
BEĻAVAS PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

 
Iedzīvotāju skaits: 1656 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  27,20EUR 
 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA 
finan-
sējums 
(EUR) 
 

Projektu ieguvumi  Rezultātu novērtējums 
(iedzīvotāju viedoklis par to, 
vai plānotie kritēriji ir 
sasniegti) 

1.Kultūras, sporta 
un brīvā laika 
pavadīšanas 
iespēju 
dažādošana 

4 22930,62 Šujmašīnas, materiālu 
komplektu, grozu 
komplektu un mēbeļu 
komplektu iegāde 
Brīvdabas koka spēļu 
komplektu izgatavošana 
Motociklu un 
kvadracikla  iegāde 
Tautas tērpu iegāde 
 

 

2.Apmācību un 
iedzīvotāju 
iniciatīvas 
darbības 
nodrošināšana 

1 3598,67 Portatīvā datora, 
printera iegāde 

 
6.Lauksaimniecī-
bas produktu 
ražošanas un/vai 
pirmapstrādes; 
pārstrādes un 
pirmapstrādes 
mājas apstākļos 
veicināšana 

4 13940,57 Bišu maizes atdalītājs 
(drupinātājs), 
ziedputekšņu kalte, 
saldēšanas kamera 
Pļaujmašinas un 
vālotāja iegāde 
Artēziskās akas izveide, 
dzirdināšanas sistēmas 
iekārtošana 
Biškopības inventāra 
iegāde 

 

7. Atbalsts 
uzņēmējdarbības 
vides un 
infrastruktūras 
sakārtošanai 

1 4571,3 Zāles pļāvējs- raideris ar 
aprīkojumu, auto 
piekabe 

 
 
KOPĀ 

 
10 

 
45041,16 

  

29% 

14% 

57% 

jā nē nezinu 

33% 

5% 
62% 

jā nā nezinu 

31% 

2% 67% 

jā  nē nezinu 

36% 

9% 

55% 

jā nē nezinu 



 
 

 
 

 
 
 

NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 

 
 

PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 

Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 
 

Atbalsts jaunu 
produktu un 
pakalpojumu 
radīšanai 

Iekļaut Beļavu novada tūrisma apritē 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas, 
t.sk. dabas un 
kultūras objektu, 
sakārtošana 
pakalpojumu 

Ozolkalna ielu apgaismojums 

Ozolkalna ceļu labiekārtošana 

Ielu apgaismojums Beļavā 

Jumts "Sarkanajai" mājai 

Pļaujmašīna parka sakopšanai ap Pilskalna estrādi 

45% 

20% 

13% 

22% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa iesniedzējiem 

Biedrība Fiziska persona Pašvaldība SIA 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

 Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai 

Vietējās produkcijas realizācijas vietu labiekārtošana … 

Darbinieku apmācība 

 Kvalitatīvu darba apstākļu izveide 

Vietējo ražotāju sadarbības un kooperācijas veicināšana 

Citas aktivitātes vietējās ekonomikas stiprināšanai  

 Vietējās teritorijas sakārtošana 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas izveidošanai 

Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 

51% 

8% 

31% 

10% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa rīcībām 

1.rīc. 2.rīc. 6.rīc. 7.rīc. 



pieejamībai, 
kvalitātei un 
sasniedzamībai 

Estrādei Pilskalnā elektroinstalācijas nomaiņa 

Estrādes jumta salabošana 

Ozolkalna estrādes atjaunošana 

Vecās pagastmājas atjaunošana 

Bērnu attīstības spēļu laukums 

Dabas taka Pilskalnā 
 

Sabiedrisko 
aktivitāšu (t.sk. 
apmācību un 
interešu klubu, 
sociālo aprūpes 
vietu, kultūras, 
vides aizsardzības, 
sporta un citu brīvā 
laikā pavadīšanas 
aktivitāšu) 
dažādošana 

Šujmašīna "Dzīpariņam" 

Sporta sacensības: "Noskrien, apsteidz "Bānīti"!" 

Biedrības dibināšana 

Jauni grāmatu plaukti bibliotēkai 

Mākslas un amatnieku mājas atjaunošana 

Novada bērnudārzs ar peldbaseinu un pulciņiem 

Tautu tērpus deju kolektīvam 

Ozolkalna trenažieru zāles pilnveidošana 

Skaņas un gaismas sistēma kultūras un sporta centram Zīļuks 

Kultūras un sporta centra Zīļuks- pārvietojama skatuve 

Estrādes sporta un atpūtas telpu iekārtošana 

Ozolkalna trenažieru zālei lielākas telpas 

Sporta zāli pie skolas 
 

Citas aktivitātes, 
kuru mērķis ir 
veicināt sakārtotas 
vietējās teritorijas 
izveidošanu un 
nodrošināt lauku 
iedzīvotāju 
drošumspēju ar 
LEADER pieeju 

33 dzīvokļu mājas pabeigšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAUKSTU PAGASTS 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

Iedzīvotāju skaits: 1150 



Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  15,61 EUR 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

2 9556,48 
 

Tautas tērpu un apavu iegāde 
Skaņas aparatūras komplekta 
iegāde 
 

7. Atbalsts uzņēmējdarbības 
vides un infrastruktūras 
sakārtošanai 

1 8390,12 Galdniecības iekārtu un galdu 
iegāde 

 
KOPĀ 

 
3 

 
17946,6 

 

 

 
 

 

NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 

 
 

PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 
 

Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

53% 

47% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa rīcībām  

1. rīc. 7. rīc. 

43% 

10% 

47% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa iesniedzējiem 

Biedrība Pašvaldība SIA 
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Darbinieku apmācība 

 Kvalitatīvu darba apstākļu izveide 

Vietējo ražotāju sadarbības un kooperācijas veicināšana 

Citas aktivitātes vietējās ekonomikas stiprināšanai 

 Vietējās teritorijas sakārtošana 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas izveidošanai 

Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Amatnieku darbnīca 
 

Darbinieku apmācība Kursi, semināri 

Vietējo ražotāju sadarbības un 
kooperācijas veicināšana 

Amatu māja 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Parks Staros 

Ielu apgaismojums 

Teritorijas labiekārtošana 

Pilskalna sakārtošana 

Sakopt dīķi Krapā 

Krapas muižas teritorijas sakopšana 

Peldvietas izveide Krapā 

Kapsēta Daukstu pagastā 

Zaļās atpūtas vietas ierīkošana Staros 
 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Kafejnīca Staros 

Kopīgs pasākums 

Vienota Jāņu svinēšana 

Motosaiets 

Kolhoznieku balle 

Iniciatīvu centra izveide 

Interešu kluba izveide 

Pensionāru istabas iekārtošana 

Jauniešu un bērnu centrs 

Bērnu,sporta laukums 

Atpūtas rotaļu laukuma izveide 

Estrāde Krapas parka teritorijā 

Pagasta novadpētniecības istaba 

Radošās darbnīcas 

Baseins 

Tērpi senioru ansamblim 
 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas 
izveidošanai  

Avotiņu izpētes atjaunošana pagastā 

Informācijas stendi pagastā 

Veikals Krapā 

Pasts Krapā 
 

 
 

  



DRUVIENAS PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 530 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  95,01 EUR 
 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

1 
 

18602,1 Futbollaukuma izveide un 
aprīkošana 

2.Apmācību un iedzīvotāju 
iniciatīvas darbības 
nodrošināšana 

3 14877,34 Datortehnikas, projektora, kopēja 
un ekrāna iegāde 
Dokumentu kameras, fotoaparāta, 
video kameras iegāde 
Mūzikas instrumentu un 
apskaņošanas iekārtu ar 
aprīkojumu iegāde 

4. Kvalitatīvu sociālās aprūpes 
un  sadzīves pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana 

2 12333,06 Druvienas pagasta administratīvajā 
ēkā esošo tualešu vienkāršotā 
renovācija 
Pārvietošanās palīglīdzekļi un 
bērnu auto sēdeklīši 

6.Lauksaimniecības produktu 
ražošanas un/vai 
pirmapstrādes; pārstrādes un 
pirmapstrādes mājas 
apstākļos veicināšana 

1 4544,12 Liellopu apkalpošanas sistēmas 
iegāde 

 
KOPĀ 

 
7 

 
50356,62 

 

 

  
 

 

 

NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 

68% 6% 

23% 

3% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa rīcībām 

1. rīc. 2. rīc. 6. rīc. 7. rīc. 

73% 

18% 

9% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa iesniedzējiem 

Biedrība Pašvaldība SIA 



 
 

PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Traktoru pakalpojumi 
 

Vietējās produkcijas realizācijas vietu 
labiekārtošana un veidu attīstība 

Vietējo ražojumu tirdzniecības istabas izveide 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Mini estrādes ierīkošana pagasta 
iekšpagalmā 
Administratīvās ēkas apkārtnes 
sakārtošana 

Peldvieta centra dīķī 

Centra labiekārtošanas plāns 

Apgaismojums un gājēju celiņi 
Teritorijas kopšanas tehnikas un 
aprīkojuma iegāde 

Sakārtot autobusu pieturas vietas 

Centra dīķa labiekārtošana 
 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Skroderdienu Silmačos atdzīvināšana 

Jauni tērpi folkloras kopai un dejotājiem 

Radoša aktivitāšu centra izveide 
 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas 
izveidošanai  

Saliekamā skatuve 

Skolas fasādes remonts 
Ēku renovācija-skola, pagastmāja, katlu 
māja 

Soliņu un informatīvo stendu izveide 

Asfaltēts ceļš uz novadu 
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 Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai 

Vietējās produkcijas realizācijas vietu labiekārtošana 

Darbinieku apmācība 

 Kvalitatīvu darba apstākļu izveide 

Vietējo ražotāju sadarbības un kooperācijas veicināšana 

Citas aktivitātes vietējās ekonomikas stiprināšanai 

 Vietējās teritorijas sakārtošana 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas izveidošanai 

Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



GALGAUSKAS PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 679 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  55,73 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projekt
u skaits 

EFLA finan-
sējums 
(EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

1 5835,34 Skaņu aparatūras komplekta iegāde 

2.Apmācību un iedzīvotāju 
iniciatīvas darbības 
nodrošināšana 

2 8944,89 Mēbeļu iegāde. 
Multimedijukomplekta, fotoaparāta, 
printera iegāde.  
Šujmašīnas un adāmmašīnas iegāde 
Apmācību siltumnīcas izveide un 
aprīkošana- krāsns iegāde, uzstādīšana 

4. Kvalitatīvu sociālās aprūpes 
un  sadzīves pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana 

1 8413,06 Telpas vienkāršotā renovācija, dušas 
izveide, veļas mazgātuves izveide un 
aprīkošana 

6.Lauksaimniecības produktu 
ražošanas un/vai 
pirmapstrādes; pārstrādes un 
pirmapstrādes mājas 
apstākļos veicināšana 

2 14648,39 Frontālais iekrāvējs ar aprīkojumu, 
sprosts ar svariem, režģi un lauka 
barotava 
Ziepjakmens plīts un maizes krāsns, 
Skurstenis ar ventilācijas sistēmu, 

 
KOPĀ 

 
6 

 
37841,68 

 

 
 
 

 
 

 

 

68% 

6% 

23% 

3% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa rīcībām 

1. rīc. 2. rīc. 6. rīc. 7. rīc. 

39% 

22% 

39% 

Apgūtā finansējuma struktūra pa 
iesniedzējiem 

Biedrība Pašvaldība SIA 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Lauksaimniecības tehnikas remonta serviss Frizētava 
Šūšanas pakalpojumi 

Vietējās produkcijas realizācijas 
vietu labiekārtošana un veidu 
attīstība 

Izveidot vietējo ražotāju veikaliņu 
 

Darbinieku apmācība Amatu skola 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Tūrisma takas izveide 

Bērnu rotaļu laukums 

Šūpoļu izveide un uzstādīšana 

Vēsturisko vietu sakopšana 

Ielu apgaismojums 

Peldvieta visiem 

Rotaļu laukums bērniem pie jaunās mājas 

Apzaļumošana 
 

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana 

Svaru zāle sporta hallē 

Sporta laukuma atjaunošana 

Ģimeņu sporta diena 

Pagalma svētki 

Pagasta dzimšanas dienas svinības 

Talkas 

Kopīgi lieldienu pasākumi 
Sieviešu klubiņš 
Bēbīšu skola 

 

Citas aktivitātes vietējās 
teritorijas izveidošanai  

Baznīcas atjaunošana 

Skolas telpu remonts 

Jaunajai mājai malkas šķūnis 
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Citas aktivitātes vietējās ekonomikas stiprināšanai 

 Vietējās teritorijas sakārtošana 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas izveidošanai 

Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



 
GULBENE 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 8275 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  38,64 EUR 
 

Rīcība   Īsteno
to 
projek
tu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1. Kultūras, sporta un 
brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

19 166719,71 Aktīvās atpūtas laukuma aprīkojums ar 
uzstādīšanu. 
Grāmatu plauktu, izstāžu plauktu, plauktu- 
moduļu, pufu iegāde. 
Vingrošanas rīku iegāde un uzstādīšana, sporta 
batuta, paklāja un vingrošanas paklāju 
komplekta iegāde. 
Sporta inventāra iegāde. 
Bērnu tautas tērpu un apavu komplektu 
izgatavošana. 
Tautas tērpu un mēģinājumu tērpu, deju apavu 
un inventāra komplektu iegāde. Magnetolas un 
videokameras iegāde. 
Florbola sporta inventāra iegāde 
Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde. 
BMX trases izveidošana un  aprīkošana 
Grāmatu, žurnālu nodošanas iekārtas iegāde, 
informatīvā displeja iegāde un uzstādīšana, TV 
turētājs, kopētāja- printera un lāzerdrukas 
iekārtas iegāde. 
Tautas tērpu un to elementu  iegāde. 
Pastalu komplektu, tautas aksesuāru 
komplektu, tautas tērpu komplektu 
izgatavošana 
Latvju zīmju takas labiekārtošana. 
Mūzikas instrumentu iegāde. 
Pārvietojamās izstāžu sienas ar apgaismojumu 
un piekaru sistēmu iegāde. 
Bērnu tautas tērpu komplektu izgatavošana 
Gumijotais krāsainais svaru disku komplekta, 
spēka trīscīņas profesionālā statīva, spēka 
trīscīņas svara stieņa iegāde. 
Orientēšanās sporta inventāra iegāde 
Tautas tērpu, tautisko deju apavu, pastalu un 
aksesuāru iegāde. 

2. Apmācību un 
iedzīvotāju iniciatīvas 
darbības 
nodrošināšana 

10 69657,11 Interaktīvās tāfeles ar projektoru iegāde. 
Portatīvais dators ar programmatūru. Biroja 
mēbeļu komplektu iegāde, laminēšanas ierīces, 
papīra griezēju komplektu, polimērmāla 
veidošanas komplekta un sveču liešanas 



komplekta iegāde. Mini plīts, skenera, kopētāja, 
lāzerprintera iegāde. 
Pārnēsājamā ekrāna, projektora iegāde. Telpu 
renovācija un apkures sistēmas sakārtošana. 
Datortehnikas, projektora iegāde. 
Datoru, monitoru un programmu iegāde; 1. 
telpas vienkāršotā rekonstrukcija; 2. 
datortehnikas iegāde - 3 komplekti/ 
Interaktīvās tāfeles, multimediju komplekta, 
monitora, portatīvā datora, printera, 
fotoaparāta ar aprīkojumu, programmatūras un 
mēbeļu iegāde. 
Šujmašīnas, izšūšanas mašīnas iegāde, 
filcēšanas mašīnas iegāde, Overloka iegāde, 
tvaika stacijas iegāde, adāmmašīnas iegāde. 
Virpas un dedzināmās krāsns iegāde. 
Multimediju tehnikas komplekta, sintezatora, 
mēbeļu iegāde. 
13 portatīvo datoru un interaktīvās tāfeles 
iegāde. 

3. Vides aizsardzība un 
dabas resursu 
izmantošanas 
ilgtspējas 
nodrošināšana 

3 33233,56 Teritorijas labiekārtošana. 
Gulbenes katoļu baznīcas teritorijas 
labiekārtošana- bruģa ieklāšana. 
Daudzgadīgo stādījumu ierīkošana, soliņu 
uzstādīšana, bruģa uzlikšana. 

4. Kvalitatīvu sociālās 
aprūpes un  sadzīves 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināšana 

6 40717,86 Telpas vienkāršotā renovācija, dušas izveide, 
veļas mazgātuves izveide un aprīkošana.  
Galda spēles, podnieka virpa, apdedzināšanas 
krāsns, māla veidošanas rīku komplekts, 
tapojamais dēlis. 
Iegādāta BIOPTRON gaismas terapijas aparāts 
un tā aprīkojums. 
Virtuves telpas renovācija, virtuves iekārtu 
iegāde. 
Mobilo ratiņkrēsla pacēlāju- 2 gab. iegāde 
Veļas mazgātavas un dušas telpas renovācija. 

5. Teritorijas kopšanas 
un labiekārtojuma 
pakalpojumu  
pieejamības 
nodrošināšana 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

1 2874,59 Motorzāģu, lāpstu u.c. instrumentu iegāde. 

7. Atbalsts 
uzņēmējdarbības 
vides un 
infrastruktūras 
sakārtošanai 

3 6501,18 Limfodrenāžas aparāta iegāde 
E-kioska izveide 
Lāzera gravēšanas/ griešanas iekārtas iegāde, IT 
sistēma. 
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PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 

Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Darbinieku apmācība Neformālās apmācības 
 

Citas aktivitātes vietējās ekonomikas 
stiprināšanai 

Vēja ģeneratoru uzstādīšana pilsētas vajadzībām 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Dzirnavu dīķa promenādes izveide 

Emzes parka sakārtošana 

Strādāt pie pilsētas apzaļumošanas 
 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Peldbaseins 

Stadiona renovācijas projekta virzība 

Gulbenes kultūrvēstures pētniecība 

Pilsētas svētki-vienojošs pasākums 

Attīstīt šaušanas sporta bāzi 

Nometnes bērniem  
  

Citas aktivitātes vietējās teritorijas 
izveidošanai  

Skolas ielas 5 dzīvojamā masīva 
sakārtošana 

Kino izveide 

Mākslas galerijas izveide 

Vienota pilsētas vizuālā tēla izveide 

Ziņot par notiekošo pilsētā 
 

 

  



JAUNGULBENES PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1178 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  28,63 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projekt
u skaits 

EFLA finan-
sējums 
(EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un 
brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošana 

2 
 

18377,52 Aizkaru komplekta un krēslu iegāde. 
Sporta laukuma labiekārtošanas darbi un 
aprīkošana 

2.Apmācību un 
iedzīvotāju iniciatīvas 
darbības nodrošināšana 

2 12702,66 Datorkomplekta iegāde. Adāmmašīnas, 
šujmašīnas iegāde. Mēbeļu komplekta un 
plauktu iegāde. 
Portatīvā datora iegāde, daudzfunkcionālās 
iekārtas iegāde, skandas, biroja mēbeles, 
biroja telpu renovācija.  

5. Teritorijas kopšanas un 
labiekārtojuma 
pakalpojumu  
pieejamības 
nodrošināšana vietējiem 
iedzīvotājiem 

1 2648,25 Zāles pļāvēja ar aprīkojumu iegāde 

 
KOPĀ 

 
5 

 
33728,43 

 

 
 

 
 

 

 

68% 

6% 

23% 

3% 0% 0% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa rīcībām 

1. rīc. 2. rīc. 6. rīc. 

40% 

60% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa iesniedzējiem 

Biedrība Pašvaldība 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 
Prioritātes  Projektu idejas 
1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Vēžu audzētava 

Attīstīt lauku tūrismu 

Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes cehs 
 

Vietējās produkcijas 
realizācijas vietu 
labiekārtošana un veidu 
attīstība 

Mājražotāju produkcijas piegāde 
 

Darbinieku apmācība Mūžizglītības projekta turpināšana 

Citas aktivitātes vietējās 
ekonomikas stiprināšanai 

Inventārs kempingam 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas 
sakārtošana  

Jauns asfalts Madona-Gulbene; Rotaļu laukums 
bērniem; Muižas teritorijas uzturēšana 

Siladzirnavu ezera sakārtošana 

Labiekārtot peldvietas; Dabas taku izveide 

Rotaļu laukums bērnu dārzā 

Vēsturisko pastaigu taku ap pili izkopšana 

Velomaršuta izveide; Slūžu rekonstrukcija 

Liedes kalnu sakārtošana; Vēsturiskas takas izveide 

Uzlabota ceļu infrastruktūra 

Aleju izkopšana; Celiņu labiekārtošana 
 

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana 

Jauniešu biedrības izveidošana 

Nometnes bērniem 

Jaungulbenes muzejs(telpu remonts) 

Aktivitāšu centra izveide 
 

Citas aktivitātes vietējās 
teritorijas izveidošanai  

Atkritumu konteineri pa pagastu 

Putnu vērošanas tornis 

Pils vēstures apkopošana 
Tautas nama pagrabtelpas 
labiekārtošana 
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LEJASCIEMA PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1661 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju: 59,39 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un 
brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošana 

2 82757,1 Stāvlaukuma izveide, laivu 
piebraukšanas ielaišanas un 
piebrauktuves izveide. 
Gaismas un skaņas aparatūras 
komplekta iegāde un uzstādīšana. 
Rollerslēpošanas trases izveidošana. 
Slēpošanas inventārs Speciālā 
slēpošanas trases sagatavošanas 
tehnika- burān.s Celtniecības 
modulis- inventāra glabāšanai un 
ģērbtuvei. 
Ūdens sporta un sporta inventāra 
iegāde. 

2.Apmācību un 
iedzīvotāju iniciatīvas 
darbības nodrošināšana 

1 4200,71 Mēbeļu un datortehnikas iegāde 

5. Teritorijas kopšanas un 
labiekārtojuma 
pakalpojumu  
pieejamības 
nodrošināšana vietējiem 
iedzīvotājiem 

1 6965,36 Zāles pļāvēja iegāde, zāles, lapu  
savācēja iegāde. 

6.Lauksaimniecības 
produktu ražošanas 
un/vai pirmapstrādes; 
pārstrādes un 
pirmapstrādes mājas 
apstākļos veicināšana 

3 3143,82 Stāvstropi, bišu maizes drupinātājs, 
žāvētava-kalte, saldētava. 
Krūmmelleņu stādījuma ierīkošana. 
Biškopības inventāra iegāde. 

7. Atbalsts 
uzņēmējdarbības vides 
un infrastruktūras 
sakārtošanai 

1 1585,39 Izšūšanas mašīnas un šujmašīnas 
iegāde 
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PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
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Apgūtā finansējuma struktūra 
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Pašvaldība zemnieku saimniecība 
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Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Atjaunot, uzlabot dārzkopības nozari 
Viesu māja, brīvdienu māja 
Lejasciema "Tarzāns" 
Atbalsts galdniecībai, piensaimniecībai, maizes cepšanai 

Vietējās produkcijas realizācijas 
vietu labiekārtošana 

Izveidot maizes ceptuvi 

Darbinieku apmācība Apmācības uzņēmējdarbībā 
Mācības audējiem 

Kvalitatīvu darba apstākļu izveide Kulinārijas, konditorejas un amatnieku darbnīca 
Uzlabot apstākļus kokzāģētavās 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Velo celiņi 

Dabas takas izveide 

Gājēju ietve līdz kapiem 

Skolas strūklakas atjaunošana 

Sēravota apkārtnes labiekārtošana 

Bērnu rotaļu laukums pie skolas 

Daiļdārzu veidošana 

Atjaunot lapeni pie Sudala ezera 

Muzeja ēkas renovācija 
 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Skaņu ierakstu studija 

Instrumenti pūtēju orķestrim 

Vasaras nometnes bērniem 

Mini-ZOO 

Mūsdienīgs vidusskolas stadions 

Atpūtas vieta jauniešiem 

Skaņu aparatūra 

Alpīnisma siena,sporta inventārs 

Sporta tūrisma tehnikas tradīciju saglabāšana 
 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas 
izveidošanai  

Kafejnīcas izveide 

Ceļu sakārtošana 

Skatuves uzlabošana 

Fizioterapijas kurss bērniem 

Skolas garderobes remonts 

Atvērt zupas virtuvi 

Militārās šķēršļu joslas iekārtošana 
 

 
  



LITENES PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1059 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  48,14 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projekt
u skaits 

EFLA finan-
sējums 
(EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

2 11467,93 
 

Skaņas un apgaismošanas aparatūras 
iegāde 
Tautas tērpu  un apavu iegāde- 20 
komplekti 

2.Apmācību un iedzīvotāju 
iniciatīvas darbības 
nodrošināšana 

1 6297,95 Mēbeļu komplekta iegāde, 
elektronikas komplekta iegāde, 
apmācību un iniciatīvas telpu 
renovācija 

3. Vides aizsardzība un 
dabas resursu izmantošanas 
ilgtspējas nodrošināšana 

2 11189,32 Litenes pagasta kapu teritorijas 
labiekārtošana- bruģēšana, atkritumu 
urnas, atkritumu laukumu izbūve 
Norāžu un stendu izgatavošana, 
uzstādīšana 

4. Kvalitatīvu sociālās 
aprūpes un sadzīves 
pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana 

2 8061,28 Mēbeļu iegāde 
Telpas vienkāršotā renovācija, dušas 
telpas izveide, veļas mazgātuves 
izveide un aprīkošana 

6.Lauksaimniecības 
produktu ražošanas un/vai 
pirmapstrādes; pārstrādes 
un pirmapstrādes mājas 
apstākļos veicināšana 

2 13966,63 Artēziskās akas ierīkošana. 
Biškopības inventāra iegāde. 
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NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 

Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Darbinieku apmācība Nodarbības dažādu prasmju apgūšanai 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas 
sakārtošana  

Rekonstruēt Kārļus 

Izveidot dabas taku gar Pededzi 

Nometnes vietas atjaunošana 

PII un Patversmes piebraucamā ceļa remonts 

Labiekārtot,sakopt centra dīķi 
 

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana 

Atjaunot stelles 

Veselīga dzīves veida popularizēšana 
 

Citas aktivitātes vietējās 
teritorijas izveidošanai  

Veidot rakstus,video rullīšus pagasta tēla 
popularizēšanai 

Bērnu dārza sētas un vārtu nomaiņa 

Palielināt ielas apgaismojumu līdz pansionātam 

Tautas nama iekštelpu renovācija 

Izveidot pieminekli,piemiņas vietu 

Atjaunot muižas kompleksa ēkas 

Izvietot novērošanas kameras 
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Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



LIZUMA PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1443 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  15,38 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projekt
u skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

1 4293,13 Sporta inventāra iegāde 

2.Apmācību un iedzīvotāju 
iniciatīvas darbības 
nodrošināšana 

3 10789 Datortehnikas iegāde 
Mūzikas instrumentu: bungu, 
elektriskās ģitāras, basģitāras, 
pastiprinātāju ģitārām, sintezatora un 
aprīkojuma iegāde 
Datortehnikas iegāde 

5.Teritorijas kopšanas un 
labiekārtojuma pakalpojumu  
pieejamības nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem 

1 7114,36 Raideris, sniega pūitējs, zāles un lapu 
savācējs raiderim, krūmgrieži, dzīvžoga 
šķēres, benzīna zāles pļāvējs, piekabe 
raiderim, ķerra, grābeklis , malkas 
šķēlējs, ūdenssūknis. 
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pa rīcībām 
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pa iesniedzējiem 

Biedrība 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Viesnīca/viesu nams Lizumā 
Atbalsts mežsaimniecībai 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Sakopts centra dīķis 

Labiekārtots bērnu rotaļu laukums 

Muižas parks ar mūsdienīgu un senatnes elpu 
 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Pagasta svētku organizēšana ar ārzemju 
draugu piedalīšanos 
Gaismas/skaņas aprīkojums kultūras 
namā 

Āra trenažieru laukums 
 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas 
izveidošanai  

Ielu apgaismojums 

Kultūras nama renovācija 

Kultūras nama pagalma renovācija 

Izveidot bērnu/jauniešu atpūtas parku 

Logopēds skolā 

Guļošā policista izveide pagasta centrā 

Dzīvokļu māju celtniecība 

Estrādes celtniecība pagasta centrā 

Jauniešu centra mājas renovācija 

BMX trase 

Velēnas baznīcas restaurācija 
Vēsturiskā ceļu rādītāja atjaunošana pie 
Velēnas baznīcas 
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Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



LĪGO PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 419 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  22,27 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

1 7612,59 Krēslu, iegāde, skatuves aizkaru 
 izgatavošana, apskaņošanas un 
apgaismošanas aparatūras iegāde 

6.Lauksaimniecības produktu 
ražošanas un/vai pirmapstrāde; 
pārstrādes un pirmapstrādes 
mājas apstākļos veicināšana 

1 1718,48 Atvākojamais galds, Medus sviede, 
vaska kausētava, ziedputekšņu 
kalte, Medus kausētājs 
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Apgūtā finansējuma struktūra 
pa rīcībām 
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pa iesniedzējiem 

Fiziska persona Pašvaldība 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu 
produktu un 
pakalpojumu 
radīšanai 

Augļu dārza paplašināšana 

Frizētavas,kosmētikas kabineta izveide 

Tūrisma takas maršruta izveide 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās 
teritorijas 
sakārtošana  

Ielu apgaismojuma nodrošināšana 

Dīķu apsaimniekošana 

Āra puķu podu iegāde 
 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 

Sporta spēles sadarbībā ar SAC 

Biedrības izveide 

Novadpētniecības attīstība 

Projekts kādam pasākumam kopā ar citu pagastu 

Aktivitāšu inventāra iegāde 

Multifunkcionāls sporta laukums 
 

Citas aktivitātes 
vietējās 
teritorijas 
izveidošanai  

Norādes (uz mājām, iestādēm, uzņēmumiem) 

Ietves izveide 

Atpūtas zonas izveide SAC 

Ceļu sakārtošana 

Dzīvojamais fonds 

Kultūras nama siltināšana 
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Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



RANKAS PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1441 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  10,53 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

2 9107,3 Aparatūras un mēbeļu iegāde 
Mūzikas apskaņošanas 
aparatūras iegāde 

5.Teritorijas kopšanas un 
labiekārtojuma pakalpojumu  
pieejamības nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem 

1 4994,28 Zāles pļāvējs- raiders ar 
aprīkojumu 

6.Lauksaimniecības produktu 
ražošanas un/vai pirmapstrāde; 
pārstrādes un pirmapstrādes 
mājas apstākļos veicināšana 

1 1070,09 Augļu žāvētavas iegāde 

 
KOPĀ 

 
4 

 
15171,67 

 

 
 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa rīcībām 

1. rīc. 2. rīc. 6. rīc. 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu 
produktu un 
pakalpojumu 
radīšanai 

Stādu ražošana 

Vietējās 
produkcijas 
realizācijas vietu 
labiekārtošana 

Tirgus laukums 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās 
teritorijas 
sakārtošana  

Dabas takas 
Dīķa sakopšana 
Dzimtu saieta laukuma izveide 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 

Peldvieta 
Sporta centrs 
Kopīga sportošana 
Fizisko aktivitāšu zāle 
Brīvdabas estrāde 
Lasītāju kluba aktivitātes 
Kopīga sportošana dabā 

Citas aktivitātes 
vietējās 
teritorijas 
izveidošanai  

Sociālā māja 
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Prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 



STĀMERIENES PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1128 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  65,78 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA 
finan-
sējums 
(EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

5 53866,2
6 

Apskaņošanas un apskaņošanas 
aparatūras iegāde 
Bērnu rotaļu laukuma izveide, 
aprīkošana 
Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam 
"Poga". Laivošanas inventāra- laivu, 
drošības vestu, ķiveru iegāde. 
Velosipēdu, nūjošanas komplektu, 
rokasbumbas vārtu, basketbola groza, 
pludmales volejbola tīkla iegāde. 
Slēpju un to aprīkojuma, slēpjzābaku 
iegāde 

3. Vides aizsardzība un dabas 
resursu izmantošanas ilgtspējas 
nodrošināšana 

1 8785,71 Meniķa rekonstrukcija, Parka zonas 
labiekārtošana, būvuzraudzība, 
topogrāfiskais plāns 

4. Kvalitatīvu sociālās aprūpes 
un sadzīves pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana 

1 8964,09 Telpu vienkāršotā renovācija 

5.Teritorijas kopšanas un 
labiekārtojuma pakalpojumu  
pieejamības nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem 

1 2557,61 Zāles pļāvēja iegāde 

 
KOPĀ 

 
8  

 
74173,6
7 

 

 
 



  
 
 

NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

6% 

23% 

3% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa rīcībām 

1. rīc. 2. rīc. 6. rīc. 7. rīc. 

75% 

12% 

13% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa iesniedzējiem 

Biedrība Pašvaldība SIA 
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PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts 
jaunu 
produktu un 
pakalpojum
u radīšanai 

Skatu torņa celtniecība 

Informatīvās tūrisma norādes 

Lauksaimniecības zemju sakopšana 
 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās 
teritorijas 
sakārtošana  

Pils sakārtošana 

Ielu un ceļu sakārtošana 

Dabas takas attīstīšana 

Sakārtot pili un parku 

Sakārtot ezera izteku(slūžas) 

Kalnienas centra dīķa sakārtošana 

Vēstures pieminekļu sakopšana 

Iztīrīta Ludzupe 
Atpūtas laukumi starp dzīvokļu mājām gan bērniem,gan 
pieaugušajiem 

 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 

Sporta zāles celtniecība 

Jauniešu centrs pagastā 

Orientēšanās sacensības Stāmerienā 

Iedzīvotāju komandu sacensības 

 
 

Citas 
aktivitātes 
vietējās 
teritorijas 
izveidošanai  

Muzeja izveide 

Jaunu dzīvokļu celtniecība 

Kalnienas centra sakārtošana 

Mājaslapas izveide 

Policiju pagastā 

Kalnienas tautas nama siltināšana 

Kapsētā ūdens apgādi 

Vienotas norādes uz objektiem,sētām un tml. 
 

 

 
  



STRADU PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 1926 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  19,24 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un 
brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošana 

4 37045,66 Ģitāru-3, kokļu-2 iegāde.Sporta centra 
3.stāva telpu pielāgošana kultūras un 
atpūtas vajadzībām 
Ekspozīcijas aprīkojuma iegāde 
Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu 
renovācija 
Bēniņu rekonstrukcija, aprīkošana 

 
KOPĀ 

 
4  

 
37045,66 

 

 
 
 

 
 

 

100% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa rīcībām 

1 

85% 

 15% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa iesniedzējiem 

Biedrība Pašvaldība 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 

 
Prioritātes  
 

Projektu idejas 

1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu 
produktu un 
pakalpojumu 
radīšanai 

Galdniecības, mežizstrādes produkti 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās 
teritorijas 
sakārtošana  

Bērnu rotaļu laukums 

Gulbene-Stāķi-Stari ceļa rekonstrukcija 

Dīķa sakopšana, labiekārtošana 

Gājēju un velo celiņi 

Atpūtas vieta(lapene) - Stāķi 

Rotaļu laukums bērniem Stāķi-18 
 

Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 

Volejbola, futbola laukums 
 

Citas aktivitātes 
vietējās 
teritorijas 
izveidošanai  

Autobusu pieturu renovācija 

Aktu zāles remonts 
Skolas kultūras telpas energoefektivitāte 
Drošu bērnu rotaļlaukumu izveidošana, apgaismojuma 
izveidošana, iespēja sakārtot savas mājsaimniecības 
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TIRZAS PAGASTS 
 

ĪSTENOTO PROJEKTU ANALĪZE 

  
Iedzīvotāju skaits: 962 

Apgūtais finansējums uz 1 iedzīvotāju:  75,26 EUR 
 

Rīcība   Īstenoto 
projektu 
skaits 

EFLA finan-
sējums (EUR) 
 

Projektu ieguvumi  

1.Kultūras, sporta un 
brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
dažādošana 

3 49683,6 Bērnu aktīvās atpūtas zonas  izveidošana 
un aprīkošana 
Telpas renovācija, grāmatu plaukta, izstāžu 
stendu, rotaļu kastes iegāde, televizors – 
kinozāle30 
Slēpju komplektu iegāde; 15 nūjošanas 
nūju un 25 ragaviņu iegāde; Slēpošanas 
centra un muzeja izveidošana 

2.Apmācību un 
iedzīvotāju iniciatīvas 
darbības 
nodrošināšana 

1 4317,95 Mērinstrumentu iegāde; Mācību 
pārgājienu komplektu un digitālo palīgrīku 
iegāde 

6.Lauksaimniecības 
produktu ražošanas 
un/vai pirmapstrāde; 
pārstrādes un 
pirmapstrādes mājas 
apstākļos veicināšana 

3 16491,48 Aveņu stādi, tehnika 
Krūmmelleņu stādi 
Liellopu apkalpošanas sistēmas iegāde 

7.Atbalsts 
uzņēmējdarbības 
vides un 
infrastruktūras 
sakārtošanai 

1 1907,21 Arborista aprīkojuma, motorzāģa, arboristu 
ķēdes zāģa iegāde 

 
KOPĀ 

 
8  

 
72400,24 
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6% 
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3% 

Apgūtā finansējuma 
struktūra pa rīcībām 

1. rīc. 2. rīc. 6. rīc. 7. rīc. 

59% 

9% 

16% 

16% 

Apgūtā finansējuma struktūra 
pa iesniedzējiem 

Biedrība Fiziska persona Pašvaldība SIA 



NĀKOŠĀ PERIODA PRIORITĀTES 

 
 

PROJEKTU IDEJAS PRIORITĀŠU IETVAROS 
 

Prioritātes  Projektu idejas 
1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai 

Viesu māja; Ūdens tūrisms 

Ēdināšana tūristiem un pagasta viesiem 
 

Vietējo ražotāju sadarbības un 
kooperācijas veicināšana 

Kooperēties biohumusa ražošanai 

Citas aktivitātes vietējās 
ekonomikas stiprināšanai 

Krājaizdevumu sabiedrību izveidošana 

2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Vietējās teritorijas sakārtošana  Apkopt neapkoptās kapu vietas 

Bērnu laukums; Tūrisma taka 

Atpūtas vietas; Velo moto parks 

Kultūras nama kāpņu renovācija 

Sajūtu takas iekārtošana 

Vecadulienā,Virānē saieta vietu 

Jauna ēka veselības centram 
 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Āra trenažieri; Peintbols 

Sporta laukuma sakārtošana 

Peldbaseins; Atpūtas stūrītis brīvā dabā 

Kopīga jaungada sagaidīšana 

Pikniki; Svētku gājiens; Ūdens svētki 

Bērnu modes skate 

Jāņu vakara ieskaņas 

Ziemassvētku eglītes kopīgu iedegšanu 
 

Citas aktivitātes vietējās teritorijas 
izveidošanai  

Gājēju pārejas 

Ūdens attīrīšana; Frizētava 

Sabiedrisko attiecību speciālists 

Komunālo pakalpojumu punkts 
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