēgts līgums
SIA "Auto Kusa"autoservisa konkurētspējīgās priekšrocības palielināšana

Oskars Žvagins

Lubānas novads

SIA AUTO KUSA
Lelde Čaviņa

Metālapstrādes darbnīcas aprīkojuma iegāde

Noslēgts līgums

Guntis Kovaļevskis

Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu nodrošināšana Madonas novada iedzīvotājiem

Noslēgts līgums

Didzis Dumbergs

Mēbeļu ražošanas uzņēmuma "Madonas galdnieks" izveide

Noslēgts līgums

29.09.14.

Didzis Dumbergs

Madona

SIA MDM-85

Smagās tehnikas diagnostikas pakalpojumu pieejamība Madonas novada iedzīvotājiem

Reģistrēts

29.08.14.

Māris Dzenovskis

Madona

SIA Jēkabpils būve

SIA "Jēkabpils būve"kokmaterālu ēvelēšanas ceha izveide

Reģistrēts

29.08.14.

Oskars Ēķis

Madona

SIA DN WATS

Mērniecības paklpojuma uzsākšana sabiedrībā ar ierobežotu atbilsību "DN WATS"

Reģistrēts

08.10.14.

Nauris Dzenis

Madona

Pakalpojumu sniegšana ar miniekskavatoru vietējiem iedzīvotājiem

Reģistrēts

08.10.14.

Rolands Spirģis

16.06.14.

Biruta Meiere

Rolands Spirģis

Lelde Čaviņa

Ērgļu novads

Liezēres pagasts

SIA MEIERS

Nojumes un stādu laukuma izbūve un ierīkošana.

Sākta uzraudzība

SIA KĀRLIS UN PARTNERI

SIA "Kārlis un Partneri" investīcijas pakalpojumu pieejamības paaugstināšanā

Sākta uzraudzība

22.09.14.

Anta Velce

Uģis Irbe

Jauna tehnika - jaunas iespējas

Sākta uzraudzība

02.10.14.

Uģis Irbe

Madona

SIA Vadības un Finanšu Grāmatvedība

Digitālu darbu - grāmatu, bukletu un termoapstrādes iesiešana

Sākta uzraudzība

01.07.14.

Diāna Dambeniece

Madona

SIA Meļņi-3

Sāktanovada
uzraudzība
Lauktehnikas un industriālās tehnikas riepu montāžas pakalpojumu organizēšana Varakļānu
iedzīvotājiem16.06.14.
26.08.14.
SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums"sniegto pakalpojumu attīstība un uzlabošana Sākta uzraudzība

Aigars Melnis

Varakļāni

Vija Kučinska

Kalsnava
Aronas pagasts

SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums

Varakļāni
Ērgļi

SIA KADIĶIS AV

Mežistrādes tehnikas remonta pakalpojumu uzlabošana

Sākta uzraudzība

SIA HALLE B

Bojātā asfalta seguma remonta paklpojuma attīstība SIA "Halle B"

Sākta uzraudzība

01.07.14.

Jānis Buļs

Madona

SIA Eiropas Lūši

IPL - Intense Pulsed Light - liekā apmatojuma likvidēšanas iekārtas iegāde

Sākta uzraudzība

08.10.14.

Laila Ozoliņa

Madona

IK Ērglis R

Meža tehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanai

Sākta uzraudzība

01.07.14.

Aivars Milnis

Ērgļu novads

AS MADONAS ŪDENS

SIA LĪDUMI

Sākta uzraudzība
04.06.14.
Traktortehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Madonas novada iedzīvotājiem
Noraidīts 03.09.14.
Jauna pakalpojuma ieviešana aitkopībā
Noraidīts 26.08.14.
Frontālā iekrāvēja iegāde SIA "Līdumi"

Ivars Zadarožnajs

Meža kokmateriālu izvešanas tehnikas iegāde un aprīkošana

SIA Tropicana
Monika Tropa

SIA Springaita

08.10.14.

Arturs Veips

Guntars Dambenieks
Elita Norberte
I.Lāce

Madona
Praulienas pagasts
Madonas novads

Ivars Zadarožnajs
Solvita Kuliša

Madonas novads

Kriosaunas iegāde un uzstādīšana

Noraidīts 26.08.14.
Noraidīts

Šūšanas darbnīcas izveidošana Lubānas novadā

Atsaukts 06.10.14.

Monika Tropa

Lubānas novads

Madona

Pielikums nr.7
"Sabiedriskās aktivitātes" interviju
saraksts

Projekta iesniedzējs
BDR Jātnieku sporta klubs
"PAKAVS"
BDR Bērnu un jauniešu
apvienība "Rīts"
BDR Biedrība Vecais
Ceplis
BDR Ērgļu mūžizglītības
biedrība
PSV Lubānas novada
pašvaldība

Projekta nosaukums
Šķēršļu komplekta iegāde sporta laukuma
pilnveidošanai un sacensību profesionālai
organizēšanai.
Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli
tehnisko bāzi "Alternatīvajam centram "Rīts"
Jāņa Zābera muzeja 'Vecais ceplis" attīstības
veicināšana

Intervijas
datums
Vārds Uzvārds
14.07.14.

Biruta Jukša

22.09.14.

Anita Aizstrauta

26.08.14.

Lauma Brieze

29.09.14.

Valda Griezāne

26.08.14.

Fokusgrupas intervija

Dzenīša mobīlā dabas skola

Ērgļu novads

Atklāj mūziku!

PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
BDR "Sinerģija V"
PSV Madonas novada
pašvaldība
BDR "Mēs-Barkavas
pagastam"
PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Ērgļu novada
pašvaldība
SIA Skandibus
BDR "Alžāni"
BDR "Aborieši"
BDR SAMURAJI
BDR Jātnieku sporta klubs
"PAKAVS"
BDR Bērnu un jauniešu
apvienība "Rīts"
PSV Madonas novada
pašvaldība

Atbalsts jāšanas sporta skolas izveidošanai
Kāpņu izveidu uz pieminekli Oskaram Kalpakam
Visagala kapos
Elektroniskā sacensību rezultātu fiksēšanas un
apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada
Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei
"Smeceres sils"
Kino aparatūras iegāde Madonas novada
kinoteātrim "Vidzeme"
Hokeja laukuma - slidotavas izbūve Varakļānos
Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas
pagastā, Madonas novadā
Barkavas pagasta iedzīvotāju spēka treniņu un
organizēto sporta pasākumu kvalitātes
paaugstināšana
Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana
Mārcienā
Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts
vienkāršotā renovācija
Atpūtas un brīvā laika pavadīšanas teritorijas
izveide Madonas novadā, Lazdonas pagastā
Hokeja ekipējuma iegāde biedrībai "Alžāni"
Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas
nodrošināšanai un dažādošanai
"Cīņas un aerobikas zāles" aprīkošana Madonas
sporta centrā.

26.08.14.

Lubānas novads
Gunārs Ikaunieks

Lazdonas pagasts
04.06.14.

Fokusgrupas intervija

16.06.14.

Aija Ščucka

26.08.14.

Fokusgrupas intervija

29.09.14.

Aleksandrs Šrubs

Madona

Barkavas pagasts

01.07.14.

Antra Grinberga,
fokusgrupa

02.10.14.

Uģis Irbe

26.08.14.

Māris Valainis

14.07.14.

Biruta Jukša

22.09.14.

Anita Aizstrauta

12.09.14.

Dace Mežsarga

Alternatīvais centrs Rīts
Aprīkojuma nodrošināšana sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai Dzelzavas pagasta iedzīvotājiem

Madonas novads

Cesvaines novads
Bērzaunes
pagasts

Lubānas novads
Atpūtas un sporta laukuma izveide
Sporta un atpūtas pasākumu organizēšanas
aprīkojuma iegāde

26.08.14.

Gunārs Ikaunieks

Sporta biedrības "Savējie M" rīkoto sporta
aktivitāšu attīstīšana bērniem un jauniešiem.

29.08.14.

Fokusgrupas intervija,
Borovikovs, Ēķis

Lazdonas pagasts

BDR "Savējie M"
PSV Madonas novada
pašvaldība

Iedzīvotāju kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana
Aronas pagasta Lauteres kultūras namā.

PSV Madonas novada
pašvaldība

Saikavas tautas nama labiekārtošanadzīves kvalitātes paaugstināšana vietējiem
iedzīvotājiem.

BDR "Savējie M"

Ērgļu novads

Lubānas novads

BDR "OK Arona"

BDR Biedrība
"Sarkaņmuiža"

Varakļānu novads
Kalsnavas pagasts

BDR "Meirānieši"
BDR "Durvis"

Lubānas novads
Praulienas
pagasrs

Fokusgrupas intervija

Reitterapijas ēka "Pakavos"

"Modernās mūzikas studija bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanai Meirānos"

Cesvaines novads
Bērzaunes
pagasts
Lubānas novads

Vita Vētra
BDR "Vitas Zirgu Skola"
PSV Lubānas novada
pašvaldība

Vieta

Madona

Muzeja "Biksēres klēts" ekspozīciju zāļu grīdas
remonts, apgaismojuma uzstādīšana un
orgtehnikas iegāde.
Aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida
veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem.

22.09.14.

Sarmīte Lazdiņa
Praulienas
pagasts

29.08.14.

Fokusgrupas intervija,
Borovikovs, Ēķis

Madona

BDR "Aiviekstes ozoli"
BDR "Kalsnavas jaunieši"
NOD "Liezēres kapu
fonds"

BDR "M-ART"
NOD "Lubāna mitrāja
kompleksa fonds"
BDR Sieviešu klubiņš
"Rūtiņas"
BDR "Mēs saviem
bērniem"
BDR "Cesvaines pūtēju
orķestris"
BDR "Gerdene"
BDR "OK Arona"
BDR "Vidzemes virsotņu
enerģija"
BDR "Mūžizglītība
"Gretēs""
PSV Ērgļu novada
pašvaldība

BDR "IHTIS"
BDR "Pieaugušo attīstības
projekts"
PSV Lubānas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
BDR "Dejotprieks"
BDR Bērnu un jauniešu
apvienība "Rīts"
BDR "Pieaugušo attīstības
projekts"
BDR "Durvis"
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība

novada
novada
novada
novada
novada

BDR "Meirānieši"
BDR Austrumu cīņu
biedrība "SINOBI KAI
DODŽO"
PSV Ērgļu novada
pašvaldība
PSV Ērgļu novada
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība
PSV Madonas
pašvaldība

novada
novada
novada
novada

Trenažieru zāles ierīkošana.
"Frorbola"-hokeja laukuma un slidotavas izveide
Jaunkalsnavā.
Liezēres kapu kapličas vienkāršotā renovācija
Biedrības "M-ART" ainavu glezniecības
darbnīcas "Akmens mājas galerija" izveide un
iekārtošana Aronas pagastā.
Vides interpretācijas pasākumu daudzveidībadabas un cilvēka mijiedarbība ilgtermiņā
Izglītības un brīvā laika pavadīšanas centra
izveide lauku iedzīvotājiem Ošupes pagastā.
Aprīkojuma iegāde deju grupai "Mazais
cilvēciņš".

Māris Valainis
26.08.14.

Kalsnavas pagasts

29.09.14.

Aigars Šķēls
Ošupes pagassts

14.07.14.

Uģis Fjodorovs

Cesvaines novada jaunās skaņas.
Pamatlīdzekļu iegāde biedrībai "Gerdene".
Ziemas sporta un atpūtas pasākumu
organizēšanas aprīkojuma iegāde.
A.Čakam un Gaiziņa apkārtnes ļaudīm veltīta
piemiņas istaba
Jāņa Ilstera piemiņas zīmes atjaunošana un
vietas labiekārtošana Vestienas pagasta Gretēs

Cesvaines novads
26.08.14.

Gunārs Ikaunieks
Lazdonas pagasts

16.09.14.
Madonas novads
3
01.07.14.

Zinta Saulīte, fokusgrupa

Braku zedeņu žoga atjaunošana
Bērzaunes evaņģēliski luteriskās baznīcas
vēsturiskās sētas un laukuma atjaunošanas
projekts

Ērgļu novads

3
16.06.14.

Baltais gulbis dodas debesīs
Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas
Lubānas novadā labiekārtošana
Kultūras pieminekļa "Dzelzavas pils" logu
vienkāršotā renovācija
Kultūrvēstures pieminekļa "Vestienes muižas
komplekss" muižas ēkas saglabāšana, uzstādot
mūra žāvāšanas sistēmu.
Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā
renovācija
Ļaudonas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana
Vidzemes tautas tērpu iegāde Lubānas bērnu un
jauniešu deju kolektīviem
"Alternatīvai centrs Rīts"otrās kārtas
rekonstrukcija

15.07.14.

Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs
Cīņas sporta inventāra un zāles aprīkojuma
iegāde un cīņas sporta infrastruktūras
uzlabošana

Staņislava Poče,
fokusgrupa
Fokusgrupa

29.09.14.

Ieva Reine
Vestienas pagasts
Praulienas
pagasts

29.08.14.
26.08.14.

fokusgrupa

26.08.14.

fokusgrupas intervija

22.09.14.

Anita Aizstrauta

16.06.14.

Staņislava Poče,
fokusgrupa

Ļaudonas pagasts

Sarmīte Lazdiņa
26.08.14.

Fokusgrupa

22.09.14.

Aigars Šķēls

Lubānas novads
Bērzaunes
pagasts
Varakļānu novads
Praulienas
pagasrs
Kalsnavas pagasts
Ošupes pagassts

12.09.14.

Dace Mežsarga

01.07.14.

fokusgrupas intervija

01.07.14.

fokusgrupas intervija

Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos.
Tautas tērpi- deju kolektīvu izaugsmei Ērgļos
Akustiskās skaņu sistēmas izveide un
aprīkojuma iegāde Madonas kultūras nama
orķestra telpai
Atpūtas laukuma "Dobes" labiekārtošana
Barkavas pagastā.
Barkavas kultūras nama pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana.
Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8,
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas

Varakļānu novads
Lubānas novads

Bērnu prieks
Laukuma vienkāršotā rekonstrukcija
Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas vides
uzlabošana jauniešu centrā Praulienā
Bērnu un rotaļu laukuma izveide Madonas
novada Kalsnavas pagasta Aiviekstes ciemā
Estrādes mūzikas studijas izveide bērniem un
jauniešiem Ošupes pagastā
Tautas tērpu izgatavošana Dzelzavas pagasta
pašdarbības kolektīviem
Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā
laika pavadīšanai

Lubānas novads

Gatis Teilis

Lubānas novads

Ērgļu novads
Ērgļu novads

22.09.14.

Staņislavs Smelters

22.09.14.

Aleksandrs Šruba

26.08.14.

Fokusgrupa

Barkavas pagasts
Barkavas pagasts
Kalsnavas pagasts

novads.
PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
PSV Madonas novada
pašvaldība
BDR "Aiviekstes ozoli"
BDR "Mazie Milži"
BDR "Mēs saviem
bērniem"
BDR "Zemes bites"
BDR Austrumu cīņu
biedrība "SINOBI KAI
DODŽO"
BDR Lubānas pensionāru
biedrība "CERĪBA"
BDR Cesvaines dārznieku
un amatnieku biedrība
"DAb-a"
BDR Florbola klubs
"MADONA"
BDR "Ābele"
BDR "Ērgļu Skati"
PSV Cesvaines novada
dome

Multifunkcionāls brīvā laika pavadīšanas centrs
paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas
pagastā.
Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē.
Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu
pašdarbības kolektīviem.
Aprīkojuma iegāde distanču slēpošanas
attīstīšanai Lubānā.
Hokeja laukuma-slidotavas infrastruktūras
attīstības projekts Mētrienā.
Aprīkojuma un tērpu iegāde biedrībai "Mēs
saviem bērniem
Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē

29.08.14.

Fokusgrupa,I.Kaparkalēja
Aronas pagasts

29.09.14.

Indra Kārkliņa

26.08.14.

Māris Valainis

Madona
Lubānas novads

16.06.14.

Edīte Grudule

14.07.14.

Sanita Ozola

Varakļānu novads

Cīņas sporta zāles aprīkojuma iegāde un
infrastruktūras uzlabošana
Kultūras mantojuma saglabāšana un
popularizēšana Lubānas novadā un tā apkārtnē.
Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde.
Aprīkojums florbola treniņu un spēļu
organizēšanai
Virtuves aprīkojum iegāde lauku sieviešu
biedrībai "Ābele"
Laivu noma Ērgļos
Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā
rekonstrukcija

Cesvaines novads

22.09.14.

Ligita Tumanova

01.07.14.

Mārcis Felbergs

14.07.14.

Fokusgrupas intervija

Mētrienas pagasts
Ergļu novads
Cesvaines novads

Pielikums nr.8
Parauga e-pasts vienveidīgas tehnikas projektu iesniedzējiem
Labdien, Roland!
Jūs 2013.gadā sniedzāt projekta pieteikumu "Pakalpojumu sniegšana ar mini ekskavatoru
vietējiem iedzīvotājiem" Madonas novada fondā LEADER programmā. Šajā sakarībā es lūdzu
Jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem (dažas minūtes) saistībā par šo projektu un sadarbību ar
LEADER:
1. Kā Jums radās ideja rakstīt šo projekta pieteikumu?
2. No kādiem avotiem Jūs uzzinājāt par LEADER projektu iesniegšanu?
3. Vai Jūs pats rakstījāt projekta pieteikumu vai izmantojāt profesionālu rakstītāju?
4. Kā Jūs veicāt apkaimes iedzīvotāju aptauju par to, ka šāds pakalpojums ir nepieciešams?
5. Kāds ir Jūsu iesniegtā projekta statuss šobrīd? Jo manā rīcībā esošā informācija bija kā
Reģistrēts projekts.
6. Vai Jūs esat nodibinājis savu uzņēmumu un uzsācis uzņēmējdarbību kopš projekta
iesniegšanas?
7. Kā Jūs apmēram pēc gada vērtējat situāciju, ka Jūsu projekts netika uzreiz apstiprināts? Kā
tas ir ietekmējis Jūsu darba gaitas, uzņēmējdarbību?
7. Vai Jūs arī turpmāk nākamajos LEADER projektos plānojat piedalīties? Vai Jums ir kādi
konkrēti komentāri par savu pieredzi ar LEADER?
E-pasta vēstulei ir paraksts, informācija par pētījuma veicējiem.

Pielikums nr.9
Projekta iesniedzējs
ZS Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju Ē.Blektes
zemnieku saimniecība
"GREĶI"
ZS Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju zemnieku
saimniecība
"AKMEŅKROGS"
SIA GDK
SIA Auto remonts M
SIA Autlux
SIA Aiviekstes klēts
SIA AUTO KUSA
Lelde Čaviņa
Guntis Kovaļevskis
Didzis Dumbergs
SIA MDM-85
SIA Jēkabpils būve

SIA DN WATS
Rolands Spirģis
SIA MEIERS
SIA KĀRLIS UN PARTNERI
Uģis Irbe
SIA Vadības un Finanšu
Grāmatvedība
SIA Meļņi-3
SIA Kalsnavas komunālais
uzņēmums
SIA KADIĶIS AV
SIA HALLE B
SIA Eiropas Lūši
IK Ērglis R
AS MADONAS ŪDENS
ZS Madonas rajona
Vestienas pagasta zemnieku
saimniecība "IELĀPI"
Juris Prusakevičs
ZS Liezēres pagasta
A.Knāķa zemnieku
saimniecība "PRAULI"

Sandris Akmans

Interviju ar uzņēmējiem saraksts
Projekta nosaukums

int.datums
14.07.14.

Vārds Uzvārds

Cesvaines
novads

Divvietīgā zirgu pārvadājamā treilera iegāde
14.07.14.
Sniega lāpstas. drenu skalotāja un zāles
smalcinātāja iegāde ZS "Akmeņkrogs"
Malkas skaldīšanas pakalpojuma sniegšana
pie klienta
Servisa aprīkojuma iegāde SIA "Auto
remonts M"
Pamatlīdzekļu iegāde jauna pakalpojuma
veida uzsākšanai SIA "Autlux"
Sulu spiešanas, pasterizācijas un pildīšanas
pakalpojumu sniegšana Lubānas un
apkārtējo novadu iedzīvotājiem
SIA "Auto Kusa"autoservisa
konkurētspējīgās priekšrocības palielināšana
Metālapstrādes darbnīcas aprīkojuma
iegāde
Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu
nodrošināšana Madonas novada
iedzīvotājiem
Mēbeļu ražošanas uzņēmuma "Madonas
galdnieks" izveide
Smagās tehnikas diagnostikas pakalpojumu
pieejamība Madonas novada iedzīvotājiem
SIA "Jēkabpils būve" kokmateriālu
ēvelēšanas ceha izveide
Mērniecības pakalpojuma uzsākšana
sabiedrībā ar ierobežotu atbilstību "DN
WATS"
Pakalpojumu sniegšana ar mini ekskavatoru
vietējiem iedzīvotājiem
Nojumes un stādu laukuma izbūve un
ierīkošana.
SIA "Kārlis un Partneri" investīcijas
pakalpojumu pieejamības paaugstināšanā
Jauna tehnika - jaunas iespējas
Digitālu darbu - grāmatu, bukletu un
termoapstrādes iesiešana
Lauktehnikas un industriālās tehnikas riepu
montāžas pakalpojumu organizēšana
Varakļānu novada iedzīvotājiem
SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums"
sniegto pakalpojumu attīstība un uzlabošana
Mežistrādes tehnikas remonta pakalpojumu
uzlabošana
Bojātā asfalta seguma remonta pakalpojuma
attīstība SIA "Halle B"
IPL - Intense Pulsed Light - liekā
apmatojuma likvidēšanas iekārtas iegāde
Meža tehnikas iegāde pakalpojumu
sniegšanai
Traktortehnikas iegāde pakalpojumu
sniegšanas nodrošināšanai Madonas
novada iedzīvotājiem
Lauku tūrisma pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana Vestienas pagasta ZS Ielāpi

Aivars Tēts
Cesvaines
novads

29.09.14.

Māris Malta

08.10.14.

Jurģis Putniņš

06.10.14.

Oskars Žvagins

Barkavas pag.
Liezēres pag.
Lubānas novads

12.10.14.

Lelde Čaviņa
Ērgļu novads

29.09.14.

Didzis Dumbergs

29.08.14.

Māris Dzenovskis

Madona
Madona
29.08.14.
Prauliena
08.10.14.

Nauris Dzenis

08.10.14.

Rolands Spirģis

16.06.14.

Biruta Meiere

22.09.14.

Anta Velce

22.09.14.

Uģis Irbe

01.07.14.

Diāna Dambeniece

16.06.14.

Aigars Melnis

26.08.14.

Vija Kučinska

08.10.14.

Arturs Veips

01.07.14.

Jānis Buļs

08.10.14.

Laila Ozoliņa

01.07.14.

Aivars Milnis

04.06.14.

Guntars Dambenieks

23.08.14.

Jānis un Ligita
Bogdanovi

Madona
Liezēres
pagasts
Varakļāni
Ērgļi
Madona
Madona
Varakļāni
Kalsnava
Aronas pagasts
Madona
Madona
Ērgļu novads

Smiltsērkšķu stādu iegāde , stādījumu
ierīkošana "Vecdieviņos", Ļaudonas
pagastā, Madonas novadā
Bišu stropu iegāde zemnieku saimniecībā
"Prauli"
Dravas paplašināšana, ražošanas telpu un
iekārtu nodrošināšana biškopības produktu
mājražošanas vajadzībām

Vieta

Baiba Blekte

Madona
Vestienas
pagasts

Madonas
novads
Madonas
novads

Sandris Akmans

Madonas
novads

Sandris Akmans
ZS Madonas rajona
Mārcienas pagasta
zemnieku saimniecība
"DUBULTĒNI"
ZS Murmastienes pagasta
zemnieku saimniecība
"Šķesteri"
ZS Praulienas pagasta
zemnieku saimniecība
"ATAUGAS"
ZS Indrānu pagasta
zemnieku saimniecība
"APOGI"

Dravas paplašināšana un bišu vaska
ražošanas iekārtu nodrošināšana
mājražošanas vajadzībām

06.10.14

Sandris Akmans
Māris Zvirgzdiņš

Ziedputekšņu ražošana "Dubultēnos"

Madonas raj.
Māris Gruduls

Jaunas nektāraugu sēšanas tehnoloģijas
ieviešana zemnieku saimniecībā "Šķesteri"
Zemnieku saimniecības "Ataugas"
lauksaimniecības produkcijas ražošanas
modernizācija un ogulāju stādījumu
atjaunošana un paplašināšana

Varakļānu
novads

Raitis Meiers
Gaļas pārstrādes inventāra, darbgaldu un
kūpinātavas iegāde.

06.10.14.
Rolands Hačatarjans

SIA NG Līnija
ZS Ērgļu pagasta zemnieku
saimniecība "Margrietiņas"
Lilita Mālniece
Juris Vašķis

Biškopības nozares attīstība SIA "NG Līnija"

26.08.14.

Tehnikas iegāde Z/S "Margrietiņas"
Bišu stropu iegāde dravas paplašināšanai
Mētrinas pagasta "Jaunārēs"
Maizes ceptuves izveidošana mājražošanas
apstākļos
Ekoloģisku augļu sulu un vīna ražošana
mājas apstākļos

01.07.14.
Lilita Mālniece
06.10.14.
Juris Vašķis

01.07.14.

Astra Riekstiņa

Melnais zelts "Straumēnos"
Ābeļdārza ierīkošana Ošupes pagasta
"Rožkalnos"
Biškopības produktu ražošanas inventāra un
to apkalpošanas iekārtu nodrošināšana un
mājražošanas telpu labiekārtošana
Upeņu dārza izveidošana Barkavas pagasta
Stauģos

22.09.14.

Jānis Irbe

06.10.14.

Dāvis Zaube

06.10.14.

Sandris Akmans

06.10.14.

Jānis Kļaviņš

Jānis Spriņģis
ZS Ošupes pagasta A.Šķēla
zemnieku saimniecība
"MIGLAS"

Smiltsērķšķu dārza ierīkošana

06.10.14.

Jānis Sprinģis

Saimniecības ēkas pielāgošana biškopības
produktu fasēšanai

22.09.14.

Aigars Šķēls
Elita Norberte

SIA Springaita

Jauna pakalpojuma ieviešana aitkopībā

03.09.14.

SIA LĪDUMI

Frontālā iekrāvēja iegāde SIA "Līdumi"
Meža kokmateriālu izvešanas tehnikas
iegāde un aprīkošana

26.08.14.

29.09.14.

Monika Tropa

Kriosaunas iegāde un uzstādīšana
Šūšanas darbnīcas izveidošana Lubānas
novadā

Zigmārs Bāriņš

Trušu audzētavas izveide un aprīkošana

06.10.14.

Jānis Irbe
Dāvis Zaube

Sandris Akmans
Valija Kļaviņa

Ilze Lāce
Ivars Zadarožnajs
SIA Tropicana

Lubānas novads
Madonas
novads

Ilmārs

22.09.14.

SIA Domu pietura

Madonas
novads

26.08.14.

Ivars Zadarožnajs
Solvita Kuliša
Monika Tropa

06.10.14.
Zigmārs Bāriņš

Ērgļu novads
Madonas
novads
Barkavas
pagasts
Madona
Madonas
novads
Ošupes pagasts
Liezēres
pagasts
Madonas
novads
Madonas
novads
Madonas
novads
Praulienas
pagasts
Madonas
novads
Ļaudonas
pagasts
Madonas
novads
Madonas
novads
Vestienas
pagasts

Pielikums nr.10

Intervijas ar projektu iesniedzējiem 6.1. aktivitātē, t.sk. daudzi vienveidīgi projekti
Iesniedzējs, projekts

Intervijas datums

Madona. Uģis Irbe. Jauna tehnika-jaunas iespējas. Sākta uzraudzība. 8.
Kārta 17074,46

Rakstveida intervija
02.10.2014.

AS Madonas ūdens. Guntars Dambenieks. Traktortehnikas iegāde
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Madonas novada iedzīvotājiem.
Sākta uzraudzība. 8.kārta. 17074,46
z/s Keri. Elvīra Tomiņa. Sējmašīnas iegāde lauksaimniecībā izmantojamās
zemes apstrādes pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai. Noraidīts.
8.kārta. 16989,94
SIA Autoremonts M. Māris Malta. Servisa aprīkojuma iegāde. Noslēgts
līgums 8.kārta. 15869,86
Cesvaines novads. z/s Akmeņkrogs. Aivars Tēts. Sniega lāpstas, drenu
skalotāja un zāles smalcinātāja iegāde. Noslēgts līgums. 8. Kārta. 17074,46
IK Ērglis R. Aivars Milnis. Meža tehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanai.
Sākta uzraudzība. 8.kārta.
Rolands Spirģis. Pakalpojumu sniegšana ar mini ekskavatoru vietējiem
iedzīvotājiem. 8.kārta. Reģistrēts.16996,42.
Praulienas pagasts. SIA Jēkabpils būve. Vitālijs Silmanovičs. Kokmateriālu
ēvelēšanas ceha izveide. Reģistrēts. 8.kārta. 17074,46
Aronas pag. SIA Kadiķis AV. Arturs Veips. Mežistrādes tehnikas remonta
pakalpojumu uzlabošana. Sākta uzraudzība. 8.kārta. 17074, 46
Kalsnavas pag. SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums. Vija Kučinska. Sniegto
pakalpojumu attīstība un uzlabošana. Sākta uzraudzība. 8.kārta. 17074, 46
Ļaudonas pag. Ivars Zadarožnajs. Meža kokmateriālu izvešanas tehnikas
iegāde un aprīkošana. Noraidīts. 8.kārta. 17074, 46
SIA Springaitas. Praulienas pagasts. E.Norberte
SIA Halle B. Jānis Buļs. īstenots.
Bojātā asfalta seguma remonta pakalpojuma attīstība SIA "Halle B"

04.06.2014.
Madona
08.10.2014.
telefonintervija

22.09.2014.
Stalidzēni
14.07.2014.
Cesvaine
01.07.2014.
Ērgļi
08.10.2014.
telefonintervija

29.09.2014.
Madona
08.10.2014.
telefonintervija

26.08.14.
Jaunkalsnava
26.08.14.
Ļaudona
03.09.2014. Sigulda
15.07.2014.
Madona

SIA Vadības un finanšu grāmatvedība. Diāna Dambeniece. Projekts īstenots
Digitālu darbu - grāmatu, bukletu izdruka un termoapstrādes iesiešana.

15.07.2014.
Madona

SIA "Aiviekstes klēts". Oskars Žvagins. Projekts īstenots.
Sulu spiešanas, pasterizācijas un pildīšanas pakalpojumu sniegšana
Lubānas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem
Z.S. Greķi B.Blekte. Projekts īstenots.
Divvietīgā zirgu pārvadājamā treilera iegāde
Zemnieku saimniecība "Ielāpi". J. Un L.Bogdanovi. Projekts īstenots.

07.10.14.
telefonintervija

SIA „Līdumi”. I.Lāce. Projekts noraidīts.
"Frontālā iekrāvēja iegāde SIA "Līdumi""

26.08.2014. Kalsnava

Didzis Dumbergs. Projekts tiek īstenots
Mēbeļu ražošanas uzņēmuma "Madonas galdnieks" izveide

29.09.2014.
telefonintervija

14.07.2014.
Cesvaine
23.08.2014. Vestiena

Pielikums nr.10
Monika Tropa. Nav īstenots.
Šūšanas darbnīcas izveidošana Lubānas novadā

06.10.2014.
telefonintervija

SIA "Autlux". Īstenots projekts.
Pamatlīdzekļu iegāde jauna pakalpojumu veida uzsākšanai SIA "Autlux"

08.10.2014.

Aigars Melnis. SIA Meļņi-3. Īstenots projekts.
Lauktehnikas un industriālās tehnikas riepu montāžas pakalpojumu
organizēšana Varakļānu novada iedzīvotājiem.

16.06.2014.
Varakļāni

SIA "MDM-85". Māris Dzenovskis
Smagās tehnikas diagnostikas pakalpojumu pieejamība Madonas novada
iedzīvotājiem

29.08.2014.
Madona

Lelde Čaviņa. Projekts tiek īstenots
Metālapstrādes darbnīcas aprīkojuma iegāde

06.10.2014.

SIA "Eiropas Lūši". Laila Ozoliņa
IPL-Intense Pulsed Light – liekā apmatojuma likvidēšanas iekārtas iegāde

08.10.2014.

SIA Tropikana. Solvita Kuliša.
Kriosaunas iegāde un uzstādīšana

15.07.2014.

telefonintervija

telefonintervija

telefonintervija

telefonintervija

Projekti ar vienveidīgo finansējuma pieprasījumi, bet pētnieces netikās ar šiem
iesniedzējiem:
Sarkaņu pag. SIA Vidzemes Meža Serviss. Ēriks Kuba. Mini traktora iegāde. 8.kārta Atsaukts.
17074,46
Barkavas pag. z/s Augšnieki. Uzņēmējdarbības paplašināšana. Noraidīts . 8.kārta. 17074,46
Ērgļu nov. z/s Jaunglīzdāres. Traktora piekabes iegāde z/s . Noraidīts . 8.kārta. 17074,46
Liezēres pag. z/s Kalna Šķēles. Sandris Dreika. Uzņēmējdarbības paplašināšana z/s. Noraidīts.
8.kārta. 17074,46
Ingmārs Ruļuks. Kokmateriālu izvešanas pakalpojuma nodrošināšana Madonas un apkārtnes
iedzīvotājiem. Noraidīts . 8.kārta. 17074,46

Pielikums nr.11

Intervijas ar projektu iesniedzējiem aktivitātē „Lauksaimniecības produktu
ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un pirmapstrādes mājas apstākļos
veicināšana”
Iesniedzējs, projekts
Zigmārs Bāriņš, Madonas novads Vestienas pag. Trušu audzētavas
izveide un aprīkošana ( noslēgts līgums., bet lauzts) 9.kārta
z/s Vidiņi. Inese Vīle-Bērziņa. Augļu un dārzeņu novietne. Madonas
novads Vestienas pag. Lauzts līgums 6.kārta.
Sandris Akmans, Madonas novads Liezēres pagasts (1- atsaukts, 2 noslēgti līgumi). Kārta 9, 7., 6.
Dubultēni. Jānis Zvirgzdiņš. Ziedputekšņu rasošana. Sākta
uzraudzība. 6.kārta/
SIA Ozols LG. Tikšanās ar Jāni Ozolu. Cesvaines novads. Ogu dārzs ar
sētu. Atsaukts. 6.kārta.
SIA NG Līnija. R.Hačatarjans. Madonas novads Praulienas pagasts.
Biškopības nozares attīstība. Sākta uzraudzība. 6.kārta
Jānis Kļaviņš. Madonas novada Barkavas pag. Upeņu dārza
izveidošana.Atsaukts. 7.kārta.
Juris Vašķis. Maizes ceptuves izveidošana mājas apstākļos. Atsaukts
6.kārta.
z/s Margrietiņas. Ērgļu nov. Sākta uzraudzība. 7.kārta.

Intervijas datums
telefonintervija

22.09.2014.
29.09.2014.
Intervija Vestienā
06.10.2014.
telefonintervija

29.09.2014.
Intervija Madonā
14.07.2014.
Fokusgrupā
Cesvainē
26.08.2014.
Ļaudona
06.10.2014.
telefonintervija

22.09.2014.
telefonintervija

01.07.2014.
Fokusgrupā Ērgļos

SIA Meiers. Raitis Meiers. Lubānas nov. Gaļas pārstrādes inventāra,
darbgaldu un kūpinātavas iegāde. Sākta uzraudzība. 6.kārta
Jānis Spriņģis. Smiltsērķšku dārza ierīkošana. Lauzts līgums, 7.kārta.
z/s Šķesteri. Varakļānu nov. Nektāraugu sēšanas tehnoloģija. Sākta
uzraudzība. 6. kārta
z/s Miglas. Aigars Šķēls. Madonas novads Ošupes pag. Saimniecības
ēkas pielāgošana biškopībai. Lauzts līgums. 6.kārta
Dāvis Zaube. Madonas novads Ošupes pag. Ābeļdārza ierīkošana.
Atsaukts. 7.kārta.
SIA Domu pietura. Astra Riekstiņa. Madona. Ekoloģisku augļu sulu
un vīna ražošana mājas apstākļos. Atsaukts. 6.kārta.
Jānis Irbe. Madonas novads Mētrienas pagasts. Melnais zelts
Straumēnos. Atsaukts. 6.kārta.
Lilita Mālniece. Bišu stropu iegāde dravas paplašināšanai. Sākta
uzraudzība. 7.kārta.
Juris Prusakevičs. Madonas novads Ļaudonas pag. Smiltsērķšu
stādījumu ierīkošana. Noslēgts līgums. 6.kārta.
Fokusgrupu dalībnieku reģistrācijas lapās ir reģistrēti dalībnieki, kas
nodarbojas vai plāno nodarboties ar mājražošanu, bet nav līdz šim
strādājuši ar LEADER programmu.

06.10.14.
telefonintervija

06.10.14.
telefonintervija
16.06.2014.
Fokusgrupa
Murmastienē
22.09.2014.
Intervija Ošupē
06.19.2014.
telefonintervija
15.07.14.
telefonintervija
22.09.2014.
telefonintervija
06.10.2014.
telefonintervija
26.08.2014.
Fokusgrupa Ļaudonā

Pielikums nr.11

PIELIKUMS NR.12

FOKUSGRUPU UN SEMINĀRU DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPAS

PIELIKUMS NR.13

FOKUSGRUPU UN SEMINĀRU DARBA KĀRTĪBAS

Sanāksme par LEADER programmas projektu ieviešanu 2009.-2013.g
Tikšanās novada pašvaldībā ar pašvaldības darbiniekiem 2014.g. 16. jūnijā (pirmdiena)
plkst.11.00 -12.30
Vēlamie tikšanās dalībnieki: pašvaldības priekšsēdētājs, izpilddirektors, Attīstības nodaļa,
sociālais dienests, atbildīgie par sportu, kultūru un izglītību
Novada pašvaldība ir iesniegusi projektu „Infrastruktūras izveide kvalitatīviem kultūras
pakalpojumiem Murmastienes pagastā” (stadija-projekta uzraudzība)
pašvaldības zālē turpināt sarunu ar Varakļānu novada biedrībām, kuras ir piedalījušās Leader
projektos. Plkst. 12:30-13.30
Biedrības:
„Pieaugušo attīstības projekts” (Staņislavs Poče, Inga Grudule, Lauma Ikše)




Projekts „Baltais gulbis dodas debesīs”
Projekts „Zupas virtuve Varakļānos”
Projekts „Bērnu prieks”

„Sinerģija V” (Aija Ščucka)


Projekts „Hokeja laukums”

Varkļānu pagasta sieviešu klubs „Magnolija”


Projekts „Informācijas un nodarbību centrs” (projekts noraidīts)

Biedrība “Varakļōnīts” (ja pareizi saprotu nav izmantojuši Leader)
Plkst.13.30 ar uzņēmējiem, kuri ir piedalījušies Leader projektos:
SIA Meļņi 3 (Aigars Melnis)


Projekts „Riepu montāžas pakalpojumi”

SIA Meiers (Gatis Meiers)


Projekts „Nojumes un stādu laukuma izbūve”

15:00 Tikšanās Murmastienes pagasta pārvaldē
Pārvaldes vadītāju,
biedrību „Zemes bites” Murmastienē (Edīte Grudule),


Projekts „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē”

„Mednieku klubs Murmastiene” (Dainis Tučs),


Projekts „Zaļais ceļotājs”

z/s Šķesteri (Māris Gruduls)


Projekts „Jaunas nektāraugu sēšanas tehnoloģijas”

Sanāksme par LEADER programmas projektu ieviešanu 2009.-2013.g
Ērgļu novadā, Ērgļu Saieta namā (Rīgas iela 5, 2.stāvs)
2014. gada 1. jūlijā (otrdiena) plkst. 10.00

Plkst.10.00 -11.30 Tikšanās novada pašvaldībā ar pašvaldības darbiniekiem
Vēlamie tikšanās dalībnieki: pašvaldības priekšsēdētājs, izpilddirektors, Attīstības nodaļa,
sociālais dienests, atbildīgie par sportu, kultūru un izglītību un citi ieinteresētie darbinieki
Ērgļu pašvaldības iesniegtie projekti





Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos.
Tautas tērpi- deju kolektīvu izaugsmei Ērgļos
Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija (Zinta Saulīte)
Braku zedeņu žoga atjaunošana (Zinta Saulīte)

Plkst. 11:30-13.00 Tikšanās ar Ērgļu novada biedrībām, kuras ir piedalījušās LEADER projektos,
kā arī aicinātas biedrības/nodibinājumi, kas līdz šim nav piedalījušies LEADER programmā
Biedrības: Ērgļu mūžizglītības biedrība





Trenažieru zāle Ērgļu iedzīvotājiem
Nāc slēpot!
Dzenīša mobīlā dabas skola
Nāc un slēpo- būsi vesels! (Valda Griezāne)

BDR Ērgļu sanum




Ģimeņu atpūtas un brīvā laika aktivitāšu laukuma izveide Ērgļu pagastā.
Masāžas kabineta izveide pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem
Skaistumkopšanas, kosmētikas un SPA kabineta izveide pakalpojumu
pieejamībai un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

BDR Ērgļu skati (Mārcis Feldbergs) Laivu noma Ērgļos
Vēl kāda biedrība, ja darbojas Ērgļu novadā, kas nav piedalījusies LEADER!

Plkst.13.00 Tikšanās ar uzņēmējiem, mājražotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER
programmā, kā arī aicināti uzņēmēji, kuri nav līdz šim izmantojuši LEADER






IK Ērglis R (Aivars Milnis) Meža tehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanai
ZS Margrietiņas (Sanita Užāne) Tehnikas iegāde Z/S "Margrietiņas"
SIA "Kārlis un partneri"
ZS Ērgļu pagasta Feodorova zemnieku saimniecība "JAUNGLĪZDĀRES" Traktora
piekabes iegāde ZS "Jaunglīzdāres"
Mājražotāji

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita Līviņa
un Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā.
Saziņai e-pasts: agita.livina@va.lv

Sanāksme par LEADER programmas projektu ieviešanu 2009.-2013.g
Cesvaines novadā, 2014. gada 14. jūlijā (pirmdiena) plkst. 10.00 Novada domes zālē
Plkst.10.00 -11.30 Tikšanās novada pašvaldībā ar pašvaldības darbiniekiem
Vēlamie tikšanās dalībnieki: pašvaldības priekšsēdētājs, izpilddirektors, projektu vadītāja, Attīstības
plānotājs, sociālais dienests, bērnu un jauniešu centrs, atbildīgie par sportu, kultūru un izglītību un
citi ieinteresētie darbinieki.
Cesvaines novada pašvaldības iesniegtie projekti



Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija (atbalstīts)
„Rotaļu un atpūtas laukuma izveide Cesvainē” (noraidīts)

Plkst. 11:30-13.30 Tikšanās ar Cesvaines novada biedrībām, kuras ir piedalījušās LEADER
projektos, kā arī aicinātas biedrības/nodibinājumi, kas līdz šim nav piedalījušies LEADER
programmā








JSK Pakavs „Jātnieku sporta sacensību un treniņu laukums ar šķēršļiem "Pakavos"”
(noraidīts).; „Šķēršļu komplekta iegāde sporta laukuma pilnveidošanai un sacensību
profesionālai organizēšanai” (atbalstīts); Reitterapijas ēka "Pakavos" (atbalstīts); Jātnieku
sporta sacensību un treniņu laukums "Pakavos" (atbalstīts). Biruta Jukša
Biedrība Durvis Atpūtas un sporta laukuma izveide (atbalstīts); Laukuma vienkāršotā
rekonstrukcija (atbalstīts) Anita Kanča
Cesvaines mākslinieku biedrība „Cesvaines mākslas telpa” (noraidīts).; „Tekstilapstrādes
aprīkojuma iegāde tekstilmākslas nodarbību pilnveidei Cesvainē” (noraidīts)
BDR Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība "DAb-a" Keramikas apdedzināšanas krāsns
iegāde (atbalstīts). Sanita Ozola
BDR Cesvaines pūtēju orķestris „Cesvaines novada jaunās skaņas” (atbalstīts). Uģis
Fjodorovs
BDR Izglītībai un kultūrai Cesvainē „Atbalsts kultūras pasākumiem Cesvaines novadā”
(noraidīts)
Vēl kāda biedrība, ja darbojas Cesvaines novadā, kas nav piedalījusies LEADER!

Plkst.14.00 Tikšanās ar uzņēmējiem, mājražotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER programmā, kā
arī aicināti uzņēmēji, kuri nav līdz šim izmantojuši LEADER




z/s Greķi Divvietīgā zirgu pārvadājamā treilera iegāde (atbalstīts) Baiba Blekte
z/s AKMEŅKROGS „Sniega lāpstas. drenu skalotāja un zāles smalcinātāja iegāde”
(atbalstīts) Aivars Tēts
SIA „Cesvaines siltums” SIA "Cesvaines siltums" jaunu pakalpojumu piedāvāšana
vietējiem novada iedzīvotājiem (atsaukts) Aivars Baiers

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita Līviņa un
Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā.
Saziņai e-pasts: agita.livina@va.lv

Sanāksme par LEADER programmas projektu ieviešanu 2009.-2013.g
Lubānas novadā, 2014. gada 15. jūlijā (otrdiena) plkst. 10.00 kultūras klubā
Plkst.10.00 -11.30 Tikšanās novada pašvaldībā ar pašvaldības darbiniekiem
Vēlamie tikšanās dalībnieki: pašvaldības priekšsēdētājs, izpilddirektors, projektu vadītāja, Attīstības
plānotājs, sociālais dienests, bērnu un jauniešu centrs, atbildīgie par sportu, kultūru un izglītību un
citi ieinteresētie darbinieki.
Lubānas novada pašvaldības iesniegtie projekti









LNP Atklāj mūziku! (atbalstīts) Linda Pomere
LNP Kalpaka kāpnes (atbalstīts)
Lubānas pilsētas estrādes labiekārtošana (noraidīts)
Tirgus lapenes izveide (noraidīts)
Elektrotīkla un apgaismojuma izbūve estrādes elektroapgādei Lubānas novadā (noraidīts)
Tautas tērpu iegāde Lubānas kultūras nama amatiermākslas kolektīviem (noraidīts)
Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas novadā labiekārtošana (atbalstīts)

Plkst. 11:30-13.30 Tikšanās ar Lubānas novada biedrībām, kuras ir piedalījušās LEADER projektos,
kā arī aicinātas biedrības/nodibinājumi, kas līdz šim nav piedalījušies LEADER programmā
NOD "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" Lubāna mitrāja informācijas centra pakalpojumu kvalitātes
un infrastruktūras attīstība (noraidīts), Vides interpretācijas pasākumu daudzveidība- dabas un
cilvēka mijiedarbība ilgtermiņā (atbalstīts) Ina Gutāne, Dace Āriņa
BDR Lubānas novada iniciatīvas biedrība Trenažieru zāles ierīkošana (noraidīts)
BDR Meirānieši Dienas centrs ģimenēm ar bērniem (atbalstīts), "Modernās mūzikas studija bērnu
un jauniešu brīvā laika pavadīšanai Meirānos" (atbalstīts) Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs
(atbalstīts) Dace Mežsarga
BDR Aiviekstes ozoli. Slidošanas laukuma izveidošana Lubānas novadā (noraidīts), Aprīkojuma
iegāde distanču slēpošanas attīstīšanai Lubānā (atbalstīts) Māris Valainis
BDR Dejotprieks Vidzemes tautas tērpu iegāde Lubānas bērnu un jauniešu deju kolektīviem
(atbalstīts) Lienīte Ozolniece
BDR Lubānas pensionāru biedrība "CERĪBA" Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana
Lubānas novadā un tā apkārtnē (atbalstīts) Ina Gutāne
BDR Saulains Rīts Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu ieviešana Lubānas novadā
(atbalstīts)
BDR Vecais ceplis Jāņa Zābera muzeja 'Vecais ceplis" attīstības veicināšana (atbalstīts)
BDR Aborieši Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai (atbalstīts) Raivis
Barans, Māris Valainis
Vēl kāda biedrība, ja darbojas Cesvaines novadā, kas nav piedalījusies LEADER!

Plkst.14.00 Tikšanās ar uzņēmējiem, mājražotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER programmā, kā
arī aicināti uzņēmēji, kuri nav līdz šim izmantojuši LEADER
SIA Aiviekstes klēts Sulu spiešanas, pasterizācijas un pildīšanas pakalpojumu sniegšana Lubānas un
apkārtējo novadu iedzīvotājiem (atbalstīts)
ZS Apogi Gaļas pārstrādes inventāra, darbgaldu un kūpinātavas iegāde (atbalstīts) Raitis Meiers
Monika Tropa Šūšanas darbnīcas izveidošana Lubānas novadā (atsaukts)

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita Līviņa
un Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā.
Saziņai e-pasts: agita.livina@va.lv

Pētījums „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam
rezultāti- LEADER projektu radītā situācija un iespējas”

2014. gada 26. augustā (otrdiena) Jaunkalsnavas kultūras namā plkst.10.00
Uz tikšanos aicinām Kalsnavas pagasta un tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, biedrības un
uzņēmējus, kuri ir piedalījušies LEADER projektu sagatavošanā, ieviešanā un īpaši arī
īstenoto projektu devuma apgūšanā un izmantošanā ikdienā.
PLĀNOTĀ DARBA KĀRTĪBA
Plkst.10.00 -11.00 Sarunas par pašvaldības iesniegtajiem, īstenotajiem LEADER projektiem un to
nozīmi vietējiem iedzīvotājiem, kā arī pagastu attīstībā.
Madonas novada pašvaldības iesniegtie projekti, kas pieteikti Kalsnavas pagastam:
 Aprīkojuma iegāde kultūras namam Vesetas ielā 8 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā
Madonas novadā (noraidīts)
 Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (noslēgts līgums)
 Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas
novads. (īstenots)
 Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu pašdarbības kolektīviem. (sākta uzraudzība)

Plkst. 11:00-12.00 Tikšanās ar Kalsnavas pagasta biedrībām un iedzīvotājiem, kuri ir piedalījušies
LEADER projektos, kā arī aicinātas biedrības/nodibinājumi, kas līdz šim nav piedalījušies LEADER
programmā.
BDR "Kalsnavas jaunieši"
o

"Aktīvās atpūtas laukuma- skeitparka izveide Jaunkalsnavā" (noraidīts)

o

"Florbola"-hokeja laukuma un slidotavas izveide Jaunkalsnavā (īstenots)

BDR "MOTOKLUBS KALSNAVA MB"
o

Divu motociklu un sporta ekipējuma iegāde motoklubam Kalsnava MB (noraidīts)

BDR Naktsvijoles
o
o
o

Multifunkcionāla kompleksa izveide āra aktivitātēm. (noraidīts)
Sakārtota infrastruktūra Multifunkcionālā kompleksa teritorijā (noraidīts)
Sakārtota infrastruktūra iedzīvotāju āra aktivitātēm. (noraidīts)

Plkst.12.00-13.00 Tikšanās ar uzņēmējiem, mājražotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER
programmā, kā arī aicināti uzņēmēji, potenciālie mājražotāji, kuri nav līdz šim izmantojuši LEADER




Guntis Kovaļevskis. Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu nodrošināšana Madonas novada
iedzīvotājiem (noslēgts līgums)
SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums. SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums" sniegto
pakalpojumu attīstība un uzlabošana (sākta uzraudzība)
SIA LĪDUMI. Frontālā iekrāvēja iegāde SIA "Līdumi" (noraidīts).

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita Līviņa
un Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā.
Saziņai e-pasts: agita.livina@va.lv

Pētījums „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam
rezultāti- LEADER projektu radītā situācija un iespējas”

2014. gada 26. augustā (otrdiena) Jaunkalsnavas kultūras namā plkst.10.00
Uz tikšanos aicinām Kalsnavas pagasta un tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, biedrības un
uzņēmējus, kuri ir piedalījušies LEADER projektu sagatavošanā, ieviešanā un īpaši arī
īstenoto projektu devuma apgūšanā un izmantošanā ikdienā.
PLĀNOTĀ DARBA KĀRTĪBA
Plkst.10.00 -11.00 Sarunas par pašvaldības iesniegtajiem, īstenotajiem LEADER projektiem un to
nozīmi vietējiem iedzīvotājiem, kā arī pagastu attīstībā.
Madonas novada pašvaldības iesniegtie projekti, kas pieteikti Kalsnavas pagastam:
 Aprīkojuma iegāde kultūras namam Vesetas ielā 8 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā
Madonas novadā (noraidīts)
 Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (noslēgts līgums)
 Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas
novads. (īstenots)
 Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu pašdarbības kolektīviem. (sākta uzraudzība)

Plkst. 11:00-12.00 Tikšanās ar Kalsnavas pagasta biedrībām un iedzīvotājiem, kuri ir piedalījušies
LEADER projektos, kā arī aicinātas biedrības/nodibinājumi, kas līdz šim nav piedalījušies LEADER
programmā.
BDR "Kalsnavas jaunieši"
o

"Aktīvās atpūtas laukuma- skeitparka izveide Jaunkalsnavā" (noraidīts)

o

"Florbola"-hokeja laukuma un slidotavas izveide Jaunkalsnavā (īstenots)

BDR "MOTOKLUBS KALSNAVA MB"
o

Divu motociklu un sporta ekipējuma iegāde motoklubam Kalsnava MB (noraidīts)

BDR Naktsvijoles
o
o
o

Multifunkcionāla kompleksa izveide āra aktivitātēm. (noraidīts)
Sakārtota infrastruktūra Multifunkcionālā kompleksa teritorijā (noraidīts)
Sakārtota infrastruktūra iedzīvotāju āra aktivitātēm. (noraidīts)

Plkst.12.00-13.00 Tikšanās ar uzņēmējiem, mājražotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER
programmā, kā arī aicināti uzņēmēji, potenciālie mājražotāji, kuri nav līdz šim izmantojuši LEADER




Guntis Kovaļevskis. Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu nodrošināšana Madonas novada
iedzīvotājiem (noslēgts līgums)
SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums. SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums" sniegto
pakalpojumu attīstība un uzlabošana (sākta uzraudzība)
SIA LĪDUMI. Frontālā iekrāvēja iegāde SIA "Līdumi" (noraidīts).

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita Līviņa
un Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā.
Saziņai e-pasts: agita.livina@va.lv

Pētījums „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam
rezultāti- LEADER projektu radītā situācija un iespējas”

2014. gada 29. augustā (piektdiena) Madonas novada domes sēžu zālē plkst.10.00
Uz tikšanos aicinām Madonas pilsētas un tuvākās apkārtnes pagastu iedzīvotājus,
biedrības un uzņēmējus, pašvaldības darbiniekus, kuri ir piedalījušies LEADER projektu
sagatavošanā, ieviešanā un īpaši arī īstenoto projektu devuma apgūšanā un izmantošanā
ikdienā. Uz tikšanos ir aicināti arī projektu iesniedzēji no apkārtējiem pagastiem, kuri šajā
sarakstā nav minēti un, ar kuriem pētnieces līdz šim nav tikušās (Kalsnavas un Ļaudonas
pagastos tikšanās ir 26.augustā)
PLĀNOTĀ DARBA KĀRTĪBA
Plkst.10.00 -11.00 Sarunas par pašvaldības iesniegtajiem, īstenotajiem LEADER projektiem un to
nozīmi vietējiem iedzīvotājiem, kā arī apkārtējo teritoriju attīstībā.
Madonas pilsētas estrādes teritorijas labiekārtošana (noraidīts)
Madonas kartinga trases rekonstrukcija.(noraidīts)
Metālmākslas un rotkalšanas studijas izveide. (noraidīts)
Rotaļu laukuma izveide Veidenbauma ielā 15 (Priežu kalnā), Madonā (noraidīts)
Aprīkojuma iegāde laulību ceremonijas nama telpām (atbalstīts)
Aprīkojuma iegāde Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālo pakalpojumu sniegšanai (atbalstīts)
Kino aparatūras iegāde Madonas novada kinoteātrim "Vidzeme" (atbalstīts)
Madonas kartinga trases jaunbūve. (atbalstīts)
Elektroniskā sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada Lazdonas
pagasta sporta un atpūtas bāzei "Smeceres sils" (atbalstīts)

Plkst. 11:00-13.00 Tikšanās ar biedrībām un iedzīvotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER projektos,
kā arī aicinātas biedrības/nodibinājumi, kas līdz šim nav piedalījušies LEADER programmā.
BDR "Alžāni” Hokeja ekipējuma iegāde biedrībai "Alžāni" (atbalstīts)
BDR "Melnais piens" Kvalitatīva skaņa – improvizācijas izrādes pamats (atbalstīts)
Fotostudija- amatierim un profesionālim. (noraidīts)

BDR "Mēs saviem bērniem" Materiāli tehniskās bāzes izveide mūzikas, smilšu terapijas, un
montesori pakalpojumu izveidei bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (atbalstīts)
Aprīkojuma iegāde deju grupai "Mazais cilvēciņš" (atbalstīts)
Aprīkojuma un tērpu iegāde biedrībai "Mēs saviem bērniem (atbalstīts)

BDR "Pie Kraujas" Pamatlīdzekļu iegāde piedzīvojumu sporta attīstībai Madonas novadā
(noraidīts)

BDR Austrumu cīņu biedrība "SINOBI KAI DODŽO" Cīņas sporta inventāra un zāles
aprīkojuma iegāde un cīņas sporta infrastruktūras uzlabošana (atbalstīts)

Cīņas sporta zāles aprīkojuma iegāde un infrastruktūras uzlabošana (atbalstīts)

BDR Biedrība "MADONAS LAUKSAIMNIEKU APVIENĪBA" Madonas lauksaimnieku
konkurētspējas paaugstināšana (atbalstīts)

BDR Florbola klubs "MADONA" Aprīkojums florbola treniņu un spēļu organizēšanai (atbalstīts)
BDR Samuraji "Cīņas un aerobikas zāles" aprīkošana Madonas sporta centrā (atbalstīts)
BDR "Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs" Jaunu uzņēmumu attīstība novada ekonomiskās izaugsmes pamats (atsaukts)

BDR "Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība" Dzīvnieku patversmes modernizēšana
(noraidīts)
Cilvēka labākais draugs - suns un kaķis (atbalstīts)

BDR "Savējie M" Velotrenažieru iegāde sportam un atpūtai (noraidīts)
Sporta biedrības "Savējie M" rīkoto sporta aktivitāšu attīstīšana bērniem un jauniešiem. (atbalstīts)
Aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem. (atbalstīts)
Biatlona un piedzīvojumu spēles "Airsoft" ieviešana sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils "
(atbalstīts)

BDR "SMECERES SILA KALNI" Aktīvās izklaides parka izveide. (noraidīts)
BDR Latvijas Aitu audzētāju asociācija Pakalpojumu pieejamība, sasniedzamība un kvalitāte
iedzīvotājiem visā biedrības "Madonas novada fonds" teritorijā. (atbalstīts)

BDR Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība "Trusis un citi" Suņu apmācības laukums
"LABS SUNS!"' (noraidīts)

Plkst.13.00-14.30 Tikšanās ar uzņēmējiem, mājražotājiem, kuri ir piedalījušies LEADER
programmā, kā arī aicināti uzņēmēji, potenciālie mājražotāji, kuri nav līdz šim izmantojuši LEADER
AS MADONAS ŪDENS. Traktortehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Madonas
novada iedzīvotājiem (īstenots)
Didzis Dumbergs. Mēbeļu ražošanas uzņēmuma "Madonas galdnieks" izveide (atbalstīts)
IK AUSEKĻI A. Noliktavas ēkas jaunbūve IK"Ausekļi A" (noraidīts)
SIA DN WATS. Mērniecības pakalpojuma uzsākšana sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "DN WATS"
(reģistrēts)
SIA GDK. Malkas skaldīšanas pakalpojuma sniegšana pie klienta (atbalstīts)
SIA MDM-85. Smagās tehnikas diagnostikas pakalpojumu pieejamība Madonas novada iedzīvotājiem
(reģistrēts)
SIA UniParks. Datu pārraides un monitoringa sistēmas izveidošana. (atsaukts)
Datu apstrādes centra izveidošana. (noraidīts)
Uģis Irbe. Jauna tehnika - jaunas iespējas (atbalstīts)
SIA Eiropas Lūši. IPL - Intense Pulsed Light - liekā apmatojuma likvidēšanas iekārtas iegāde
(atbalstīts)

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita Līviņa
un Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā.
Saziņai e-pasts: agita.livina@va.lv

„Pētījums par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada
fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam”rezultātiemLEADER projektu radītā situācija un iespējas”
Ielūdzam uz pētījuma publisko prezentāciju
16.septembrī, plkst. 10.00
Madonā, Saieta laukumā 1
trešā stāva zālē
Darba kārtība

Plkst. 10.00 Vietējās attīstības stratēģijas dinamika skaitļos, 2009.2014.gads.
Jogita Baune, Madonas novada fonds
Plkst. 10.30 Ziņojums par pētījuma rezultātiem.
Agita Līviņa un Sarmīte Rozentāle
Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro
pētījumu institūts

Plkst.11.30 Diskusija par LEADER projektiem, vietējās
attīstības stratēģijas ietekmi uz teritoriju. Diskusiju vada
Agita Līviņa un Sarmīte Rozentāle
Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro
pētījumu institūts
Plkst. 12.15 LEADER programma jaunā perioda, 2014.-2020. gada,
skatījumā.
Jogita Baune, Madonas novada fonds
Pēc pasākuma būs arī iedzīvotājiem individuāla iespēja tikties un runāt ar
pētniecēm, izsakot savu viedokli par LEADER projektiem, vietējās attīstības
stratēģijas ietekmi uz teritoriju.
Pētījumu pasūtījis nodibinājums „Madonas novada fonds”
Pasākumu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
1

PĒTĪJUMA REZULTĀTI PAR
MADONAS NOVADA FONDA
DARBĪBAS STRATĒĢIJAS
2009.-2013.G. REZULTĀTIEM
Sarmīte Rozentāle
Agita Līviņa
Vidzemes Augstskolas
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu
institūts, Valmiera

2014.gada 16.septembris, Madona

•
•
•
•
•
•

Stāstīsim par:

MNF Stratēģiju,
Kvalitatīvu dzīves vidi Jūsu skatījumā,
LEADER organizatorisko pusi,
LEADER saturu projektiem
Uzņēmēju portrets
Sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju
aktivitātes LEADER
• Pašvaldību loma LEADER
• Secinājumi un priekšlikumi
2014.gada 16.septembris, Madona

LEADER MISIJA
• Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos
• Dot iespēju vietējiem iedzīvotājiem
iesaistīties lēmumu pieņemšanā un
aktivitāšu īstenošanā
• LEADER no Eiropas Savienības finanšu
instrumentiem tiek īstenots vistuvāk
iedzīvotājam
2014.gada 16.septembris, Madona

BRAKOS

2014.gada 16.septembris, Madona

LEADER LATVIJĀ
• 40 lauku partnerības (pēc www.lad.gov.lv)
• No 5-65 tūkstošiem iedzīvotāju vienā
partnerībā
• MNF ap 40 tūkst.

2014.gada 16.septembris, Madona

STRATĒĢIJA
• Organizācijas virziens un mērogs
ilgtermiņā, kuru sasniedz ar organizācijas
priekšrocībām, izmantojot resursu pārdali,
izdarot izmaiņas vidē, un piepildot
interesentu vēlmes.(Johnson, Scholes,
Whittington 2005)

Tūrisma uzņēmumu
stratēģiskā vadība,

2010. gada 12. novembrī

Stratēģijas MNF teritorijā
• MNF darbības stratēģija 2009.-2013.gadam (2008, 2014)
• 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
2014.gada 16.septembris, Madona
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Līderiem ir jābūt attīstības redzējumam!

• Lai veiksmīgi noteiktu uzņēmuma/vietas
attīstības nākotni vadītājiem vajag:
– Zināt, kur tagad uzņēmums/vieta atrodas
– Redzēt, uz kurieni uzņēmumam/vietai jādodas
– Atpazīt laiku, kad jāpagriežas jaunā virzienā

2010. gada 12. novembrī

IEDZĪVOTĀJU IESAISTE
• Novada prioritātes apspriestas
iedzīvotājus iesaistot forumos, izstrādājot
plānošanas dokumentu (Ērgļi)
• Aktīvie cilvēki iesaistās dažādās
aktivitātēs
• Ienācēji novadā:
– Ērgļos plānota diskusija
– «Negrib iesaistīties aktivitātēs, šeit atbrauc
atpūsties, prom no drūzmas»
– Raugās ar aizdomām uz ienācēju, neuzticību
2014.gada 16.septembris, Madona
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Kvalitatīva dzīves vide pētījuma
dalībnieku skatījumā (ekonomika)
• Vieta, kur ir darba vieta un iespēja saņemt pakalpojumus
• Laba infrastruktūra, pieejami pakalpojumi, veselība,
droša vide
• Darbs, droša vide, darba vietas, darba iespējas
• Vide, kurā cilvēks var justies droši, nodrošināt iztiku sev
un ģimenei
• Iespējas izvēlēties darbu, kur strādāt, iespēja strādāt
savā specialitātē, iespēja strādāt radošu darbu savā
specialitātē

2014.gada 16.septembris, Madona

Kvalitatīva dzīves vide pētījuma
dalībnieku skatījumā (turpinājums
ekonomika)
• Iedzīvotājiem ir regulāri ienākumi, t.i. darbs, laba
infrastruktūra.
• Iedzīvotāju sabalansēti ienākumi un izdevumi
• Sakārtota infrastruktūra, darba vietas, labs atalgojums
un labi veikali, kur plašs produkcijas klāsts, attīstīta
uzņēmējdarbība.
• Iedzīvotājiem iespēja realizēties dažādās jomās, attīstot
uzņēmumu, atrodot darbu, dzīvojot sakārtotā vidē
• Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte, sasniedzamība
vietējiem iedzīvotājiem-ir darbs pienācīgi atalgots un
sasniedzami pakalpojumi.
•
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Kvalitatīva dzīves vide pētījuma
dalībnieku skatījumā (sociālā vide)
•
•
•
•

Vieta, kur ir arī labi atpūsties
Kultūra, sports, atpūta
Kultūras 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).

2014.gada 16.septembris, Madona

Kāla ezers
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Kāla ezers
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Kvalitatīva dzīves vide pētījuma
dalībnieku skatījumā (sociālā vide)
• Kultūras un sporta pasākumi
• Attīstīta kultūras dzīve
• Iespēja daudzveidīgi pavadīt brīvo laiku
iesaistoties dažādās aktivitātēs.
• Iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku
• Iespēja tikties ar domu biedriem
• Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana
2014.gada 16.septembris, Madona

JAUNIEŠU CENTRS
JAUNKALSNAVĀ
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Kvalitatīva dzīves vide pētījuma
dalībnieku skatījumā (sociālā vide)
• Izglītības, medicīnas un sociālo
pakalpojumu brīva, ērta saņemšana.
• Skolas, medicīna
• Izglītības pieejamība
• Interešu izglītības iespējas
• Atbalsts vietējiem iedzīvotājiem

2014.gada 16.septembris, Madona

Kvalitatīva dzīves vide pētījuma
dalībnieku skatījumā (dabas vide)
• Skaista daba.
• Iespēja dzīvot skaistā dabā.
• Droša vide- skaista, tīra daba.

2014.gada 16.septembris, Madona
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LEADER ORGANIZĀCIJA
Nepieciešama plašāka un personīgāka informācija par
LEADER projektu
– IETEICAMS projektu iesniegšanas termiņš 3-4 mēneši
no izsludināšanas brīža,
– Iepazīšanās ar projektu nosacījumiem,
– Vērtēšanas kritēriji ir svarīgi, lai rakstot projektu
zinātu, kam pievērst pastiprinātu uzmanību,
– Atgriezeniskā saite ar iesniedzēju par noraidīšanas
iemesliem, nepilnībām, kļūdām.
– Tiek ieguldīts daudz resursu vairāku projektu
rakstīšana, kas rada iekšējo konkurenci. Grupēt
pašvaldībā pēc stratēģiskā mērķa.
2014.gada 16.septembris, Madona

LEADER ietekme uz teritoriju
novadu griezumā
• «Ja kaut viens jauns cilvēks tiek pievērsts
kādai nodarbei, tad tas ir ieguvums jebkurai
izlietotai naudas summai» (Kalsnavas pagasta
iedzīvotājs)

• Kopumā visi LEADER projekti tiek raksturoti kā
pozitīvi un vajadzīgi, atsevišķos gadījumos ir
diskusijas par izpildījumu vai vietas izvēli vai arī
par to, kā cilvēki izmanto radītās iespējas.
• Iedzīvotāju blīvums ir zems, tādēļ ir neiespējami
atbalsta efektivitāti mērīt tikai ar cipariem.
2014.gada 16.septembris, Madona

LEADER
Vietas attīstība
Vietējie
iedzīvotāji

Viesi,
tūristi

• Vietējo iedzīvotāju ir
nepietiekami
• Preces un pakalpojumi ir
jāpārdod uz āru
• Naudai ir jāieplūst
teritorijā, lai attīstītos
• ATTĪSTOT
PAKALPOJUMUS,
KURUS IZMANTO VIESI,
LABUMU GŪST
VIETĒJIE IEDZĪVOTĀJI

2014.gada 16.septembris, Madona

Pakalpojumu pieejamība
• Svarīgāks rādītājs par pakalpojumu
pieejamību vietējiem iedzīvotājiem ir
vietas attīstības izaugsme, pievilcība.
Ja projekta rezultātā pieaug apmeklētāju,
viesu skaits projektā īstenotajai teritorijai
tas veicina vietas attīstību un vietējo
cilvēku dzīves kvalitāti.

2014.gada 16.septembris, Madona

PAŠVALDĪBA VAI BIEDRĪBA I
• Lauku teritorijās bieži tie paši cilvēki, kas strādā
pašvaldībā, dibina biedrības:
– Lai varētu nodrošināt plašāku funkcijas
nodrošinājumu virs minimuma,
– Šķiet, ka biedrību projektus labprātāk atbalsta kā
pašvaldību.
• Pašvaldības nodrošina 10% līdzfinansējumu, ja
biedrība to pieprasa.
• Vienkāršāk aktivitāti veikt to ieplānojot pašvaldības
budžetā. Atkrīt projekta administrēšana (Ērgļi)
2014.gada 16.septembris, Madona

PAŠVALDĪBA VAI BIEDRĪBA II
• Pašvaldībai ir atbildība pret iedzīvotājiem
• Pašvaldība nodrošina projekta ilgtspēju,
uzturēšanu, atbild par iegādāto inventāru –nevar
likvidēties
• Pašvaldība var izvērtēt prioritātes, atsevišķos
gadījumos tika minēts, ka prioritātes jau ir
noteiktas stratēģijās
• Notiek projektu konkurence pašvaldības iekšienē
• Tajā pašā laikā ir funkcijas, kuras pašvaldība
nevar/nedrīkst veikt.
2014.gada 16.septembris, Madona

PAŠVALDĪBU IESNIEGTIE
PROJEKTI TEMATISKI
Uzņēmējdarbībai
Bērniem un jauniešiem

Brīvā laika pavadīšana, pašdarbība
Sports, aktīvā atpūta

Series1

Kultūras , vēstures objekti
Sociālie pakalpojumi

Citi pakalpojumi
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BIEDRĪBAS
• Darbojas jau ilgstoši, sevi apliecinājušas darbībā
• Biedrības, kuras nodibinātas paralēli
uzņēmumiem, lai pieteiktu projektus
• Biedrību forma ļauj uzņēmējiem sniegt sociālus
pakalpojumus
• Biedrības, kurā ir ļoti uzskatāmi redzams
ieguldījums plašākās sabiedrības interesēs
• Specifiskas interešu jomas, saistītas ar izziņu,
izglītošanos, kultūru un sportu.
• Atsevišķas biedrības - sociālais atbalsts.
2014.gada 16.septembris, Madona

BIEDRĪBAS
• 50 pret 50
– Nevajag ļaut pirkt aprīkojumu, iekārtas, bet
dot finansējumu tikai pasākumiem, to
organizēšanai
– Pasākumu varam noorganizēt paši, bet tieši ir
ļoti svarīgs, aprīkojums, bieži arī telpu
renovācija.

2014.gada 16.septembris, Madona

BIEDRĪBU PROJEKTI TEMATISKI
Tūrisms
Dzīvnieki

Mežu apsaimniekošana, lauksaimniecība
Kultūras mantojums
Bērniem
Series1

Brīvā laika pavadīšana, pašdarbība
Sociāli pakalpojumi
Šaušana
Jāšanas sports un reitterapija

Sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes
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1.Rosinot pašvaldību un nevalstisko organizāciju
sadarbību, iedzīvotāju un uzņēmumu aktivitāti,
veicināt pakalpojumu pieejamību
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Pakalpojumu pieejamība
• Ir iespējams attīstīt sadzīves pakalpojumu
piedāvājumu, piemēram, veļas mazgātuve,
šūšana, apavu remonts
• Pašvaldība varētu piedāvāt telpas par
saprātīgu cenu.
• Nepieciešami transporta pakalpojumi, bet
pamatā kā sociāls pakalpojums
vientuļajiem, slimajiem.
• Jaunas idejas, lai piesaistītu tūristus
• Kvalitatīvas apmācības ar labiem lektoriem
2014.gada 16.septembris, Madona

Pakalpojumu pieejamība
• Projekts «Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē»
«izglābj» virtuvi no PVD. Virtuve apkalpo
skolu, pansionātu, tagad arī var sniegt
pakalpojumus iedzīvotājiem.
• Projekts «Sabiedriskās dušas un veļas
mazgāšanas pakalpojumu ieviešana
Lubānas novadā» BDR Saulains Rīts
2014.gada 16.septembris, Madona
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SABIEDRISKĀ PIRTS
• Cilvēki dzīvo nelabvēlīgos, antisanitāros
apstākļos, ir neaprūpēti bērni.
• Veļas mazgātuve, sanitārie mezgli tiek
piedāvāti kā sociālie pakalpojumi no
biedrībām, jo kā uzņēmējdarbības forma
pārāk mazs apjoms
• Ir nepieciešams sanitārais mezgls- dušas
un WC. Agrāk bija sabiedriskā pirts.
2014.gada 16.septembris, Madona

VITAS ZIRGU SKOLA
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2.Sekmēt nodarbinātību un iedzīvotāju
ienākumu paaugstināšanos laukos
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UZŅĒMĒJU PROJEKTU SADALĪJUMS
PA NOZARĒM
Augkopība
Kosmētikas un skaistumkopšanas pakalpojumi
Komunālie un citi tehniski pakalpojumi…
Iespieddarbi
Ceļu būve
Lauku tūrisms
Trušu audzēšana

Series1

Stādu, ziedu audzēšana, tirdzniecība
Kokapstrādes pakalpojumi
Pārtikas pārstrāde
Auto un tehnikas remonts
Zirgu audzēšana
Biškopība
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• Projekti rada apmēram 1 darba vietu vai
arī nepilna laika darba vietu
• Projektu rezultātā tiek attīstīti papildu
pakalpojumi, kuru tiešais tuvums ir
izdevīgs to lietotājiem (autoservisa
pakalpojumi Varakļāni, MDM85 Madona)
• Projektu atbalsts ļauj attīstīties ātrāk, bet
izmaksas ir augstākas.
• Celtniecības darbu veikšanai jāpiesaista
uzņēmumi.
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Uzņēmējdarbības vide
Nav vienotas tūrisma koncepcijas, nav
sadarbības starp tūrisma/ kultūras objektiem
un pakalpojumu sniedzējiem, ražotājiem,
tirgotājiem novadu iekšienē, kā arī starp
novadiem.
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Uzņēmējdarbības vide
• Ērgļu novadā ņemot vērā teritorijas
specifiku, tās iesaisti tūrismā, būtu reāli
nepieciešama
tūrisma
un
atpūtas
pakalpojumu
sniedzēju
sadarbības
attīstīšana, izstrādājot kopīgu atpūtas un
tūrisma piedāvājumus, lai apmeklētāju
brauktu uz Ērgļiem pavadīt brīvdienas vai
vismaz Ērgļi tiktu iekļauti tūrisma
maršrutos
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Uzņēmējdarbības vide
• Pašvaldības teritorija ir bagāta ar
dabas resursiem (ogas, sēnes, koki).
Ogas un sēnes tiek lasītas lielos
apjomos, bet bez pārstrādes tiek
pārdotas uzpircējiem. Vajadzētu
pārstrādi uz vietas, radot pievienoto
vērtību, tad pārdot.(Lubāna)

2014.gada 16.septembris, Madona

Uzņēmējdarbības vide
• Mazajiem
uzņēmumiem
nav
starta
kapitāla, nodokļu slogs ir par lielu
• Nepieciešamais
līdzfinansējums
mazajiem uzņēmējiem bieži nav pa
spēkam, nav ko ieķīlāt, jo nav īpašuma,
vienīgo īpašumu ieķīlāt ir augsts risks.
• % maksājumi bankām
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Uzņēmējdarbības vide
• Uzņēmējdarbībai
bieži
ir
sarežģīti
iegādāties īpašumā vai nomāt zemi, jo
dažās teritorijās 70% zemes pieder
dāņiem, vāciešiem, kuri zemi pērk un
pārdod, tiek izkropļots zemes tirgus,
pieaug zemes nodoklis tikai tāpēc, ka
notiek pirkšana/pārdošana.
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Uzņēmējdarbības vide
• Viens no kavējošiem faktoriem- vietējo
produktu tirdzniecības vietu trūkums,
nevēlēšanās un/vai neprasme tirgoties.
•

Nav piemērotas vietas mājražošanas produktu tirdzniecībaitirgus vietas Ērgļu centrā. Tajā pašā laikā pašvaldība plāno ierīkot
tirdzniecības vietu, par kuru uzņēmēji un iedzīvotāji ir atšķirīgās
domās par vietas atbilstību tirgus vietai.

• Pozitīvi ir vērtējama «no durvīm līdz
durvīm»
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Uzņēmējdarbības vide
• Ir
objektīva
nepieciešamība
pēc
regulārām un organizētām sanāksmēm
starp pašvaldību un uzņēmējiem, kas
nodrošinātu
informācijas
apriti
un
vajadzību noskaidrošanu.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• LEADER
var
veicināt
legālu
uzņēmējdarbību, bet šķērslis ir neizdevīgi
finansējuma nosacījumi- nedrīkst renovēt,
bet tikai būvēt vai iegādāties jaunus
pamatlīdzekļus, kurus grūti atpelnīt.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Projekta nosacījumi neļauj «būvēt pašu
spēkiem», kas ir par iemeslu tam, lai
neizmantotu LEADER projekta iniciatīvas,
jo būvniecības un labiekārtošanas darbu
veikšanai piesaistot uzņēmumus,
ievērojami palielinās darba veikšanas
izmaksas, kā arī projekta iesniedzējs
nevar un nespēj kontrolēt darbu izpildes
kvalitāti un laika grafika ievērošanu.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Var iegādāties tikai sertificētas mašīnas,
kas sadārdzina p/l izmaksas jo Latvijā ir
liels tirdzniecības uzcenojums, bet iegādei
tieši no ražotāja nav laika vai prasmju.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Ja pērk zemes daļu, tad daudz līdzekļu
vajag zemes ierīcības projektam,
mērīšanai, Zemes grāmatai- tas ir dārgs
process.
• Ilgtermiņa noma- ilgtspējas garants
• Prasības pamatotība?
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Tirgus pētījumus, administrēšanas
izmaksas nevar iekļaut projekta
izdevumos.
• Ir paredzēts ļoti maz līdzekļu projekta
administratīvajam atbalstam.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Lai darbotos projektā, ir jāņem kredīts,
kuru grūti vai neiespējami atpelnīt
(uzņēmējiem ir 40% atbalsts). Ir lētāk būt
nelegālam, nekā pirkt dārgas iekārtas no
vietēja pārdevēja.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Kā viens no šķēršļiem vairākkārt tiek
minēta:
– LAD pārspīlēti kontrolējošā attieksme,
– Kritēriju trūkums projektu vērtēšanā,
– Vērtētājiem ir nepieciešama dziļāka izpratne
saturiski par projekta tematu,
– Kā arī pārspīlēta Eiropas regulu tulkošana,
kas nogremdē daudz labu projektu.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Tie pretendenti, kuri iesniedz atkārtotus
projektus,
ir
labāk
sagatavoti,
pieredzējušāki.
• Aktuāls ir jautājums- kā atvērt durvis
iesācējiem, jo salīdzinājumā ar atkārtotiem
iesniegumiem tie ir vājāk sagatavoti.
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LEADER ietekme uz
uzņēmējdarbību
• Ar LEADER ir iespēja īstenot inovācijas,
bet tā maz tiek izmantota. Ir idejas, bet
kavē birokrātija, nedrošība, naudas
trūkums,
neattiecināmās
izmaksas,
nevēlēšanās riskēt.
• Ļoti pozitīvi tiek vērtēta Madonas novada
pašvaldības uzņēmējdarbības iniciatīva ar
finansējumu, bet bez liekas birokrātijas.
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Uzņēmējspēja
• Dažreiz ir arī vājas uzņēmējdarbības
kompetences, nav izpratnes par ilgtermiņa
saimniekošanu, par to, ka ieguldītie
līdzekļi ir jāatpelna.
.
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Uzņēmējspēja
• Vairumam cilvēku nav vēlmes riskēt- to
ietekmējusi ekonomiskā situācija (krīze), dažreiz
mentalitāte. To var risināt ar izglītojošiem
kursiem un semināriem, bet tiem bieži ir zema
kvalitāte. Ir nepieciešamība pēc kvalitatīvām
apmācībām ar labiem lektoriem uz vietas
novadā.
• Ir nepieciešams finansējums uzņēmējspēju
attīstīšanai, mikrouzņēmēju biznesa izglītībai
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Uzņēmēja portrets
• LEADER projektos ir novērojami 2 tipu
uzņēmēji:
– Soli pa solim
– Entuziasti
Veiksmīgi ir uzņēmēji, kuriem ir:
– prasmes pārmantotas paaudzēs
– zināšanas
– ārvalstu pieredze (Meļņi, Meiers,
Margrietiņas)
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3.Attīstīt kultūras, mūžizglītības, brīvā laika,
atpūtas, sporta iespējas
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Kultūras, mūžizglītības, brīvā laika,
atpūtas, sporta iespējas
• Jaunkalsnavā ir rekonstruēts kultūras
nams, kā arī iegādāti tautas tērpi Ļaudonas
un Kalsnavas pagasta, Ērgļu novada
pašdarbības kolektīviem.
• Pašdarbības kolektīvi ir visās paaudzēs.
Kultūras namā regulāri notiek kultūras
pasākumi dažādām interesentu grupām.
• Kusā multifunkcionālais centrs visām
paaudzēm.
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BDR Henemole
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BDR PAKAVS (Cesvaine)
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JĀŠANAS SPORTS, ZIRGKOPĪBA
• Atbalstīti projekti 3 BDR, 1 z/s
• Katrai organizācijai ir savs specifisks
darbības virziens, tie nepārklājas
• Iesaistītās puses sadarbojas, piedaloties
citu rīkotajās sacensībās
• Sadarbība inventāra jomā praktiski nav
iespējama, tas ir vajadzīgs katrā sētā
• Pozitīvi, ka piedāvātos jāšanas treniņus
apmeklē interesenti no blakus novadiem.
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4.Pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas
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Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas
• Visu izšķir cilvēki
• Ir atšķirības starp novadiem
• Sadarbība organizatoriska un finansiāla
•

Kalsnavas pieredze: jauniešu aktivitātēs liela nozīme ir
personīgajai interesei, piemēram,
– brāļi Džeriņi izauga Latvenergo hokeja laukumā, bet pēc viņiem nebija
īpašas ieinteresētības.
– BMX- ieguldīja naudu, cilvēki aizgāja, trase ir nolaista. Florbols - viss
kārtībā. 4-5 komandas. Visas paaudzes. Pagasts atbalsta treneri,
transportu. Entuziasts plus nauda= rezultāts.
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• Ar LEADER palīdzību ievērojami tiek
uzlabota fiziskā vide bērnu un jauniešu
aktivitātēm, bet neatrisināta ir problēma,
ka jaunieši bieži negrib vai neprot strādāt.
• Būtu nepieciešamas spējināšanas
programmas, personības attīstības
programmas.
• Jauniešu nodarbinātība
2014.gada 16.septembris, Madona

5.Sekmēt iedzīvotāju iniciatīvas grupu
kapacitātes celšanu, nevalstisko organizāciju
darbības dažādošanu
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IEDZĪVOTĀJI UN BIEDRĪBAS
• Lai attīstību kādu jomu, ir vajadzīgi līderi,
kas spēj aizraut.
• Stiprināt un atbalstīt esošos līderus, lai
nepagurst no daudzajiem darbiem.
• Ir nepieciešams cilvēkus dabūt no mājas
ārā (Murmastienas pagasts)
• Mākslīgi nevar dažādot biedrību darbības
daudzveidību
• Svarīgi, lai biedrība nenoklāj 2-3 cilvēku
personīgās intereses
2014.gada 16.septembris, Madona

6.Veicināt kultūras mantojuma un dabas
objektu saglabāšanu un pieejamību
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SADARBĪBA
• Atjaunoti objekti Varakļānos Baltais gulbis
dodas debesīs, Praulienas pagastā un
Lubānas novadā Kalpaka kāpnes.
• Braku muzeja aktivitāte un sadarbība ar
privāto sektoru «Braku takas»
• Atjaunojot, renovējot kultūras mantojuma
objektus tiek sakārtota vide un ir
iespējams attīstīt tūrisma pakalpojumus.
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BRAKOS ROTAĻU LAUKUMS
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VISTIŅLEJAS KAPSĒTA
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STRATĒĢIJAS PRIORITĀTES
1. Lauksaimniecības produktu ražotāju
konkurētspējas veicināšana
2. Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un
sasniedzamība vietējiem iedzīvotājiem
3. Kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšana.
4. Sabiedriskās aktivitātes veicināšana.
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un sadarbība.
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PRIEKŠLIKUMI
• Izdarīt izmaiņas vietējās partnerības
nosaukumā, kas neuzsvērtu viena novada
vadošo lomu.
– Lai izdarītu izmaiņas, jāveic grozījumi
statūtos, BDR reģistrā;
– Lai ciešāk identificētu dalībnieki ar piederību
šai partnerībai. (piemērs par GNP tūrisma klasteri)

• Uzturēt sadarbību ar citām LEADER
partnerībām, apmainīties ar pieredzi
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SADARBĪBAS PROJEKTI
• Ir atbalstāmi turpmāk sadarbības projekti
starp vairākiem uzņēmējiem, biedrībām un
pašvaldībā tūrisma nozarē, lai veidotu
kopīgu piedāvājumu brīvdienu pavadīšanai
šajā apvidū.
• Sadarbības projektiem nozīmīgs faktors ir
sadarbības projekta galvenā koordinatora
personība.
• Uzņēmēju tikšanās savā starpā 2 reizes gadā.
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PRIEKŠLIKUMI
• Atbalsta intensitātes paaugstināšana
uzņēmēju projektiem.
• Atvieglot projektu administrēšanu, jo
lielākā daļa paši raksta LEADER
projektus.
• Katram īstenotajam projektam nodrošināt
publicitāti, lai apkārtējie iedzīvotāji un
uzņēmēji par Jums uzzina.
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PALEJAS
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PRIEKŠLIKUMI
• Projektu vērtēšanas kritērijos ņemt vērā
sadarbības aspektu, t.sk.
uzņēmējdarbības projektos
• Izvērtējumā ir jāņem vērā netiešā ietekme
no sniegtā pakalpojuma.
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• Projektu ilgtspējas nodrošināšana 5 gadu
periodā, bet, ja dabīgi likvidējas
• Labākā prakse gadījumos, kur ir sadarbība
starp biedrībām un pašvaldību.
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ĒRGĻI
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