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IEVADS
Dobeles rajona lauku partnerība, lai nodrošinātu Leader+ finansējuma piesaisti
lauku teritoriju attīstībai, 2005.gadā izstrādāja Dobeles rajona lauku attīstības stratēģiju
2006-2008 g. “Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu,
nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldības sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti
uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem”, kuras ieviešanai
piesaistīja LVL 94804,80 lielu finasējumu projektu konkursu organizēšanai un atbalstot 37
projektus.
Turpinot darbu, lai piesaistītu Leader finasējuma piesaisti 2008.gadā tika izstrādāta
Dobeles rajona lauku attīstības stratēģija 2009-2013, kuras ieviešanai tika saņemts
finasējums LVL 605376,62 apmērā, projektu konkursus plānots organizēt 5.kārtās, šobrīd
jau izsludinātas 2.kārtas un apstiprināti 16 projekti.
Neatņemams stratēģijas ieviešanas vadības sistēmas posms ir uzraudzība un
ieviešanas novērtēšana. Nepieciešams veikt efektīvu procesa un sasniegumu novērtējumu,
veicot resursu, rīcību un sasniegto rezultātu pārbaudi, lai sekmētu turpmāku lietderīgu un
efektīvu stratēģijas vadīšanas lēmumu pieņemšanu un finansējuma sadali.
Lai veiktu Dobeles rajona lauku partnerības izstrādāto un realizēto lauku attīstības
stratēģiju ieviešanas izvērtējumu, izvirzīto mērķu sasniegšanu, ieviešanas efektivitāti un
ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību, tika veikta izstrādāto stratēģiju analīze, ieviesto
projektu apsekošana, intervijas ar projekta ieviesējiem, mērķu sasniegšanas analīze.
Uzsākot darbu tika veikta visu stratēģijas 2006-2008 ietvaros ieviesto projektu
apsekošana un stratēģijas 2009-2013 ietvaros jau realizēto projektu apsekošana. Tika
pārbaudīts kā ir sasniegti projekta mērķi, vai projekts ieviests atbilstoši projekta pieteikumā
solītajam, izveidotas darba vietas, projekta rezultāti ir atbilstoši uzturēti, apsaimniekoti un
izmantoti paredzētajiem mērķiem.
Tika izvērtētas partnerības izstrādātas stratēģijas, to ieviešanas efektivitāte, to izvirzīto
mērķu un indikatoru sasniegšana.
Vienlaikus ar projekta apsekošanu tika aptaujāti potenciālie projektu pieteicēji par
priekšlikumiem esošas 2009-2013 uzlabošanā un papildināšanā.
Turpmākā darba posmā tiks izstrādāti priekšlikumu statēģijas 2009-2013 uzlabošanai
un papildināšanai, apspriesti partnerība un veikta stratēģijas pilnveidošana.
Ieviesto stratēģiju izvērtēšanu veika neatkarīgi eksperti no SIA “InTra”. Par stratēģiju
izstrādi un ieviešanu atbildīga ir biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”.
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1. Dobeles rajona lauku partnerības raksturojums:
Dobeles rajona lauku partnerība dibināta 2005.gada 17.jūnijā, izvirzot mērķi veicināt
Dobeles rajona sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu
lauku attīstību.
Kā Partnerības galvenie uzdevumi un loma lauku attīstībā tika noteikti:
•
•
•
•
•
•

sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo
iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību;
izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu,
izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos
līmeņos, institūcijās;
piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības
mērķu sasniegšanai;
izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos,
attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām,
uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona
lauku attīstību.

Dobeles rajona lauku partnerībā kopā ir 35 biedri, no tiem 8 nevalstiskās
organizācijas, 11 uzņēmēji un 17 pašvaldības. Pēc administratīvi teritoriālās reformas
partnerības teritoriju veido trīs novadu pašvaldības – Dobeles novads (saskaņā ar tiesību un
saistību pārņemšanu pārstāv 10 pagastu pašvaldības), Auces novads (saskaņā ar tiesību un
saistību pārņemšanu pārstāv 6 pagastu pašvaldības) un Tērvetes novads.
Karte Nr.1 „Dobeles rajona lauku partnerības darbības teritorija”

Dobeles rajona lauku partnerībā ietilpstošās
lauku pašvaldības
Dobeles rajona lauku partnerībā ietilpstošas
pilsētu teritorijas (līdz 15000 iedz.)

4

Iedzīvotāju skaits partnerības teritorjā 37168, no tiek lauku teritoriju iedzīvotāji 63%,
pilsētu iedzīvotāji 37%.
Dobeles partnerībā ietilpstoši pašvaldību kopplatība sastāda 163 tk. ha, no tā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 94629.6 ha, jeb 61% no kopplatības. Zemes, kuras
aizņem meži - 48544.6 ha, jeb 31% no kopplatības.
Galvenie rakturojošie rādītāji novados, kas iekļaujas partnerības teritorijā:

Administratīv
ā teritorija

Auces novads
Dobeles
novads
Tērvetes
novads

Iedzīvotāju
skaits 2010.
gada
sākumā

Teritor
ija
(km2)
uz
01.01.
2009.

Iedzīvotāju
blīvums
(cilvēki/
1km²)

Bezdarb
s uz
01.01.20
10.

Ekonomiski
aktīvās
statistikas
vienības uz 1000
iedzīvotājiem
2008.gadā

Zemes vidējā
kadastrālā
vērtība uz
01.06.2009.
(Ls/ha)*

Attālums līdz
Rīgai no
novada
centra (km)

8 698

516.7

16.8

17.1

38,23

1256.5

104

24350

887.8

27.4

15.0

42,81

2325.4

78

4 150

223.6

18.6

13.1

61,35

850.2

91

Dobeles rajona lauku partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas
veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija - partnerības Padome
deviņu cilvēku sastāvā, ko ievēl Biedru sapulce. Padome ir izveidota ievērojot partnerības
principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības,
NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi.
Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, kas organizē Partnerības darbu.
Partnerības biedri, kas nav tieši pārstāvēti Padomē, tiek aicināti piedalīties Partnerības
darbā, izsakot savu viedokli darba grupās, konsultācijās.
Šo mērķu sasniegšanai un uzdevumu realizēšanai, kā arī partnerības teritorijas
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Dobeles rajona pašvaldība ir veikusi attīstības
stratēģijas 2006-2008 izstrādi un ieviešanu, kā arī attīstības stratēģijas 2009-2013 izstrādi
un uzsākusi ieviešanu.
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2. Pētījuma metodoloģija, informācijas iegūšanas un analīzes metodes
2.1. Pētījuma mērķis novērtēt Dobeles rajona lauku partnerības attīstības stratēģijas 2006.2008.g. un attīstības stratēģijas 2009.-2013. ieviešanas efektivitāti, novērtēt ieviesto projektu
rezultātu efektivitāti, ilgtspējību un darba vietu izveidi. Sagatavot priekšlikumus Dobeles rajona
lauku attīstības stratēģijas 2009-2013 pilnveidošanai, lai nodrošinātu efektīvāju turpmāko projektu
ieviešanu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

2.2. Uzraudzības un novērtēšanas nepieciešamības pamatojums
Stratēģijas, kā arī jebkura cita plānošanas dokumenta ieviešanas novērtējums ir svarīgs
uzraudzība posms, jo tas:
• dod iespēju noteikt, vai stratēģija ir ieviesta kā plānots;
• demonstrē darbības plāna izpildes sasniegumus;
• identificē problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības;
• nodrošina ar informāciju sabiedrību, uzņēmējus un citas ieinteresētās puses.
Uzraudzības un novērtēšanas procesā apkopotā informācija ir pamats novērtējuma
veikšanai. Novērtējums ir nepieciešams, lai novērtētu ieguldīto resursu (tajā skaitā finanšu)
efektivitāti, rīcību ietekmi, pakalpojumu peejamības un kvalitātes uzlabošanai. Uzraudzības
procesā tiek sniegta atbilde uz jautājumiem:

• Kas ir paveikts?
• Kas ir sasniegts?
Veicot novērtēšanu tiek sniegta atbilde uz jautājumu:
• Vai un cik lielā mērā no plānotā ir sasniegt?
• Vai varam būt apmierināti ar paveikto un sasniegto?
Uzraudzības un novērtēšanas sistēmas pamatā ir rezultatīvie rādītāji:
• Resursu ieguldījumus – laiku un naudu, lai nodrošinātu saprātīgu budžeta tērēšanu;
• Rezultātus (sasniegumus), izmantojot rezultatīvo rādītājus, lai novērtētu progresu saskaņā ar
izvirzītajem mērķiem.
Novērtēšana ietver darbības plāna izpildi raksturojošo datu un interpretāciju ar mērķi
noskaidrot sasniegumus un attiecīgās jomas vājās vietas. Uzraudzības un novērtēšanas sistēma dod
iespēju stratēģijas īstenotājiem informēt sabiedrību par veiktajām aktivitātēm un sasniegumiem.

2.3. Informācijas iegūšanas un analīzes metodes
Izvērtējuma veikšanai tika izmantotas šādas informācijas iegūšanas metodes un avoti:
Dokumentu analīze:
• Dobeles rajona lauku attīstības stratēģiju 2006-2008 g. “Dzīves kvalitātes
uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts un
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pašvaldības sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības
un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem”,
• Dobeles rajona lauku attīstības stratēģija 2009-2013
• 2006-2008.g.stratēģijas ietvaros realizēto projektu pieteikumi
• 2006-2008.g.stratēģijas ietvaros realizēto projektu uzraudzības dokumneti
• 2009-2013 g. Stratēģijas ietvaros jau realizēto projektu pieteikumi
• 2009-2013 g. Stratēģijas ietvaros jau realizēto projektu uzraudzības dokumneti
Ieviesto projektu apsekošana:
• 2006-2008.g.stratēģijas ietvaros realizēto projektu apsekošana dabā
• 2009-2013 g. Stratēģijas ietvaros jau realizēto projektu apsekošana dabā
Aptaujas, diskusijas:
• 2006-2008.g.stratēģijas ietvaros realizēto projektu ieviesēju aptauja pēc vienotas
metodes
• 2009-2013 g. Stratēģijas ietvaros jau realizēto projektu ieviesēju aptauja pēc
vienotas metodes
• Semināri- intervijas ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem un partnerības
teritorijas iedzīvotājiem

2.4. Izmantotās metodes, darba gaita
Pētījuma izstrādes pirmajā posmā tika veikta izstrādāto stratēģiju mērķu, uzdevumu, rīcību
un sasniegto indikatoru analīze.
Pētījuma izstrādes otrajā posmā tika veikta visu stratēģijas 2006-2008 posmā ieviesto
projektu un stratēģijas 2009-2013 jau ieviesto projektu apsekošana dabā. Notika tikšanās ar katra
projekta vadītāju vai atbildīgo amatpersonu, tiešās aptaujas rezultātā tika aizpildīta vienota anketa
par reāli sasniegto projektā, par ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā, par projekta ilgtspēju, par
darba vietu izveidi, par projekta rezultātu izmantošanu šobrīd, apsaimniekošanu, ieguldījumu
teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Paralēli projektu apsekošanai, tika veikta potenciālo projektu iesniedzēju un partnerības
teritorijas iedzīvotāju diskusijas un viedokļu noskaidrošana, par vajadzībām dzīves kvalitātes
uzlabošanai, pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Reszultāti tika apkopooti un tiks izmantoti
priekšlikumu izstrādei attīstības stratēģijas 2009-2013 uzlabošanai.
Izmantojot visus iegūtos secinājumus no stratēģiju ieviešanas analīzes un projektu
apsekošanas, kā arī saņemtos priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem, tiks
sagatavoti priekšlikumu Dobeles rajona lauku partnerības attīstības stratēģijas 2009-2013, rīcības
plāna un vērtēšanas indikatoru pilnveidošanai.
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3. Dobeles rajona lauku attīstības stratēģijas 2006-2008” ieviešanas
analīze, sasniegtie rezultāti:
3.1. Startēģijas tiesiskais pamatojums
Finansējums stratēģiju ieviešanai piesaistīts no Eiropas Lauksaimniecības virzības un
garantiju fonda (ELVGF) saskaņā ar Lauku attīstības plāna 2006-2006, 4. Prioritātes Lauku un
zivsaimniecības attīstības veicināšana, 4.6. pasākumu „Vietējo rīcību attīstība (LEADER +VEIDA
PASĀKUMS)”, 4.6.2. Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas.
Finansējuma piesaistes kārtību regulē MK noteikumi Nr. 601 "Noteikumi par atklāta
projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākuma "Vietējo rīcību
attīstība (LEADER + veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma
stratēģijas"" no 18.07.2006., Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas un
projekta

iesnieguma

veidlapas

paraugu

plānošanas

dokumenta

prioritātes

"Lauku

un

zivsaimniecības attīstības veicināšana" pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER + veida
pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas".
Dobeles rajona lauku attīstības stratēģijas izstrādi organizēja biedrības “Dobeles rajona
lauku partnerība” izpildinstitūcija, iesaistot partnerības teritorijas iedzīvotājus, pašvaldības un
uzņēmējus. Stratēģija apsptiprināta Dobeles rajona lauku partnerības Valdes sēdē saskaņā ar
statūtiem.
Stratēģijas ietvaros projektu iesniedzējs varēja būt biedrības vai nodibinājumi, iespējamā
atbalsta intensitāte- 100% no attiecināmo izdevumu summas.
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3.2.

Stratēgijā izvirzītā vīzija, prioritātes, uzdevumi un rīcības

Stratēģijā ir identificēts plašs problēmu un vajadzību loks, kas jāīsteno lai uzlabotu lauku
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Bet realizācijai 2006-2008 stratēģijā izvirzītes divas prioritātes:
•

lauku iedzīvotāju kapacitātes celšana

•

pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.

Padome ir apstiprinājusi Dobeles partnerības teritorisjas attīstības

Vīziju
Izglītots, ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un
sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, aktīvi iesaistās sava pagasta dzīvē,
darbojās vietējā iniciatīvas grupā. Vietējā iniciatīvas grupas aktīvi darbojas, tām ir plašs
sadarbības tīkls un attīstīti sadarbības procesi.

Ieviešot pirmo prioritāti tika veicināta sabiedrības aktivitāte, iesaistīti iniciatīvas grupās
jauni dalībnieki, veicināta visu sektoru sadarbība. Tika izglītoti un informēti iedzīvotāji par viņu
iespējām iesaistīties attīstības veicināšanā, iespējām iesaistīties sabiedriskajā dzīvēs un saņemt
pakalpojumus.
Otrā prioritāte, kas bija virzīta uz pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu lauku
teritorijā, ļāva izveidot jaunus sociālos pakalpojumus, jaunus sadzīves un rekreācijas
pakalpojumus. Tika izveidotas jaunas darba vietas. Būtiski tika uzlabota rekreācijas dzīves vide
iedzīvotājiem – būs iespēja nodarboties ar sportu, interešu aktivitātēm. Īpaša uzmanība tiek veltīta
jauniešu un bērnu dzīves vides uzlabošanai.
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1.PRIORITĀTE – LAUKU IEDZĪVOTĀJU ATIVITĀTES VEICINĀŠANA
Mērķis: lauku iedzīvotāju kapacitātes un sabiedriskās aktivitātes veicināšana.
1.1.PASĀKUMS – ATBALSTS VIETĒJO INICIATĪVAS GRUPU DARBĪBAI UN ATTĪSTĪBAI
Rīcības plānā paredzēts sniegt atbalstu vietējo iniciatīvas grupu izglītošanai, sadarbības veicināšanai starp iniciatīvas grupām gan
Dobeles rajonā, gan visā Latvijā, pozitīvās pieredzes pārņemšanai. Tāpēc rīcības plānā paredzēts atbalstīt vismaz sešu iniciatīvas
grupu aktivitāšu centru izveidi, to aprīkošanu, lai šie centri kalpos kā iedzīvotāju tikšanās vietas, informācijas izplatīšanas vietas un
sniegs citus vietējās iniciatīvas grupas darbībai nepieciešamos pakalpojumus. Vietējo iniciatīvas centru darbības ilgtspējības
nodrošināšanai tiks piesaistītas pašvaldības ar savu ieguldījumu.
Pasākuma ieviešanas rezultātā palielināsies aktīvo iniciatīvas grupu skaits, tajās darbojošos cilvēku skaits. Vairosies cilvēku zināšanas
un motivācija attīstīties. Tiks izveidots iniciatīvas grupu sadarbības tīkls un stiprināsies sadarbība starp visiem iesaistītajiem
sektoriem.

MĒRĶA GRUPAS:
Darbojošās, reģistrētās vietējās iniciatīvas grupas;
Interešu grupas ar mērķi darboties kā vietējai grupai un reģistrēties.
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Rīcības

Piedāvātie risinājumi

Indikatori rezultātu izvērtēšanai

Finansējuma

Īstenošanas posmi

apjoms
1.1.1. Vietējo iniciatīvas Apmācību kursu organizēšana
grupu

Apmācīti 120 iniciatīvas

kapacitātes attīstības plānošanā un projektu

stiprināšana.

grupu Plānotais

dalībnieki attīstības plānošanā un skaists

izstrādē un vadībā;

projektu izstrādē un vadībā.

Iniciatīvas grupu darbības plānu

Informēti

izstrāde.

semināru dalībnieki.

Informatīvo semināru organizēšana

Noorganizēti vismaz 8 sadarbības No

Pieredzes apmaiņas organizēšana.

un pieredzes apmaiņas pasākumi.
Iniciatīvas

160

grupās

projektu Rīcības īstenošana
–

Maksimālais

informatīvo projekta

organizēta

divās kārtās
apjoms 1.kārta

līdz 1000 Ls.

2007.gada

janvāris

–

kopējās 2007.gada

stratēģijai

novembris.

iesaistīti paredzētā

vismaz 80 jauni dalībnieki.

8. tiks

2.kārta

2007.gada

finansējuma rīcības jūlijs – 2008.gada
ieviešanai

tiks maijs

novirzīti 5%.
1.1.2. Vietējo iniciatīvas Iniciatīvas
grupu

grupu

aktivitāšu

atbalsta iekārtošana;

infrastruktūras izveide.

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde.

telpu Izveidoti un aprīkoti vismaz 6 Plānotais
iniciatīvas grupu aktivitāšu centri.

skaits

projektu Rīcības īstenošana
–

6. tiks

Maksimālais
projekta

divās kārtās
apjoms 1.kārta

līdz 5000 Ls.
No

organizēta

2007.gada

janvāris

–

kopējās 2007.gada

stratēģijai

decembris.

paredzētā

2.kārta

2007.gada

finansējuma rīcības jūlijs – 2008.gada
ieviešanai

tiks jūlijs
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novirzīti 20%.

1.1.3.

Jaunu

iniciatīvas
veidošana.

vietējo Jaunu iniciatīvas grupu veidošana un Nodibinātas
grupu reģistrēšana;
apmācības.
iniciatīvas

6 Plānotais

projektu Rīcības īstenošana

skaits

grupu

6. tiks

vismaz 60 iniciatīvas Maksimālais

grupu dalībnieki, kas ir gatavi projekta

apmaiņa un sadarbība
iniciatīvas grupām.

reģistrētas

jaunas vietējās iniciatīvas grupas.

Jauno iniciatīvas grupu dalībnieku Apmācīti

Jauno

un

pieredzes darboties

ar esošajām attīstībai
piesaistei.

savas
un

divās kārtās
apjoms 1.kārta

teritorijas līdz 500 Ls.
finansējuma No

organizēta

2007.gada

janvāris

–

kopējās 2007.gada

stratēģijai

novembris.

paredzētā

2.kārta

2007.gada

finansējuma rīcības jūlijs – 2008.gada
ieviešanai

tiks maijs

novirzīti 2%.

1.2. PASĀKUMS – LAUKU IEDZĪVOTĀJU KAPACITĀTES CELŠANA
Lai varētu pēc iespējas vairāk cilvēku iesaistīt sociālajās un ekonomiskajās aktivitātēs, mums nepieciešams tos izglītot un
informēt par viņu iespējām. Pirmā rīcība ir vērsta uz sociālo riska grupu - bezdarbnieku, cilvēku ar īpašām vajadzībām,
maznodrošināto iedzīvotāju motivēšanu, izglītošanu un informēšanu, lai veicinātu šo cilvēku iekļaušanos pagasta sociālajos
procesos, risinātu nodarbinātības problēmu, vai vienkārši celta šī cilvēka pašvērtējumu un līdz ar to dzīves kvalitāti.
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Realizējot rīcības plānu, plānojam, ka palielināsies nodarbinātība šo mērķa grupu starpā, cilvēki tiks stimulēti un iedrošināti
meklēt labākas iespējas savā dzīvē.
Otrā rīcība ir vērsta uz pagasta uzņēmēju, pašnodarbināto personu un potenciālo uzņēmēju kapacitātes celšanu. Uzņēmēji ir
atzinuši, ka viņus nepieciešams izglītot uzņēmuma efektīvā vadībā un attīstībā, kā inovāciju jomā, lai stiprinātu uzņēmumus
un padarītu tos konkurētspējīgākus, par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Realizējot rīcības plānu mēs gaidām, ka
esošie uzņēmumi attīstīs savu uzņēmējdarbību un ieviesīs jaunas un inovatīvas metodes savā darbā, uzsāks jaunu produkcijas
veidu ražošanu, dažādos lauksaimniecisko ražošanu.
Trešā rīcība vērsta uz iedzīvotāju interešu veicināšanu. Rīcības ietvaros tiks organizēti apmācību semināri un kursi,
aktivitātes iedzīvotāju brīva laika pilnvērtīgai pavadīšanai gan dažādos mākslas un amatniecības virzienos, gan interešu
izglītības jomās. Realizējot šo rīcību tiks veicināta iedzīvotāju aktivitāte, uz šādām nodarbībām varētu ieinteresēt piedalīties,
piemēram, sievietes mājsaimnieces, kuras nekur nestrādā un parasti arī nepiedalās sabiedriskajā dzīvē. Rosinot piedalīties
interešu grupās, mēs iesaistīsim cilvēkus arī citās sabiedriskās aktivitātēs. Nākotnē iegūtas iemaņas varētu izmantot savas
vietējās produkcijas ražošanai, līdz ar to arī nodarbinātības veicināšanai.
Jo vairāk iedzīvotāju mēs iesaistīsim pagasta sabiedriskajā dzīvē un ekonomiskajos procesos, jo aktīvāk pagasts spēs
attīstīties.
MĒRĶA GRUPAS:
1.rīcība Bezdarbnieki, īpašu vērību veltot jauniešiem bezdarbniekiem, ilgstošajiem, pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem;
cilvēki ar īpašām vajadzībām; maznodrošinātie iedzīvotāji.
2. rīcība Uzņēmēji, pašnodarbinātās personas, aktīvie iedzīvotāji, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
3.rīcība Dobeles rajona lauku partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuriem ir vēlme izglītoties un aktīvi darboties.
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Rīcības

Piedāvātie risinājumi

Indikatori

rezultātu Finansējuma apjoms

Īstenošanas posmi

izvērtēšanai
1.2.1.

Mērķa

grupas Motivējoši

semināri

ar 40

un psihologa piedalīšanos

motivēšana

cilvēki

pagasta

iesaistīšana sociālajās un Speciālistu konsultācijas

iesaistījušies Plānotais projektu skaits 4. Rīcības
sabiedriskajā Maksimālais

dzīvē.

Apmācošu un informējošu 40 cilvēki atraduši darbu No

aktivitātēs

semināru

rīkošana

nodarbinātības

par vai ir motivēti un to meklē.

Informatīvā

savas ģimenes problēmas.

Iedzīvotāju Izglītojošu

izglītošana
informēšana
uzņēmējdarbības
inovāciju jomā.

un organizācija
uzņēmumu
un vadību,

inovācijām,

ieviešanai

tiks 2008.gada maijs

novirzīti 2%.

par savu uzņēmuma vadības Maksimālais
efektīvu sistēmu un efektivitāti.

jaunu

produktu

semināru pakalpojumu

ar

kopējās

1.kārta 2007.gada janvāris

stratēģijai – 2007.gada novembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

vai paredzētā
lielāku rīcības

īstenošana tiks

projekta organizēta divās kārtās

apjoms līdz 600 Ls.

inovācijām, 20 uzņēmēji ir uzsākuši No

ieviešanai

tiks 2008.gada maijs

vērtību novirzīti 2%.

– ražošanu.
par 20 uzņēmēji ir izstrādājuši

finansējuma piesaistīšanas un
iespējām.

finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

semināru 80 uzņēmēji ir uzlabojuši Plānotais projektu skaits 4. Rīcības

organizēšana jaunākajiem pievienoto
sasniegumiem

stratēģijai – 2007.gada novembris.

mācīties.

uzņēmējdarbības uzsākšu.
Informatīvu

paredzētā

1.kārta 2007.gada janvāris

materiāla 12 jaunieši ir motivēti

izstrāde un pavairošana.
1.2.2.

kopējās

un 20 cilvēki ir atrisinājuši rīcības

izglītības iespējām.

projekta organizēta divās kārtās

apjoms līdz 600 Ls.

ekonomiskajās

īstenošana tiks

iesnieguši

pieteikumus

projektu
investīciju

Par projektu izstrādi un piesaistei.
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ieviešanu.

Izveidojušies

Informatīvā

4

jauni

materiāla uzņēmumi.

izstrāde un pavairošana.
1.2.3. Pieaugušo interešu Interešu

grupu

darba 120 cilvēki iesaistījušies Plānotais projektu skaits 6. Rīcības

izglītības kursu, pulciņu semināru organizēšana

un apguvuši iemaņas kādā Maksimālais

organizēšana

mākslas vai amatniecības apjoms līdz 600 Ls.
nozarē.
60

No
cilvēki

iesaistījušies

kopējās

aktīvi paredzētā
vietējās rīcības

iniciatīvas grupas darbā.

īstenošana tiks

projekta organizēta divās kārtās
1.kārta 2007.gada janvāris

stratēģijai – 2007.gada novembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

ieviešanai

tiks 2008.gada maijs

novirzīti 2%.
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2.PRIORITĀTE – PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA LAUKU IEDZĪVOTĀJIEM

Mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamāko pakalpojumu pieejamību.

2.1.PASĀKUMS – SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
Pasākums paredz lauku iedzīvotājiem, īpaši riska grupām, ar ierobežotu pieejamību nepieciešamajiem pakalpojumiem gan attāluma
dēļ, jo pakalpojumi nav pieejami dzīves vietā, gan iedzīvotāju nepietiekamo finanšu dēļ tos uzlabot. Tikai dažos pagastos darbojas
bērnudārzi, tāpēc lielākajai daļai jaunajām māmiņām nav, kur atstāt pieskatīt savus bērnus. Mazo bērnu pieskatīšanas istabas risinās šo
problēmu, lai māmiņas varētu piedalīties pagasta sabiedriskajā dzīvē, gan apmācībās, gan arī strādāt. Sociālie dienas pakalpojumu
centri nodrošinās iedzīvotājiem pašus svarīgākos pakalpojumus, kā veļas mazgāšana, dušas, lielākajā daļā lauku pašvaldību nav siltā
ūdens padeve daudzdzīvokļu mājās, arī viensētās dzīvojošajiem ir apgrūtināta siltā ūdens ieguve. Tāpēc šie pakalpojumi ir svarīgi, lai
nodrošinātu vecu cilvēku, cilvēku ar īpašām vajadzībām, ģimeņu ar bērniem iespējas nomazgāties un izmazgāt drēbes. Centros tiks
izveidoti arī citi pakalpojumi, kas ir svarīgi cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

2.1.1 RĪCĪBAS MĒRĶA GRUPAS:
Nepilnās ģimenes ar bērniem, kam nav pieejami bērnudārza pakalpojumi, maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kam nav pieejami
bērnudārza pakalpojumi, jaunās māmiņas.
2.1.2. RĪCĪBAS MĒRĶA GRUPAS:
Maznodrošinātie pensionāri, vientuļie pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, nelabvēlīgās ģimenes, maznodrošinātās daudzbērnu
ģimenes.
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Rīcības

Piedāvātie risinājumi

Indikatori

rezultātu Finansējuma apjoms

Īstenošanas posmi

izvērtēšanai
2.1.1.Bērnu pieskatīšanas Telpu,
istabas izveide

renovācija, Vismaz

labiekārtošana
nepieciešamā

bērnu Plānotais projektu skaits 3. Rīcības

un pieskatīšanas

centru Maksimālais

aprīkojuma izveide.

un materiālu iegāde.
Bērnu

trīs

30

bērnu No

pieskatītāju īslaicīga pieskatīšana.

apmācības.

Apmācīti

vismaz

dienas Telpu

pakalpojumu

centru labiekārtošana

izveide, mērķa grupām nepieciešamā

renovācija, Izveidoti

trīs

12 rīcības

nepieciešamāko

un materiālu iegāde.

mērķa

pakalpojumu

Apmācīti cilvēki darbam saņem

nodrošināšanai.

dienas centros.

1.kārta 2007.gada janvāris

stratēģijai – 2007.gada decemnbris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

novirzīti 5 %.

dienas Plānotais projektu skaits

un pakalpojumu centri.
aprīkojuma Mēnesī

kopējās

paredzētā

cilvēki darbam ar bērniem.
2.1.2.Sociālo

projekta organizēta divās kārtās

apjoms līdz 2500 Ls.

Nodrošināta

vismaz
grupas

īstenošana tiks

Rīcības

īstenošana tiks

4. Maksimālais projekta organizēta divās kārtās
20-30 apjoms līdz 2500 Ls.
cilvēku No

kopējās

rīcības

stratēģijai – 2007.gada decembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

pieejamos paredzētā

pakalpojumus.

1.kārta 2007.gada janvāris

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

Apmācīti no nodarbināti 3 novirzīti 7 %.
cilvēki

darbam

dienas

centrā.
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2.2. PASĀKUMS – SADZĪVES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem labāku pieejamību sadzīves pakalpojumiem, ieviešot rīcības plānu tika izremontātes un aprīkotas ar
nepieciešamo aprīkojumu sadzīves pakalpojumu sniegšanas vietas, kur speciālisti varēs strādāt un sniegt iedzīvotājiem pašus
nepieciešamākos sadzīves pakalpojumus – friziera, kurpnieka, šuvēja u.c. Kā arī tiks veicināta nodarbinātība lauku teritorijā
3.1.1. RĪCĪBAS MĒRĶA GRUPAS:
Dobeles rajona lauku partnerības teritorijas iedzīvotāji, uzņēmēji, pašnodarbinātās personas.
Rīcības

Piedāvātie risinājumi

Indikatori

rezultātu Finansējuma apjoms

Īstenošanas posmi

izvērtēšanai
jaunu Telpu

2.2.1.Atbalstīt
sadzīves
attīstību
kvalitātes

labiekārtošana, Izveidoti

pakalpojumu remontdarbu veikšana.
un

pakalpojumu

jauni Plānotais projektu skaits

Darbu

apjoms līdz 2500 Ls.
uzsākuši

10 No

kopējās

īstenošana tiks

speciālisti.

rīcības
vismaz

1.kārta 2007.gada janvāris

stratēģijai – 2007.gada decembri.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

pakalpojumu sniedzēji - paredzētā

Apkalpoti

Rīcības

sniegšanas 5. Maksimālais projekta organizēta divās kārtās

esošo Nepieciešamā aprīkojuma punkti.

uzlabošanu un iegāde un uzstādīšana.

lauku teritorijās.

5

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

300 novirzīti 8 %.

cilvēki mēnesī izveidotajā
pakalpojumu centrā.
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2.3.PASĀKUMS – IEDZĪVOTĀJU REKREĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
Lai lauku vidi izveidotu par kvalitatīvi dzīves vietu, nepieciešamas ir ne tikai nodarbinātības iespējas, bet arī atbilstošas rekreācijas
iespējas. Šāda atbalsta pasākuma nepieciešamība tika minēta katrā iedzīvotāju sapulcē, iedzīvotāji savā brīvajā laikā vēlas nodarboties
ar sportu, iesaistīties kultūras pasākumos.
Īpaša vērība tiek veltīta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas kvalitātes uzlabošanai. Ieviešot rīcības plānu tiks izveidoti bērniem
droši spēļu laukumi un sakopta vide, radītas arī atpūtas vietas bērnu vecākiem. Tāpat tiks izveidoti un aprōkoti jauniešu brīvā laika
pavadīšanas un aktivitāšu centri. Šo pakalpojumu attīstībai ir nepieciešams arī pašvaldības atbalsts izveidoto objektu ilgtspējīgai
uzturēšanai un attīstībai.
Tūrisma attīstība lauku pašvaldībās ir viena no iespējām dažādot iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus, kā arī veicināt nodarbinātību.
Iedzīvotāju brīvā pavadīšanas iespēju nodrošināšana veicinās veselīgas dzīves veida attīstību, mazinās alkoholisma un citu atkarību
problēmas. Situācijas analīzē ir pierādījies, ka pašvaldībās, kur ir aktīva kultūras un sporta dzīves ir vairāk jauniešu.

RĪCĪBAS
2.3.1.Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana
2.3.2.Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.
2.3.3.Tūrisma pakalpojumu veidošana un attīstība.
MĒRĶA GRUPAS:
Dobeles rajona lauku partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuriem ir vēlme aktīvi darboties.
2.3.4.Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centru izveide, iekārtošana.
MĒRĶA GRUPAS:
Dobeles rajona lauku partnerības teritorijā dzīvojošie bērni un jaunieši.

19

Rīcības

Piedāvātie risinājumi

Indikatori

rezultātu Finansējuma apjoms

Īstenošanas posmi

izvērtēšanai
2.3.1.Sporta un kultūras Objekta
aktivitāšu

veikšanai iekārtošana.

un Darbojas

6

sporta

un Plānotais projektu skaits

Rīcības

īstenošana tiks

kultūras pasākumu norises 6. Maksimālais projekta organizēta divās kārtās

Nepieciešamā aprīkojuma vietas.

nepieciešamās
infrastruktūras

renovācija

un iegāde un uzstādīšana

apjoms līdz 2500 Ls.

Mēnesī

aprīkojuma

kultūras

nodrošināšana

nodarbojas

ar sporta un No

kopējās

aktivitātēm paredzētā
vismaz

360 rīcības

cilvēki.

1.kārta 2007.gada janvāris

stratēģijai – 2007.gada decembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

novirzīti 10 %.

Mazinājusies alkoholisma
probblēma.

2.3.2.Drošu

bērnu Objekta

izbūve

laukumu un atpūtas vietu iekārtošana.
izbūve, esošo uzlabošana.

un Darbojas
bērniem

7
droši

izveidoti Plānotais projektu skaits

apjoms līdz 1000 Ls.

Mazinājies

īstenošana tiks

spēļu 7. Maksimālais projekta organizēta divās kārtās

Nepieciešamā aprīkojuma laukumu.
iegāde un uzstādīšana

Rīcības

bērnu No

traumatisms.

kopējās

stratēģijai – 2007.gada decembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

paredzētā
rīcības

1.kārta 2007.gada janvāris

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

novirzīti 5 %.
2.3.2.Tūrisma
pakalpojumu
un attīstība.

Objekta

renovācija

veidošana iekārtošana.

un Izveidoti un uzlaboti 5 Plānotais projektu skaits
jauni tūrisma pakalpojumi.

Nepieciešamā aprīkojuma Katru

mēnesī

Rīcības

īstenošana tiks

5. Maksimālais projekta organizēta divās kārtās

tiek apjoms līdz 2500 Ls.

1.kārta 2007.gada janvāris
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iegāde un uzstādīšana

piesaistīti

vismaz

pakalpojumu saņēmēji.

20 No

kopējās

paredzētā
rīcības

stratēģijai – 2007.gada decembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

novirzīti 8 %.
2.3.4.Jauniešu brīvā laika Objekta
pavadīšanas

renovācija

un iekārtošana.

un Izveidoti 4 jauniešu brīvā Plānotais projektu skaits

iegāde un uzstādīšana

īstenošana tiks

pavadīšanas un aktivitāšu 4. Maksimālais projekta organizēta divās kārtās

aktivitāšu centru izveide, Nepieciešamā aprīkojuma centri.
iekārtošana

Rīcības

apjoms līdz 5000 Ls.

Vismaz 80 jauniešu mēnesī No
apmeklē šos centrus.
Samazinājušies

kopējās

paredzētā

jauniešu rīcības

alkoholisma

1.kārta 2007.gada janvāris

stratēģijai – 2007.gada decembris.
finansējuma 2.kārta 2007.gada jūlijs –

ieviešanai

tiks 2008.gada jūnijs

un novirzīti 13 %.

huligānisma problēma.
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3.3. Finanšu resursu apgūšanas efektivitāte
Realizējot stratēģiju tika ieviestas divas prioritātes:
1.

Lauku iedzīvotāju aktivitātes veicināšana

2.

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem.

Stratēģijas realizācijai tika piesaistīti finanšu resursi 94804,80 Ls, no tiem 38870,00 jeb 41%
finansējuma iztērēts 1.prioritātes ieviešanai, bet 55934,80 Ls jeb 59% finansējuma iztērēts
2.prioritātes ieviešanai. Kopumā tika saņemti 43 projektu iesniegumi par kopējo summu
114989,10 Ls, realizēti 37 projekti par summu 94804.80 Ls, līdz ar to iztērējot visu piesaistīto
finansējumu.

Piešķirtā finansējuma sadalījums pēc rīcības plānā noteiktajām
prioritātēm

41%

59%

1.prioritāte Lauku iedzīvotāju
aktivitātes veicināšana

2.prioritāte Pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes
uzlabošana lauku
iedzīvotājiem

22

Stratēģijas ieviešana tika organizēta divās kārtās:

1. Kārta iesniegšana no 2007.gada 16.februārim līdz 16.martam, tika saņemti 31
pieteikumi, visiem projektiem tika sniegti pozotīvi atzinumu, 5 projekti tika noraidīti
nepietiekamā finasējuma dēļ, atbalstīti 26 projekti par kopējo summu 74 006,61 lati.
2. Kārta iesniegšana no 2007.gada 9.oktobra līdz 9.novembrim, tika saņemti 12
pieteikumi, viens no tiem noraidīts kā neatbilstošs rīcības plānam, atbalstīti 11, par
kopējo summu Ls 20798,19.

Galvenais projektu noraidīšanas iemesls neatbilstība rīcības plānam.

Pieškirtais finansējums pēc rīcības plānā noteiktajām rīcībām Ls
30000
25000
21173

20000
13654

15000
10000

7500
2970

4977

4968

3985

5000
550

0

599

0

Vietējo iniciatīvas
grupu
kapacitātes
Vietējo iniciatīvas
grupu atbalsta
infrastruktūras
Jaunu vietējo
iniciatīvas grupu
veidošana.
Mērķa grupas
motivēšana un
iesaistīšana
Iedzīvotāju
izglītošana un
informēšana
Pieaugušo
interešu izglītības
kursu, pulciņu
Bērnu
pieskatīšanas
istabu izveide.
Sociālo dienas
pakalpojumu
centru izveide,
Atbalstīt jaunu
sadzīves
pakalpojumu
Sporta un
kultūras
aktivitāšu
Drošu bērnu
laukumu un
atpūtas vietu
Tūrisma
pakalpojumu
veidošana un
Jauniešu brīvā
laika pavadīšanas
un aktivitāšu

0

0

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
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Visvairāk projektu tika īstenoti 1.1.2. rīcība Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras
izveide - 8 projekti par Ls 34428,61 un 2.3.1. rīcībā Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana - 9 par summu Ls 21173.

Rīcības nosaukums

Iesniegti projekti

Atbalstīti projekti

I.pritoritāte
1.1.1. Vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes

3 (Ls 3000,-)

3 (Ls 3000,-)

stiprināšana.

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta

8 (Ls 35854,60)

8

(Ls 34428,61)

infrastruktūras izveide.
1.1.3.

Jaunu

vietējo

iniciatīvas

grupu

1 (Ls 935,-)

-

1 (Ls 550,-)

1 (Ls 550,-)

-

-

1 ( Ls 599,40)

1 ( Ls 599,40)

3 (Ls 7473,00)

2 (Ls 4977,00)

2 (Ls 5000,00)

2 (Ls 5000,00)

-

-

veidošana.

1.2.1.

Mērķa

grupas

motivēšana

un

iesaistīšana sociālajās un ekonomiskajās
aktivitātēs

1.2.2. Iedzīvotāju izglītošana un informēšana
uzņēmējdarbības un inovāciju jomā.

1.2.3. Pieaugušo interešu izglītības kursu,
pulciņu organizēšana
II.pritoritāte
2.1.1.Bērnu pieskatīšanas istabas izveide
2.1.2.Sociālo dienas pakalpojumu centru
izveide,

mērķa

grupām

nepieciešamāko

pakalpojumu nodrošināšanai.

2.2.1.Atbalstīt jaunu sadzīves pakalpojumu
attīstību un esošo kvalitātes uzlabošanu
lauku teritorijās.
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2.3.1.Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās

infrastruktūras

10 (Ls 24497,00)

9

(Ls 21173)

un

aprīkojuma nodrošināšana

2.3.2.Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu

4 (Ls 3985,00)

4 (Ls 3985,00)

izbūve, esošo uzlabošana.
2.3.3.Tūrisma pakalpojumu veidošana un

4 (Ls 10000,00)

3 ( Ls 7500,00)

attīstība.
2.3.4.Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un

6 (Ls 23095,10)

4 (Ls 13654)

aktivitāšu centru izveide, iekārtošana

Lielākais pieprasījums bija pēc finansējuma investīciju projektiem – VIG telpu
iekārtošanai, Jauniešu un bērnu istabu iekārtošanai, sporta un kultūras infrastruktūras
veidošanai, kas pierāda arī turpmāku investīciju nepieciešamību šajā jomā, lai uzlabotu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Diemžēl pieprasījumu neguva iespēja piesaistīt finansējumu apmācībām, tika iesniegti
tikai 5 projekti.

Daļa (5) iesniegto projektu neguva atbalstu nepietiekošā finansējuma dēļ, tādēļ arī
šajā stratēģijā plānojam līdzīga veida rīcības.
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Projektu sadalījums pa pašvaldībām
Pašvaldības
nosaukums

Iesniegto
projektu
skaits

Īstenoto
projektu skaits

Piesaistītais
finansējums Ls

VIG skaits, kas
īstenoja projektus

Dobeles pilsētas
dome

6

5

12696,61

4

Auces pilsētas dome

3

3

10000,00

2

Annenieku pagasta
padome

2

1

1000,00

1

Auru pagasta
padome

-

-

-

-

Bēnes pagasta
padome

3

3

9473,00

1

Bērzes pagasta
padome

-

-

-

-

Bikstu pagasta
padome

4

4

10300,00

1

Dobeles pagasta
padome

4

4

13465,00

1

Īles pagasta padome

2

2

3099,40

1

Jaunbērzes pagasta
padome

3

2

4828,29

2

Krimūnu pagasta
padome

-

-

-

-

Lielauces pagasta
padome

-

-

-

-

Naudītes pagasta
padome

-

-

-

-

Penkules pagasta
padome

3

2

6025,00

2

Tērvetes novada
dome

11

9

18950,00

3

Ukru pagasta
padome

-

-

-

-

Vītiņu pagasta
padome

1

1

2500,00

1

Zebrenes pagasta
padome

1

1

2467,50

1
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Pēc administratīvi teritoriālās reformas apvienojot teritorijas novados, ir sekojošās situācijas
finansējuma piesaistē:
Dobeles novads

5141,43 Ls

Auces novads

24440,50 Ls

Tērvetes novads

18950,00 Ls

Stratēģijās 2006-2008 realizācijas laikā Dobeles lauku partnerības teritorijā ietilpa 18
pašvaldības. Lielāko aktivitāti projektu ieviešanā un realizācija ir veikušas Tērvetes novada
pašvaldība

un Dobeles pilsētas pašvaldība, turpretī lielāko finansējumu piesaistījušas

biedrības no Tērvetes novada, Dobeles pilsētas, Dobeles pagasta, Bikstu pagasta, Auces
pilsētas. Nevienu projekta pieteikumu nav iesniegušas Auru, Bērzes, Krimūnu, Lielauces,
Naudītes, un Ukru pagastu pašvaldības. Šajās pašvaldību teritorijās nebija izveidotas un
nedarbojās nevalstiskās organiozācijas. Jāveic papildus darbs šo teritoriju aktivizēšanā un
nevalstisko organizāciju izveidošanā.
Šajās rīcībās bija arī vislielākais projektu konkurss un liela daļa projektu neguva
atbalstu nepietiekošā finansējuma dēļ.
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3.4.Startēģijas ietvaros realizētro rīcību ieviešanas rezultāti,
iznākuma rādītāji un efektivitāte:
Lai izvērtētu stratēģijas ieviešanas efktīvitāti un rezultātu devumu teritorijas attīstībai,
izvērtējām, katras rīcības ietvaros paveiktos darbus, to ilgtspēju, sasniegtos rādītājus.
1.PRIORITĀTE – LAUKU IEDZĪVOTĀJU ATIVITĀTES VEICINĀŠANA
Noteiktie sasniedzamie indikatori Reāli
stratēģijas ieviešanai

sasniegtais

projektu Secinājumi

realizācijā

1.1.1. Rīcība. Vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana.

Plānotais projektu skaists – 8. Iesniegti un realizēti tikai 3 VIG nav bijušas aktīvas apmācību
Apmācīti 120 iniciatīvas

grupu projekti.

projektu iesniegšanā.

dalībnieki attīstības plānošanā un Apmācīti 72 iniciatīvas grupu Tā kā lielāka interese bija par
projektu izstrādē un vadībā.
Informēti

160

dalībnieki projektu izstrādē un infrastruktūru, tad kapacitātes dēļ

informatīvo vadībā.

semināru dalībnieki.

Informēti

apmācībām ir iesniegti mazāk
72

informatīvo projekti.

Noorganizēti vismaz 8 sadarbības semināru dalībnieki.
un pieredzes apmaiņas pasākumi.
Iniciatīvas

grupās

Noorganizēti 2 sadarbības un Apmācītie VIG

iesaistīti pieredzes apmaiņas pasākumi.

vismaz 80 jauni dalībnieki.

Nav sasniegti izvirzītie rādītāji.

guvuši

zināšanas

Iniciatīvas grupās iesaistīti 25 rakstīšanā,
cilvēki.

dalībnieki ir
projektu

ieviešanā

un

finansējuma piesaistē, kas būtiski
noder sava VIG un teritorijas
tālākas attīstības veicināšanā un
nodrošināšanā.
Apmācītie

VIG

dalībnieki

gatavoja projektus un nākošajām
izlsudinātajām projektu kārtām.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
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1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Plānotais projektu skaists – 6. Iesniegto un realizēto projektu Par šo aktivitāti VIG izrādījušas
Izveidoti un aprīkoti vismaz 6 skaits – 8.
iniciatīvas grupu aktivitāšu centri.

ļoti lielu interesi, iesniegti 8

Izveidoti un aprīkoti 8 VIG projekti. Līdz šim biedrībām nav
aktivitāšu un darbības centri.

bijusi

iespēja

veidot

savus

darbības un aktivitāšu centrus, kas
laukos

iedzīvotājiem

ir

ļoti

svarīgi, jo nav pilnvērtīga brīvā
laika pavadīšanas iespēju.
8 biedrības projektu realizācijas
rezultātā ir izremontējušas un
iekārtojušas

telpas,

nopirkušas

mēbeles un biroja tehniku darbam.
Šīs biedrības aktīvi darbojas un ir
sniegušas

projektus

nākošajām

arī

Leader

uz

kārtām,

piesaistījušas jaunus biedrus.
Izveidoti

8

darboties

spējīgi

aktivitāšu centri laukos.

Indikatori sasniegti:

↑

1.1.3. Jaunu vietējo iniciatīvas grupu veidošana.

Plānotais projektu skaists – 6. Uz šo aktivitāti tika iesniegts Aktivitātes mērķis bija izvirzīts
Nodibinātas

un

reģistrētas

6 viens projekts, kas arī netika pareizs, par šo aktivitāti tika

jaunas vietējās iniciatīvas grupas.
Apmācīti

atbalstīts sliktās kvalitātes un izrādīta interese, bet tā kā projektu

vismaz 60 iniciatīvas neatbilstības rīcības plānam dēļ.

grupu dalībnieki, kas ir gatavi Nav
darboties

savas

attīstībai

un

izveidota

un

iesniegt

varēja

tikai

juridiska

nodibināta persona, tad reāli šī aktivitāte

teritorijas neviena VIG.
finansējuma Nav apmācīti VIG dlībnieki.

nebija ieviešama, administratīvo
apstākļu dēļ.
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piesaistei.

Jaunas VIG veidojās par saviem
līdzkļiem,

neizmantojot

dotās

projekta iespējas.

↓

Indikatori nav sasniegti:

1.2.1. Mērķa grupas motivēšana un iesaistīšana sociālajās un ekonomiskajās aktivitātēs

Plānotais projektu skaits 4.

Isniegts tikai viens projekts.

VIG nav bijušas aktīvas apmācību

40 cilvēki iesaistījušies pagasta 23 cilvēki iesaistījušies pagasta projektu
sabiedriskajā dzīvē.

sabiedriskajā dzīvē.

Jo

koncentrējās un infrastruktūras

40 cilvēki atraduši darbu vai ir 15 cilvēki atraduši darbu

projektiem.

motivēti un to meklē.

Ieviestā

8 ir motivēti un meklē darbu.

iesniegšanā.

projekta

ietvaros

20 cilvēki ir atrisinājuši savas 23 cilvēki ir atrisinājuši savas apmācībās ir piedalījušās 6 jaunās
ģimenes problēmas.
12 jaunieši ir motivēti mācīties.

ģimenes problēmas.

māmiņas un 17 sociālā riska
grupas iedzīvotāji. Apmācības ir
bijušas ļoti veiksmīgas, jo 15
cilvēki nākošā pusgada laikā ir
atraduši darbu.
Visi

apmācītie

pēc

tam

ir

iesaistījušies pagasta sabiedriskajā
dzīvē un VIG.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
1.2.2. Iedzīvotāju izglītošana un informēšana uzņēmējdarbības un inovāciju jomā.
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Plānotais projektu skaits 4.

Šajā

aktivitātē

projekti

nav VIG nav iesniegušas projektus

80 uzņēmēji ir uzlabojuši savu iesniegti.

šajā aktivitātē, kaut gan izsakot

uzņēmuma vadības sistēmu un

priekšlikumus

efektivitāti.

aktivitātēm, šada aktivitāte tika

20 uzņēmēji ir uzsākuši jaunu

nosaukta kā viena no prioritātēm.

produktu vai pakalpojumu ar

Infrastruktūras projektu ir bijuši

lielāku

vairāk nepieciešami sākumposmā.

pievienoto

vērtību

ražošanu.

Indikatori

20 uzņēmēji ir izstrādājuši un

par

vēlamajām

nav

sasniegti:

↓

iesnieguši projektu pieteikumus
investīciju piesaistei.
Izveidojušies 4 jauni uzņēmumi.
1.2.3. Pieaugušo interešu izglītības kursu, pulciņu organizēšana
Plānotais projektu skaits 6.
120

cilvēki

iesaistījušies

Aktivitātē iesniegt 1 projekts.

VIG aktivitāte nav bijuši liela šajā

un 15 cilvēki iesaistījušies apmācībās aktivitātē. Apmācīti 15 cilvēki

apguvuši iemaņas kādā mākslas un guvuši iemaņas un zināšanas darbam ar dabas materiāliem,
vai amatniecības nozarē.

floristikā.

floristiku.

60 cilvēki aktīvi iesaistījušies

Apmācītie ir irguviši iemaņas

vietējās iniciatīvas grupas darbā.

patstāvīgi veidot florista darbus
un sniegt florista pakalpojumus, tā
noodrošinor
papildus

sev

iespēju

finansējumu

gūt
savai

ģimenei.
Apkārtējiem
kļuvuši

iedzīvotājiem
pieejami

un

florista

pakalpojumi.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
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2.PRIORITĀTE – PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES
UZLABOŠANA LAUKU IEDZĪVOTĀJIEM

Noteiktie sasniedzamie indikatori Reāli
stratēģijas ieviešanai

sasniegtais

projektu Secinājumi

realizācijā

2.1.1.Bērnu pieskatīšanas istabas izveide
Plānotais projektu skaits 3.

VIG realizācijai iesniegušas 2 Divi izveidotie centri ir ļoti

Vismaz trīs bērnu pieskatīšanas projektus.
centru izveide.

Izveidoti divi bērnu pieskatīšanas Centri darbojas ar pašvaldības

Nodrošināta 30 bērnu īslaicīga centri.
pieskatīšana.
Apmācīti

vismaz

darbam ar bērniem.

veiksmīgi un pieprasīti pagastā.

atbalstu.

Centri var nodrošināt vismaz 30 Ir izveidotas divas jaunas darba
12

cilvēki bērnu īaslaicīgu pieskatīšanu.

vietas – centra vadītājas, kuru
algas apmaksā pašvaldība.
Centru darbība ir ilgtspējīga, jo
biedrība

apsaimniekošajā

sadarbojas ar pašvaldību.
Katru dienu centrus apmeklē līdz
20 bērniem, kas tiek atbilstoši
pieskatīti. Bērniem ir iespēja jauki
un izglītojoši pavadīt laiku ar
vienaudžiem, vecāki var veikt
nepieciešamos

darbus

un

iesaistīties darbā un pagasta dzīvē.
Apmācības darbam ar bērniem
nav notikušas, jo centros strādā
pieredzējuši cilvēki ar atbilstošām
un prasmēm un izglītību.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
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2.1.2.Sociālo dienas pakalpojumu centru izveide, mērķa grupām nepieciešamāko pakalpojumu
nodrošināšanai.

Plānotais projektu skaits

VIG

iesniegušas

4.

realizācijai.

2

projektus Izveidoti divi dienas centri, kas
atrodas depresīkājos partnerības

Izveidoti trīs dienas pakalpojumu Izveidoti 2 dienas pakalpojumu teritorijas pagastos.
centri.
Mēnesī

centri.
vismaz

20-30

mērķa Mēnesī

Centri
vismaz

120

izveidoti

cilvēki sadarbībā

ar

un

darbojas

pašvaldību,

kas

grupas cilvēku saņem pieejamos apmeklē dienas centrus un saņem nodrošina uzturēšanas izmaksas
pakalpojumus.

nepieciešamos pakalpojumus.

un centra darbinieka atalgojumu.

Apmācīti no nodarbināti 3 cilvēki

Centros tiek nodrošināta veļas

darbam dienas centrā.

mazgāšana,

paši

cilvēki

var

nomazgāties, palasīt presi.
Tiek

organizētas

tikšanās

un

interešu aktivitātes.
Centri ir ļoti populāri, īpaši veicie,
mazturīgie iedzīvotāji izmanto to
pakalpojumus.
Pagastā ir būtiski mazinājusies
sociālā spriedze, uzlabojušies šo
clvēku dzīves apstākļi.
Apmācības

nav

notikušas,

jo

centros strādā pieredzējuši cilvēki
ar atbilstošām un prasmēm un
izglītību.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
2.2.1.Atbalstīt jaunu sadzīves pakalpojumu attīstību un esošo kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijās.

Plānotais projektu skaits

Šajā aktivitatē projekti netika Pakalpojumu

nepieciešamības
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5. Izveidoti 5 jauni pakalpojumu iesniegti.

izveidi

un

sniegšanas punkti.

nepieciešamo rīcību izvirzīja visās

Darbu uzsākuši 10 pakalpojumu

sanāksmēs,

sniedzēji - speciālisti.

plānotās aktivitātes iedzīvotāji.

Apkalpoti vismaz 300 cilvēki

Tā

mēnesī izveidotajā pakalpojumu

jāiesniedz uzņēmējiem, tad šī

centrā.

grupa nav bijusi aktīva, iepējams

kā

uzlabošanu,

kurās

apsrieda

pakalpojumu

pietrūcis

kā

attīstība

informācijas

par

realizācijas iespējām.

Indikatori nav sasniegti:

↓

2.3.1.Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana

Plānotais projektu skaits

Iesniegti un realizēti 9 projekti, 3 Šajā rīcībā VIG ir izrādījušas ļoti

6. Darbojas 6 sporta un kultūras kultūras jomā, un 6 sporta jomā.
pasākumu norises vietas.
Mēnesī

Mēnesī

360 cilvēki.
Mazinājusies
probblēma.

aktivitāti,

tas

parāda

ar sporta un kultūras nepieciešamību pēc kultūras un

ar sporta un kultūras aktivitātēm

aktivitātēm

lielu

nodarbojas vismaz sporta dzīves attīstības laukos.

nodarbojas vismaz 360 cilvēki.
Mazinājusies

3 projektos ir iegādāts aprīkojums
alkohola

alkoholisma huligāniska problēma.

un kultūras pasākumu organizēšanai
–

apskaņošanas

tehnika.

Iedzīvotājiem

nodrošināti

kvaltatīvāki kultūras pasākumi.
6 projektos ir iegādāts sporta
aprīkojums,
vairāk

ļauj

lauku

pēc

iespējas

iedzīvotājiem

iesaistīties sporta pasākumos un
nodarboties ar sportu.
Laukos

iedzīvotājiem

ir

ļoti

ierobežotas iespējas pilnvērtīgi
pavadīt

brīvo

laiku,

ieviestie
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projekti uzlabo iespējas saturīgi
pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar
sportu,

apmeklēt

kvalitatīvus

kultūras pasākumus. Tas mazina
alkoholisma

problēmu,
ir

huligānismu,

sīko
iespēja

pilnvērtīgāk pavadīt brīvo laiku.
Vienu no projektiem ieviesusi
invalīdu

biedrība,
sporta

invalīdus

iesaistot

nosrisēs

un

sabiedriskajā dzīvē.
Ir izveidotas 2 jaunas darba vietas
un 3 darba vietas ir saglabātas
projektu realizācijas rezultātā.
Iegādāto

aprīkojumu

uztur

biedrības un palīdz pašvaldības.

Indikatori sasniegti:

↑

2.3.2.Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.
Plānotais projektu skaits

Iesniegti un realizēti 4 projekti.

VIG iesniegušas realizēšanai 4

7. Darbojas 7 izveidoti bērniem Izveidoti 4 bērniem droši un projektus un izveidojušas 4 bērnu
droši spēļu laukumu.

atraktīvi bērnu laukumi.

Mazinājies bērnu traumatisms.

Bērniem ir iespēja interesantāk Visi realizētie projekti ir ļoti
pavadīt brīvo laiku.

laukumus.

nozīmīgi,
laukumi

jo
ir

labiekārtoti

izveidotie

bērnu

vienīgie

pieejami

spēļu

laukumi

apkārtnes bērniem. Iepriekš šajās
vietās un pat ciematos bērnu
laukumi nav bijuši. Bērniem ir
dota iespēja spēlēties drošā un
labiekārtotā,

viņiem

piemērotā
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vidē.

Visos

bērnu

laukumos

notiek brīvprātīgie darbi – bērnu
kopā ar vecākiemveic uzkopšanas
darbus talkās. Ikdienas uzturēšanu
nodrošina

pašvaldība,

arī

labošanu.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
2.3.2.Tūrisma pakalpojumu veidošana un attīstība.
Plānotais projektu skaits

VIG ieniegušas 3 projektus.

Izveidoti 3 jauni tūrisma produkti

5.

Izveidoti 3 jauni tūrisma produkti.

– 2 Tērvetē un viens Vecaucē. Tās

Izveidoti un uzlaboti 5 jauni Katru
tūrisma pakalpojumi.
Katru

mēnesī

tiek

mēnesi

tiek

piesaistīti ir tūristu vusvairāk apmeklētākās

vismaz 60 pakalpojumu saņēmēji.
piesaistīti

vietas

Dobeles

partnerības

teritorijā.
Saglabāta 1 esošā darba vieta.

vismaz 20 pakalpojumu saņēmēji.

Izveidotie

jaunie

tūrisma

pakalpojumi dod iespēj piesaistīt
papildus tūristus un nodrošināt
vietējiem iedzīvotājiem sakārtotu
vidi un arī iespēju gūt papildus
ienākumus

no

ieceļojošajiem

tūristiem.

Indikatori

sasniegti daļēji:

↓
2.3.4.Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centru izveide, iekārtošana
Plānotais projektu skaits

VIG iesniegušas 4 projektus.

Izveidoti 4 jauniešu brīvā laika un

4. Izveidoti 4 jauniešu brīvā Izveidoti 4 jauniešu brīvā laika aktivitāšu centri.
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pavadīšanas un aktivitāšu centri.
Vismaz

80

jauniešu

apmeklē šos centrus.
Samazinājušies
alkoholisma
problēma.

pavadīšanas un aktivitāšu centri.

mēnesī Mēnesī

šajos

tiek Bēnē dienā centru apmeklē vidēji

nodrošināti 1200 apmeklējumi.
jauniešu Samazinājušies

un

centros

huligānisma alkoholisma

Centri ir ļoti pieprasīti, piemēram,

30 bērni, Bikstos 15 bērni dienā,

jauniešu Lejasstrazdos 10 bērni dienā.
un

problēma.

huligānisma Bērniem

un

jauniešiem

ir

nodrošināta droša vide, iespēja
tikties ar vienaudžiem, pilnvērtīgi
pavadīt brīvo laiku, būt drošībā.

Centru

izveide

veicina

veselīgas dzīves veida attīstību,
mazina alkoholisma un citu
atkarību problēmas.
Centru

darbību

biedrības

nodrošina

sadarbībā

pašvaldībām,

izveidotas

ar
2

jaunas darba vietas, divas darba
vietas saglabtās.

Indikatori sasniegti:

↑

3.5. Secinājumi par stratēģijas ieguldījums teritorijas attīstībā un
ieviešanas organizēšanu
3.5.1. Projektu vērtēšanas un uzraudzības procedūras
ievērošana:
•

Stratēģijā ir noteikta procedūra, kas jāievēro projektu vērtēšanā un realizācijas
kontrolē. Paredzētā kārtība tiek īstenotas.
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•

Pirms projektu vērtēšanas, katram ekspertam ir jāparaksta interešu deklarācija par to,
kas nav īpašas ieinteresētības projekta rezultātos, vai arī jānorāda, kurā projektā ir
interešu konflikts un to pojektu nevērtēt.

•

Visi padomes locekļi vērtē visus iesniegtos projektus, lai lēmums par atbalstu
projektam būtu pamatots.

•

Projektu ieviešanas kontrolei, katram Padomes loceklim tiek noteikta atbildība,
apmeklēt projektu tā realizācijas laikā vismaz divas reizes un ziņot Padomes sēdē par
novērojumiem.

•

Pēc projekta realizācijas Partnerības koordinators veic kontroli pat projekta saturisko
realizāciju, par projekta rezultātu izmantošanu projektā paredzētajam mērķim.

•

3.5.2. Secinājumi par stratēģijas ieguldījums
teritorijas attīstībā:
•
•

Stiprināta VIG kapacitāte, veicot apmācības darbam ar projektiem un attīstības
plānošanā, pieredzes apmaiņun un VIG dalībnieku aktivitāti.

•

Apmācīties dalībnieki var veiksmīgi uzrakstīt projektus un tos realizēt, lai vecinātu
VIG, pašvaldības un teritorijas attīstību, to pierāda lielais projektu pieteikums skaits
Leader projektiem;

•

15 cilvēki pēc motivācijas apmācībām dabījuši darbu, līdz ar to var nodrošināt sevi,
ģimeni, mazina sociālo slodzi.

•

Izveidotas 8 VIG darbībai nepieciešamās telpas un infrastruktūra, biroja aprīkojums.
Veikts telpu remontu, to aprīkošanu ar nepieciešamo inventāru, šie centri kalpo kā
iedzīvotāju tikšanās vietas, informācijas izplatīšanas vietas un iedzīvotāju interesū
grupu darbības vietas.

•

Izveidotas divas bērnu pieskatīšanas istabas, kas darbojas ļoti veiksmīgi un ir ļoti
pieprasītas no vecākiem. Bērni pavada laiku drošā un atbilstošā vidē, izglītojas kopā
ar vienaudžiem. Vecāki var iesaistīties darbā vai sabiedriskajā dzīvē.

•

Izveidoti divi sociālie dienas centri depresīvākajos partnerības teritorijas pagastos, kur
ir vislielākais skaits bezdarbnieku, maznodrošināto cilvēki, veco vientuļo cilvēku.
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Centri ir ļoti apmeklēti, jo lielai daļai lauku iedzīvotāju nav veļas mašīnas, nav siltā
ūdens, nav par ko pirkt un abonēt presi. Šos visus pakalpojumus centros var saņemt.
Var tikties ar cilvēkiem, kas arī ir ļoti svarīga lieta.
•

3 projektos iegādāta apskaņošanas un apgausmošanas tehnika kvalitatīvāku kultūras
un arī citu pasākumu organizēšanai. Iedzīvotājiem jaukos nav iespēja apmeklēt
kvalitatīvus kultūras pasākumus, iegādātā tehnika cels šos iespēju. Visos kultūras
centros ir palielinājies pasākumu apmeklētāju skaits, kas norāda ka iedzīvotājiem tas
ir nepieciešams.

•

6 projektos iegādāts sporta aprīkojums, tas nodrošina arvien vairāk lauku
iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, jo pie esošā situācijas nopirkt sporta inventāru
iedzīvotāj laukos nevar. Līdz ar to realizētie projekti dod šādu iespēju.

•

Iedzīvotājiem ir dota iespēja saturīgāk un veselīgāk pavadīt brīvo laiku, neļauties
alkoholismam.

•

Izveidoti 4 bērniem droši spēļu laukumi un sakopta vide, radītas arī atpūtas vietas
bērnu vecākiem.

•

Izveidoti 3 jauni tūrisma produkti, kas piesaista papildus tūristus, sakārti vidi un dod
iespēju iedzīvotājiem gūt appildus ienākumus no tūristiem.

•

Izveidoti 4 bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centri, kas nodrošina
pilnvērtīgāku brīvā pavadīšanu, veicina veselīgu dzīves veida attīstību, mazina
alkoholisma un citu atkarību problēmas.

•

Izveidotas 8 jaunas darba vietas un saglabātas 5 esošās darba vietas.

•

Uzlabojusies iedzīvotāju aktivitāti, ar vien vairāk edzīvotāju iesaistās VIG darbībā, ir
izveidojušās 12 jaunas biedrības, aktivizējušās jau esošās.

•

Projektos plānotās inovācijas nav būtiskas, tiek realizēti projekti bez inovācijām, vai
par inovāciju tiek uzskatītas projektu idejas, kas katrā konkrētajā pašvaldībā līdz šim
nav realizētas, piemēram, bērnu pieskatīšanas istaba.

•

Visu izveidoto centru darbību palīdz nodrošināt pašvaldība, kas nodrošina to ilgtspēju.
Bez pašvaldības atbalsta daļa centru nebūtu dzīvotspējīgi

•

Visi realizētie projekti ir veiksmīgi un snieguši ieguldījumu stratēģijas vīzijas
sasniegšanā. Būtiski ir uzlabojusies iedzīvotāju pieejamība, kultūrai un sportam,
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interešu nodarbībām, bērniem un jauniešiem ir iespēja pilnvērtīgāk pavadīt brīvo
laiku.
•

No visām 13 rīcībām, trīs rīcības ir realizētas pilnībā un indikatori pārsniegti, 7 rīcības
indikatori ir sasniegti daļēji, 3 rīcības nav realizētas, jo netika iesniegti projekti. Viss
stratēģijai pieejamais finansējums ir iztērēts pilnībā, daļa rīcību netika pilnībā
realizētas nepieteikošā finansējuma dēļ.

3.6.

Galvenās problēmas ieviešanā:

•

Augstas birokrātiskas prasības projektu iesniegumu sagatavošanā un

galvenais projektu ieviešanā.
•

Galvenās problēmas radīja neskaidrie nosacījumi, kas vēl projekta

ieviešanas gaitā tika mainīti un skaidroti atšķirīgi arī no katra atsevišķā LAD
darbinieka.
•

Projekta budžetā nevarēja tikt iekļauti pakalpojumi, kas izjauca vairāku

projektu ieviešanu, kur piemēram tika plānota bukletu izdošana.

3.7.

Priekšlikumi:

•

Turpināt atbalstu kultūras un sporta inventāra un aprīkojuma iegādei

•

Turpināt atbalstu bērnu un jauniešu pieskatīšanas istabu un centru

izveidei, aprīkošanai
•

Turpināt atbalstu dienas centru izveidei, sociāli mazaizsargāto grupu

atbalstam.
•

Veicināt projektu iesniegšanu pakalpojumu un jaunu produktu

attīstībai, informēt un agresīvāk reklamēt uzņēmējiem šis projekta iespējas;
•

Veikt aktīvāku informācijas kampaņu par projektu konkursie un par

veiktajiem pasākumiem, lai ieinteresētu VIG, uzņēmējus un pašvaldības rakstīt
Leader projektus;
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•

Nepieciešams stradāt pie VIG kapacitātes celšanas,lai uzlabotu

projektu kvalitāti.
•

Informēt un izglītot pašvaldības par nepieciešamo atbalstu VIG

projektu realizācijā.
•

Izstrādājot rīcības plānu, neparedzēt daudz rīcības, jo tas sadrumstalo

pieejamo finansējumu.
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4. Dobeles rajona lauku attīstības stratēģijas
ieviešanas analīze, sasniegtie rezultāti:

2009-2013”

4.1. Startēģijas tiesiskais pamatojums
Finansējums stratēģiju ieviešanai piesaistīts no Eiropas Lauksaimniecības virzības un
garantiju fonda (ELVGF) saskaņā ar Lauku attīstības programmas 2009-2018.gadam, 4.ass.
LEADER pieejas īstenošana, 413 pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. aktivitāti: iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem un 2. aktivitāti: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Finansējuma piesaistes kārtību regulē 2009.gada 14.jūlija MK noteikumi Nr.783
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai" un 2009.gada 13.janvāra MK noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Dobeles rajona lauku attīstības stratēģijas 2009-2013 izstrādi organizēja biedrības
“Dobeles rajona lauku partnerība” izpildinstitūcija, iesaistot partnerības teritorijas
iedzīvotājus, pašvaldības un uzņēmējus. Stratēģija apsptiprināta Dobeles rajona lauku
partnerības Padomes sēdē saskaņā ar statūtiem.
Stratēģijas ietvaros projektu iesniedzējs var būt biedrības vai nodibinājumi, iespējamā
atbalsta intensitāte- 90% no attiecināmo izdevumu summas, juridiskas un fiziskas personas ar
atbalsta intensitāti 50%, pašvaldības ar atbalsta intensitāti 75%.
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Dobeles rajona lauku partnerības Padome ir pieņēmusi lēmumu noteikt maksimālo
projekta apmēru 10000 Ls apmērā, lai nodrošinātu finansējuma sadalī pēc iespējas lielākam
projektu skaitam.

4.2. Stratēgijā izvirzītā vīzija, prioritātes, uzdevumi un rīcības
Dobeles rajona lauku partnerības izstrādātas integrētā attīstības stratēģija ir pamats
investīciju piesaistei iedzīvotāju vajadzību risināšanai un rīcības plāns pasākumiem līdz
2013.gadam.
Lai attīstības stratēģija dotu lielāku ieguldījumu Dobeles rajona lauku teritoriju iedzīvotāju
dzīves kvalitātes un vides uzlabošanai ir izvirzītas trīs galvenās prioritātes:
Pirmā prioritāte: Veicināt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību visiem partnerības teritorijas
iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot iedzīvotāju nodarbinātību, kura tiek ieviesta ar sociālo un
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kuras mērķis ir nodrošināt vietējiem
iedzīvotājiem iespēju saņemt tiem nepieciešamos sociālos un publiskos pakalpojumus pēc
iespējas tuvāk savai dzīves vietai, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, tā
būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības, un otro rīcību sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu
veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, kuras mērķis ir nodrošināt vietējiem
iedzīvotājiem iespēju saņemt tiem nepieciešamos sadzīves un amatniecības pakalpojumus pēc
iespējas tuvāk savai dzīves vietai, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos, palielinot iedzīvotāju nodarbinātību un ienākumu
palielināšanos.
Prioritātes ieviešana uzlabos pakalpojumu pieejamību, tā uzlabojot cilvēku dzīves kvalitāti,
rosinot iedzīvotājus palikt savā dzīves vietā un nedoties uz citām pašvaldībām.
Otrā prioritāte. Kultūras mantojuma saglabāšana un cilvēkresursu attīstība, kuru plānots
ieviest ar 3.rīcībā plānotajām aktivitātēm - Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem
iedzīvotājiem. Rīcības mērķis ir Uzlabot vietējiem iedzīvotājiem pieejamību izglītībai,
kultūras un vēstures mantojumam, vienlaicīgi to kopjot un popularizējot.

43

Ieviešot rīcību tiks būtiski uzlabota izglītības, informācijas, kultūras un vēstures pieejamība
vietējiem iedzīvotājiem. Tiks sakārtota kultūras infrastruktūra, atbalstītas tautas mākslas
kopas, kas gan ļaus iedzīvotājiem plašāk iesaistīties kultūras pasākumu rīkošanā, pašdarbībā,
gan arī apmeklēt kvalitatīvākus pasākumus, tā pilnvērtīgāk pavadot savu brīvo laiku un
izglītojoties. Pašvaldībās tiks izveidotas izstāžu zāles, novadpētniecības telpas un muzeji, kas
iedzīvotājiem apzināties savu vēsturi, uzzināt par to vairāk, būt izglītotākiem.
Trešā prioritāte. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana, nodrošinot sakoptu dzīves vidi,
rekreācijas iespējas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks ieviesta ar divām
rīcībām - Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana
un teritoriju labiekārtošana un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana, kuru mērķis ir radīt
pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas
iespējas un sakoptu apkārtējo vidi, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu,
pilnvērtīgu dzīves veidu. Ieviešot šīs aktivitātes būtiski tiks uzlabota rekreācijas dzīves vide
iedzīvotājiem – būs iespēja nodarboties ar sportu, interešu aktivitātēm. Īpaša uzmanība tiek
veltīta jauniešu un bērnu dzīves vides uzlabošanai, sakoptas un labiekārtotas publiskās
teritorijas.
Stratēģijas ieviešanas nepieciešamību pierāda arī pieredze pēc iepriekšējās stratēģijas
ieviešanas, iedzīvotāju interese bija ļoti liela gan pakalpojumu uzlabošanā, gan infrastruktūras
veidošanā un teritorijas labiekārtošanā. Daudzi projekti palika nerealizēti nepietiekamā
finansējuma dēļ. Šobrīd iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju interese ir tikai kāpusi, jo ir
daudz labu ieviestu projektu piemēru, un ideju, kuras varētu realizēt savā pašvaldībā.
Veiksmīgi ieviešot izstrādāto stratēģiju Dobeles rajona lauku partnerība īstenos daudzu
cilvēku vēlmi, par dzīves kvalitātes uzlabošanos un dos labo piemēru un motivāciju strādāt
tālāk.
Situācijas analīzē ir pierādījies, ka pašvaldībās, kur ir aktīva kultūras un sporta dzīves ir
vairāk jauniešu.
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Partnerība ir noteikusi sekojošu attīstības Vīziju

Izglītots, ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas
ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, aktīvi
iesaistās sava pagasta dzīvē, darbojās vietējā iniciatīvas grupā, aktīvi piedalās
sporta un kultūras pasākumos, rūpējās par sava novada vēstures un kultūras
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Vietējā iniciatīvas grupas aktīvi
darbojas, tām ir plašs sadarbības tīkls un attīstīti sadarbības procesi.

1. Prioritāte: Veicināt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību visiem partnerības
teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot iedzīvotāju nodarbinātību.
1.Rīcība:
Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu
pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai
Mērķis :
Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem iespēju saņemt tiem nepieciešamos sociālos un publiskos
pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību, tā būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības.
Piedāvātie risinājumi
Atbalstāmās aktivitātes
Atbalsta saņēmēji
Biedrības un
 Bērnu pieskatīšanas istabu izveide
Iekārtu, tehniskas, aprīkojuma,
un esošo uzlabošana;
informācijas tehnoloģiju un
nodibinājumi
Pašvaldības
 dienas centru izveide un esošo
programmnodrošinājuma iegāde
uzlabošana;
un izstādīšana, infrastruktūras
Juridiskas un
fiziskas personas
 invalīdu, pensionāru dienas centru
izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un
un atbalsta struktūru izveide un
sasniedzamībai vietējiem
esošo uzlabošana;
 Sabiedriskās pirts izveide un
iedzīvotājiem.
esošo uzlabošana;
 morga, kapličas izbūve un esošo
uzlabošana;
 kā ari citu vietējiem iedzīvotājiem
nepieciešamu sociālo un publisko
pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana.
2.Rīcība: Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu
pakalpojumu veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un
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nodarbinātības veicināšanai
Mērķis :
Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem iespēju saņemt tiem nepieciešamos sadzīves un
amatniecības pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, uzlabot esošo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību, veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos, palienot iedzīvotāju
nodarbinātību un ienākumu palielināšanos.
Piedāvātie risinājumi
Atbalstāmās aktivitātes
Atbalsta saņēmēji
 Visa veida sadzīves pakalpojumu
Iekārtu, tehniskas, aprīkojuma,
Biedrības un
nodibinājumi
izveide un esošo uzlabošana;
informācijas tehnoloģiju un
 Visa veida amatniecības
programmnodrošinājuma iegāde
Pašvaldības
pakalpojumu izveide un esošo
un izstādīšana, infrastruktūras
Juridiskas un
uzlabošana;
izveide pakalpojumu
fiziskas personas
 apsaimniekošanas pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai vietējiem
izveide un esošo uzlabošana –
sniega šķūrēšanas, krūmu
iedzīvotājiem.
apcirpšana;
 amatniecības centra izveide.

2. Prioritāte:

Kultūras mantojuma saglabāšana un cilvēkresursu attīstība

3.Rīcība: Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un
pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem.
Mērķis :
Uzlabot vietējiem iedzīvotājiem pieejamību izglītībai, kultūras un vēstures mantojumam,
vienlaicīgi to kopjot un popularizējot.
Piedāvātie risinājumi
Atbalstāmās aktivitātes
Atbalsta
saņēmēji
 izglītības un informācijas centru
Biedrības un
Iekārtu, tehniskas, aprīkojuma,
izveide un esošo uzlabošana;
informācijas tehnoloģiju un
nodibinājumi
 kultūras infrastruktūras izveide un programmnodrošinājuma iegāde
Pašvaldības
esošās uzlabošana;
un izstādīšana, infrastruktūras
Juridiskas un
 apskaņošanas aparatūras iegāde;
izveide pakalpojumu
fiziskas personas
 apgaismošanas aparatūras iegāde;
pieejamībai, kvalitātei un
 nepieciešamo rekvizītu iegāde;
sasniedzamībai vietējiem
 tērpu iegāde (tautas tērpi,
iedzīvotājiem.
skatuves tērpi u.c tērpi kultūras
pasākumiem);
 mūzikas instrumentu iegāde;
 brīvdabas estrāžu izveide un
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esošo uzlabošana;
izstāžu zāļu ierīkošana un esošo
uzlabošana;
 novadpētniecības centru izveide
un esošo uzlabošana;
 muzeju izveide un esošo
uzlabošana;
 un citas nepieciešamo iekārtu,
aprīkojuma un tehnikas iegāde un
esošās uzlabošana izglītības,
kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšanai un popularizēšanai.


3. Prioritāte: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana, nodrošinot sakoptu
dzīves vidi, rekreācijas iespējas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
4.Rīcība: Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā
laika pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides
sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.
Mērķis :
Radīt pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas un sakoptu apkārtējo vidi, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un
ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīves veidu.
Piedāvātie risinājumi
Atbalstāmās aktivitātes
Atbalsta
saņēmēji
Iekārtu, tehniskas, aprīkojuma,
Biedrības un
 Sporta laukumu un telpu izveide,
esošo uzlabošana;
informācijas tehnoloģiju un
nodibinājumi
 Sporta aprīkojuma iegāde;
programmnodrošinājuma iegāde
Pašvaldības
 tenisa laukumu ierīkošana;
un izstādīšana, infrastruktūras
Juridiskas un
izveide pakalpojumu
fiziskas personas
 badmintona laukumu ierīkošana;
 šautuves ierīkošana un esošo
pieejamībai, kvalitātei un
uzlabošana;
sasniedzamībai vietējiem
 veselīga dzīves veida istabas
iedzīvotājiem.
izveide;
 ārstnieciskās fizkultūras istabas
izveide;
 trenažieru zāles izveide;
 velo trašu izveide;
 bērnu laukumu izveide;
 skeitparku izveide;
 norāžu un stendu izvietošana;
 bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas istabu izveide
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iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas telpu izveide
(interešu klubi);
radošo darbnīcu izveide
bērnu laukumu ierīkošana
atpūtas taku ierīkošana;
publisko teritoriju labiekārtošanaceliņi, soliņi, apgaismojums,
apgaismojums, atkritumu urnas,
sabiedriskās tualetes, u.c.

5.Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana
Mērķis :
Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu apdzīvotības saglabāšanos
Piedāvātie risinājumi
Atbalstāmās aktivitātes
Atbalsta
saņēmēji
Atbilstoši MK noteikumu 525
Atbilstoši MK noteikumu Nr.
Pašvaldības
3.aktivitātei -Publiski pieejamas
525 2. un 3.aktivitātei
teritorijas labiekārtošana, kas tiek
noteiktajām.
veikta, lai nodrošinātu rekreācijas
pamatpakalpojumus pašvaldību
teritorijās:
 Visa veida sabiedriskās
infrastruktūras izveide un
uzlabošana - pamatlīdzekļu
iegāde un uzstādīšana, lai
nodrošinātu rekreācijas
pamatpakalpojumu veikšanu,
piemēram, apgaismošanas
iekārtas, atkritumu urnas, tualetes
konteineri, soli, un būvniecībai
vai rekonstrukcija, piemēram,
veloceliņu un ietvju būvniecība
vai rekonstrukcija, t.sk. esot arī
ilggadīgo stādījumu ierīkošana.
Atbilstoši MK noteikumu 525
2.aktivitātei:
 Vietējās nozīmes saietu namu,
brīvā laika pavadīšanas, sporta un
kultūras objektu būvniecība vai
rekonstrukcija vietējas nozīmes
saietu namu, brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras
objektu būvniecība vai
rekonstrukcija;
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3.3. Finanšu resursu apgūšanas efektivitāte
Realizējot stratēģiju tiek ieviestas trīs prioritātes:
1.Prioritāte:

Veicināt

kvalitatīvu

pakalpojumu

pieejamību

visiem

partnerības

teritorijas

iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot iedzīvotāju nodarbinātību.
2. Prioritāte: Kultūras mantojuma saglabāšana un cilvēkresursu attīstība
3. Prioritāte: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana, nodrošinot sakoptu dzīves vidi, rekreācijas
iespējas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Stratēģijas realizācijai tika piesaistīti finanšu resursi 605 376,62 Ls, no tiem līdz 10%
var tikt izlietots VRG darbības nodrošināšanai. No kopējā finansējuma 20% ir iezīmēti 1
prioritātes īstenošanai, 30% otrās prioritātes īstenošanai un 50% trešās prioritātes īstenošanai.
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Stratēģijas ieviešanu pļanots organizēt piecās kārtās:

1. Pirmajā kārtā projektu iesniegšana notika no 2009.gada 14.jūlija līdz 2009.gada
14.augustam, izsludinātais finansējuma apjoms 1.kārtai 121075,32 Ls, no tiem
1.rīcībai 18000Ls, 2.rīcībai 38000Ls, 3.rīcībai 33465Ls, 4.rīcībai 33465,67Ls.
Tika saņemti 27 pieteikumi, 24 projektiem tika sniegti pozitīvi atzinumi, trīs
saņēma negatīvu atzinumu, kā neatbilstoši rīcības plānam,

14 projekti tika

noraidīti nepietiekamā finasējuma dēļ, atbalstīti 10 projekti par kopējo summu
84083,42 lati.
2. Otrajā kārtā uz atlikušo finansējumu, projektu iesniegšana notika no 2010.gada
11.janvāra līdz 2010.gada 11.februārim, izsludinātais finansējums 2.kārtai
42332,89, no tiem 1.rīcībai 9000,00Ls, 4.rīcībai 33332,89Ls. Tika saņemti 8
projeku pieteikumi, visiem projektiem tika sniegti pozitīvi atzinumi, 2 projekti
noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ, 6 projekti apstiprināti.
3. Trešajā kārtā uz atlikušo finansējumu, projektu iesniegšana notika no 2010.gada
11.janvāra līdz 2010.gada 11.februārim, izsludinātais finansējums 2.kārtai
143936,00 Ls, no tiem 1.rīcībai 27000,00Ls, 2.rīcībai 18000Ls, 3.rīcībai 49468,Ls, 4.rīcībai 49468,-Ls. Tika saņemti 29 projeku pieteikumi, visiem projektiem
tika sniegti pozitīvi atzinumi, 7 projekti noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ,
22 projekti apstiprināti.
4. Ceturtās kārtas organizēšanai piešķirts finansējums 220628,80 Ls apjomā, kārtu
plānots organizēt 2011.gada 1.ceturksnī.
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Visvairāk projektu tika īstenoti 4. Rīcībā “Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izveide un pilnveide
vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana” par kopējo summu
149645,41Ls, otra pieprasītākā rīcība ir 3.rīcība “Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem
iedzīvotājiem” ar 87933,52 Ls.

Rīcības nosaukums

Iesniegti projekti/Ls

Atbalstīti projekti/Ls

I.pritoritāte
1. Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes

6 (52569,56 Ls)

5 (42577,56 Ls)

6 (339550,70Ls)

4 (27109,70Ls)

uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana
vietējo

iedzīvotāju

dzīves

kvalitātes

nodrošināšanai

2.

Sadzīves un amatniecības pakalpojumu

kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu
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veidošana vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes
nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai
II.pritoritāte
3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma

24 (177870,60Ls)

12 (87933,52 Ls)

28 (233447,87Ls)

17 (149645,41 Ls)

Nav izsludināts

-

saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu veicināšana vietējiem
iedzīvotājiem
III.pritoritāte
4. Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana interešu,

aktīvās

pavadīšanas
pilnveide

atpūtas un

infrastruktūras
vietējiem

brīvā
izveide

iedzīvotājiem,

laika
un
vides

sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.

5. Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana

Lielākais pieprasījums bija pēc finansējuma investīciju projektiem – teritorijas
labiekārtošanas, aktīvās atpūtas un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras
izveidei, kas pierāda arī turpmāku investīciju nepieciešamību šajā jomā, lai uzlabotu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Lielākā daļa (27) iesniegto projektu neguva atbalstu nepietiekošā finansējuma dēļ,
tādēļ arī šajā stratēģijā plānojam līdzīga veida rīcības.
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Projektu sadalījums pa pašvaldībām
Pašvaldības
nosaukums

Iesniegto
projektu
skaits

Īstenoto
projektu skaits

Piesaistītais
finansējums Ls

VIG skaits, kas
īstenoja projektus

Dobeles novads
Dobeles pilsēta

13

10

96053,51

11

Annenieku pagasta
pārvalde

1

1

7900,00

1

Auru pagasta
pārvalde

2

1

9398.00

1

Bērzes pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Bikstu pagasta
pārvalde

1

1

9832,27

1

Dobeles pagasta
pārvalde

1

1

9999,35

1

Īles pagasta pārvalde

1

0

0

1

Jaunbērzes pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Naudītes pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Penkules pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Krimūnu pagasta
pārvalde

1

1

7178,36

1

Zebrenes pagasta
pārvalde

3

2

8356,68

1

Auces novads
Auces pilsēta

7

3

28215,00

4

Bēnes pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Lielauces pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Ukru pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Vītiņu pagasta
pārvalde

-

-

-

-

Tērvetes novada dome
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Tērvetes pagasta
pārvalde

10

6

35318,00

7

Bukaišu pagasta
pārvalde

1

1

2445,80

1

Augstkalnes pagasta
pārvalde

6

3

21667,74

2

Pēc administratīvi teritoriālās reformas apvienojot teritorijas novados, ir sekojošās situācijas
finansējuma piesaistē:
Dobeles novads

148718,17 Ls

Auces novads

28215,00 Ls

Tērvetes novads

59431,54 Ls

*tabulas ar finansējuma sadali pašvaldībās var nebūt precīzas, jo par projektiem vēl nav
pieņemti lēmumi LAD.

3.4.Startēģijas ietvaros realizētro rīcību ieviešanas rezultāti,
sasniegtie indikatori un efektivitāte:
Lai izvērtētu stratēģijas ieviešanas efktīvitāti un rezultātu devumu teritorijas attīstībai,
izvērtējām, katras rīcības ietvaros paveiktos darbus,

un stratēģijā notekto indikatoru

sasniegšanas analīzi.
Stratēģijas ieviešans analīzi vēl nevar veikt, jo stratēģija nav realizēta, tiks noteiktas
tendences, kā notiek virzība uz stratēģijas noteiktajiem indikatoriem.
Kvantitatīvie rādītāji noteiktajām rīcībām
Kvantitatīvais rādītājs
Kvantitatīvais
Reāli sasniegtais
(nosaukums)
rādītājs (skaits)
rādītājs

Secinājumi

1. Sociālo un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai

Realizēto projektu skaits kopienu
un brīvā laika aktivitāšu
veicināšanai
Radīto darba vietu skaits

6

-

Aktivitātei šobrīd jau iesniegti 6
projekti 5 no tiem atbalstīti, vēl
nav pabeigta to realizācija.

5

2. Sadzīves un amatniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai un nodarbinātības veicināšanai

Realizēto projektu skaits

6

-

Šobrīd iesniegti 6 projekti 5 no
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izglītības, kultūras un kultūras
mantojuma aktivitāšu veicināšanai
Radīto darba vietu skaits

tiem VRG apstiprināti, vēl nav
pabeigta realizācija.
5

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības uzlabošanas
aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem

Realizēto projektu skaits aktīvās
atpūtas, sporta un vides
sakopšanas un pieejamības
aktivitāšu veicināšana
Radīto darba vietu skaits

18

Realizēti 5 projekti Iesniegti 24 projekti, no tiek 12
apstiprināti, 5 realizēti, pārējie
Darba vietas nav
atrodas realizācijas procesā.
izveidotas

4

4. Vietējo sabiedriskos aktivitāšu veicināšana - interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras izveide un pilnveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.

Realizēto projektu skaits vietējas
nozīmes saietu namu, brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras
objektu būvniecībai vai
rekonstrukcijai
Radīto darba vietu skaits
5. Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana
Realizēto projektu skaits vietējas
nozīmes saietu namu, brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras
objektu
būvniecībai
vai
rekonstrukcijai

18

4

12

Realizēti 2 projekti

Iesniegti 28 projekti, no tiem
apstiprināti 17 projekti, 2
realizēti

Jaunas darba vietas
nav izveidotas
Saglabāta 1 esošā
darba vieta
Nav izsludināts

-

Kvantitatīvie rādītāji par projektu skaitu tiks sasniegti, grūti prognozēt izveidoto darba
vietu skaitu, vai tiks sasniegts rādītājs būs redzams pēc projektu realizācijas.

Rezultatīvie rādītāji noteiktajām rīcībām
Rīcība

Rezultatīvais rādītājs
1. Sociālo un publisko pakalpojumu - palielināts iedzīvotājiem pieejamo
kvalitātes uzlabošana un jaunu
pakalpojumu klāsts un kvalitāte
pakalpojumu veidošana vietējo
- iedzīvotājiem pieejami sociālie un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
publiskie pakalpojumi dzīves vietā
nodrošināšanai
-veicināta vietējo iedzīvotāju
sabiedriskā aktivitāte
- veicināta nodarbinātība

Sasniegtie rezultatīvie rādītāji
Projekti nav realizēti,
apstiprinātajos projetos, paredzēta
pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošanās.
Patredzētas jaunu darba vietu
izveide.
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2. Sadzīves un amatniecības
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
un jaunu pakalpojumu veidošana
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes
nodrošināšanai un nodarbinātības
veicināšanai

- palielināts iedzīvotājiem pieejamo Projekti nav realizēti,
pakalpojumu klāsts un kvalitāte
apstiprinātajos projetos, paredzēta
- iedzīvotājiem pieejami sadzīves un pakalpojumu pieejamības un
amatniecības pakalpojumi dzīves
kvalitātes uzlabošanās.
Patredzētas jaunu darba vietu
vietā
-veicināta vietējo iedzīvotāju
izveide.
sabiedriskā aktivitāte
- veicināta nodarbinātība
-veicināta iedzīvotāju ienākumu
palielināšanās

3. Izglītības, kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšanas,
pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu veicināšana
vietējiem iedzīvotājiem

- sekmēta izglītības un kultūras
attīstība vietējā līmenī
- veicināta nodarbinātība
- pieaudzis piedāvāto izglītības
aktivitāšu skaits
- pieaudzis piedāvāto kultūras
aktivitāšu skaits
- palielinājies iedzīvotāju skaits, kas
piedalās kultūras kopu darbībā
- radītas iespējas lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai
- veicināta vietējo iedzīvotāju
sabiedriskā aktivitāte

4. Vietējo sabiedriskos aktivitāšu
veicināšana - interešu, aktīvās
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras izveide un pilnveide
vietējiem iedzīvotājiem, vides
sakārtošana un teritoriju
labiekārtošana.

- radītas iespējas brīvā laika, sporta Projekti realizēti tikai daļēji, pilnībā
realizēti 2 projekti.
un kultūras objektu kvalitatīvai
pieejamībai
Projektu rezultātā:
veicināta veselīga dzīvesveida
- veicināta veselīga dzīvesveida
attīstība
attīstība
- sekmēta apkārtējās vides sakoptība - sekmēta apkārtējās vides sakoptība
un pieejamība
un pieejamība
- radītas iespējas lietderīgai brīvā - radītas iespējas lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai
laika pavadīšanai
- veicināta vietējo iedzīvotāju
- veicināta vietējo iedzīvotāju
sabiedriskā aktivitāte
sabiedriskā aktivitāte

Projekti realizēti tikai daļēji, pilnībā
realizēti 5 projekti.
Projektu rezultātā:
pieaudzis piedāvāto kultūras
aktivitāšu skaits
- palielinājies iedzīvotāju skaits, kas
piedalās kultūras kopu darbībā
- radītas iespējas lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai
- veicināta vietējo iedzīvotāju
sabiedriskā aktivitāte

5. Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana - sekmēta apkārtējās vides sakoptība Nav izsludināta
un pieejamība
- radītas iespējas lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai
- veicināta vietējo iedzīvotāju
sabiedriskā aktivitāte
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4.5. Secinājumi par stratēģijas ieguldījums teritorijas attīstībā un
ieviešanas organizēšanu
4.5.1. Projektu vērtēšanas un uzraudzības procedūras ievērošana:
•

Stratēģijā ir noteikta procedūra, kas jāievēro projektu vērtēšanā un realizācijas
kontrolē. Paredzētā kārtība tiek īstenotas.

•

Pirms projektu vērtēšanas, katram ekspertam ir jāparaksta interešu deklarācija par to,
kas nav īpašas ieinteresētības projekta rezultātos, vai arī jānorāda, kurā projektā ir
interešu konflikts un to pojektu nevērtēt.

•

Visi padomes locekļi vērtē visus iesniegtos projektus, lai lēmums par atbalstu
projektam būtu pamatots.

•

Projektu ieviešanas kontrolei, katram Padomes loceklim tiek noteikta atbildība,
apmeklēt projektu tā realizācijas laikā vismaz divas reizes un ziņot Padomes sēdē par
novērojumiem.

•

Pēc projekta realizācijas Partnerības koordinators veic kontroli pat projekta saturisko
realizāciju, par projekta rezultātu izmantošanu projektā paredzētajam mērķim.

•

4.5.2. Secinājumi par stratēģijas ieguldījums teritorijas attīstībā:
•

Iegādāts aprīkojums riteņbraukšanas klubam, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku
interesentu pieslēgšanos riteņbraukšanā, jauniešiem nodrošināta iespēja pilnvērtīgi
pavadīt brīvo laiku.

•

Nodrošinata informācijas labākak pieejamība Auces novada iedzīvotājiem, izvietojot
informācijas zīmes.

•

Uzlabots publiski pieejams ledus laukums, visi interesenti var izmantot ledus laukumu
un estāties hokeja komandā.

•

Iegādāta inovatīvā bŗivdabas kino izrādīšanas aparatūra, nodrošinotjauniešiem
inovatīvas zināšanu apgūšanas iespējas.

•

Ierīkots labiekārtots un bērniem drošs rotaļu laukums Augstkalnē, bērniem ir iespēja
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
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•

Uzlabots šautuves aprīkojums, šavēju kluva veiksmīgākai darbībai un jaunu
interesentu pieasitīšanai šaušanas sportam.

•

Nav izveidotas jaunas darba vietas un saglabāta 1esošās darba vieta.

•

Projektos plānotās inovācijas nav būtiskas, tiek realizēti projekti bez inovācijām, vai
par inovāciju tiek uzskatītas projektu idejas, kas katrā konkrētajā pašvaldībā līdz šim
nav realizētas, piemēram, bērnu pieskatīšanas istaba.

•

Visu izveidoto centru darbību palīdz nodrošināt pašvaldība, kas nodrošina to ilgtspēju.
Bez pašvaldības atbalsta daļa centru nebūtu dzīvotspējīgi

•

Visi realizētie projekti ir veiksmīgi un snieguši ieguldījumu stratēģijas vīzijas
sasniegšanā. Būtiski ir uzlabojusies iedzīvotāju pieejamība, kultūrai un sportam,
interešu nodarbībām, bērniem un jauniešiem ir iespēja pilnvērtīgāk pavadīt brīvo
laiku.

4.6.

Galvenās problēmas ieviešanā:
•

Vēljiprojām tiek minētas birokrātiskas prasības projektu iesniegumu

sagatavošanā un galvenais projektu ieviešanā.
•

Līdzfinansējuma trūkums projektu realizēšanā

•

Novadu

pašvaldības

neinteresētība

projektu

atbalstīšanā

un

līdzfinansēšanā.

4.7.

Priekšlikumi:
•

Turpināt atbalstu kultūras un sporta inventāra un aprīkojuma iegādei

•

Turpināt atbalstu bērnu un jauniešu pieskatīšanas istabu un centru

izveidei, aprīkošanai
•

Turpināt atbalstu dienas centru izveidei, sociāli mazaizsargāto grupu

atbalstam.
•

Veicināt projektu iesniegšanu pakalpojumu un jaunu produktu

attīstībai, informēt un agresīvāk reklamēt uzņēmējiem šis projekta iespējas;
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•

Veikt aktīvāku informācijas kampaņu par projektu konkursiem un par

veiktajiem pasākumiem, lai ieinteresētu VIG, uzņēmējus un pašvaldības rakstīt
Leader projektus;
•

Nepieciešams stradāt pie VIG kapacitātes celšanas,lai uzlabotu

projektu kvalitāti.
•

Informēt un izglītot pašvaldības par nepieciešamo atbalstu VIG

projektu realizācijā.
•

Izstrādājot rīcības plānu, neparedzēt daudz rīcības, jo tas sadrumstalo

pieejamo finansējumu.

5. Potenciālo projektu iesniedzēju un iedzīvotaju aptaujas rezultāti
Lai noskaidrotu potenciālo projektu ieszniedzēju viedokli par viņiem nepieciešamājām un
svarīgajām aktivitātēm, rīcībām finansējuma piesaistē Leader projektu realizācijai, tika
aptaujāti Dobeles partnerības teritorijas iedzīvotāju, izveidojot kopsavilkumu ir šādi rezultāti:
Problēmas, tēmas :
Infrastruktūra

Nepieciešamie risinājumi:
Telpu remonts
Aprīkojuma iegāde
Teritorijas labiekārtošana:
Ceļiņi
Soliņi
Apzaļumošana
Apgaismojums
Atkritumu urnas
Sabiedriskās tualetes
Norādes zīmes
Informatīvie stendi, kartes
Stāvlaukumu izveide un uzlabošana
Ceļu uzlabošana
Apzaļumošana
Gājēju celiņu izveide
Velo celiņu izveide
Sporta laukumu izveide
Jauniešiem veselības trases, skrituļošanas laukumi, aktīvās
atpūtas zona.
Pašvaldības ēku un telpu renovācija
Amatu apmācību telpu izveide
Apmācību telpu izveide: aprīkojums, remonts, apmācības,
algas, ceļa izdevumi, kafija.
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Malkas šķūņi, palīgēkas
Sabiedriskās tualetes
Pašvaldības ēku un telpu renovācija
Amatu apmācību telpu izveide
Apmācību telpu izveide: aprīkojums, remonts, apmācības,
algas, ceļa izdevumi, kafija.
Malkas šķūņi, palīgēkas
Sabiedriskās tualetes
Apmācības

Biedrību kapacitātes
stiprināšana

Kultūra un sports

LEADER apmācības – lektoru apmaksa, telpu īre, algas,
aprīkojuma noma, uzturēšanas izdevumi, ceļa izdevumi
Nometņu organizēšana
Mācību materiālu iegāde
Pieredzes apmaiņa
Amatu apmācības centra izveide – šūšana, aušana,
frizieris, pīšana
Daiļamatniecības aprīkojums, apmācība
Dažādas apmācības biedrībām
Administrēšanas izdevumi
Poligrāfijas izdevumi
Publicitāte (bukleti, mājas lapas)
Ekspertu, pedagogu, lektoru atalgojums
Pasākumu organizēšana
Aprīkojuma iegāde
Izstāžu rīkošana
Izstāžu zāles izveide
Pašdarbības kolektīvu tērpu iegāde
Pieredzes apmaiņas
Rekvizītu iegāde
Brīvdabas estrādes Pieredzes apmaiņas
Kultūras pasākumu organizēšana
Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana
Sporta pasākumu rīkošana
Pašdarbības kolektīvu rekvizītu iegāde - inventārs, tautas
tērpi, instrumenti, skaņas un gaismas aparatūra.
Sporta laukumu labiekārtošana
Kultūras infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
(apskaņošana, apgaismošana utt.)
Tautas tērpi
Rekvizīti pašdarbības kolektīviem
Brīvdabas estrāžu iekārtošana
Atpūtas vietu ierīkošana
Pašdarbības kolektīvu nodrošinājums:
Tērpi, rekvizīti
Telpu renovācija, aprīkojums – mēbeļu iegāde,
instrumenti
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Estrādes labiekārtošana
Auto stāvlaukuma izveide
Kultūras pasākumu organizēšana
Novadpētniecības telpu iekārtošana
Pašdarbības kolektīvu nodrošinājums:
Tērpi, rekvizīti
Telpu renovācija, aprīkojums – mēbeļu iegāde,
instrumenti
Estrādes labiekārtošana
Auto stāvlaukuma izveide
Kultūras pasākumu organizēšana
Novadpētniecības telpu iekārtošana
Šautuve
Peldbaseins
Telpu remonts, aprīkojums kultūras aktivitātēm
Rekvizītu iegāde
Ārstnieciskās fizkultūras telpas, inventārs
Sporta darba metodiķis
Sporta laukuma labiekārtošana
Aprīkojuma iegāde
Trenažieru iegāde
Kultūras pasākumu organizēšana
Pašdarbības kolektīvu rekvizītu iegāde
Pieredzes apmaiņa
Attīstīt rekreācijas pakalpojumus
Sporta laukumu izveide, esošo uzlabošana un atbilstoša
inventāra iegāde
Drošu bērnu laukumu izbūve, esošo uzlabošana
Iedzīvotāju

tikšanās

un

aktivitāšu

vietu

izveide,

aprīkošana
Ciematu teritoriju labiekārtošana, parku izkopšana
Brīvdabas estrāžu būvniecība
Kultūras

un

sporta

pasākumu

organizēšanai

nepieciešamā aprīkojuma iegāde
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru izveide
kultūras infrastruktūras izveide un esošās uzlabošana;
Sporta laukumu un telpu izveide, esošo uzlabošana;
Sporta aprīkojuma iegāde;
trenažieru zāles izveide;
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velo trašu izveide;
bērnu laukumu izveide;
skeitparku izveide;
apskaņošanas aparatūras iegāde;
apgaismošanas aparatūras iegāde;
nepieciešamo rekvizītu iegāde;
tērpu iegāde (tautas tērpi, skatuves tērpi u.c tērpi kultūras
pasākumiem);
mūzikas instrumentu iegāde;
Tūrisms

Sociālie jautājumi

brīvdabas estrāžu izveide un esošo uzlabošana;
Infrastruktūras izveide – takas, norādes
Pakalpojumi
Iegādes
Bukleti
Suvenīri
Uzņēmēju atbalsts
Sacensības
Tūrisma takas
Velo trases
Poligrāfiskie izdevumi
Publicitāte
Velo maršruti
Zirgu takas
Viesu mājas
Tūrisma dienas
Aprīkojuma iegāde (velosipēdi)
Dabas takas
Tūrisma infrastruktūra
Naktsmītnes
Ēdināšana
Maršrutu izstrāde
Izklaides programmu izstrāde
Atbalsts audžu ģimenēm – kampaņas, izglītojoši
pasākumi, publicitāte, transporta izdevumi
Kursi sevis pilnveidošanai – runas māksla, prezentācijas
prasmes.
Riska grupu integrācija
Cilvēki ar īpašām vajadzībām
Bērnu rotaļu istabu izveide, aprīkojums, remonts
Palīdzība pensionāriem
Palīdzība invalīdiem
Infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar īpašām
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Cilvēkresursi

vajadzībām
Ģimeņu pasākumi – koncerti, eksursijas
Sporta aprīkojums
Telpu remonts
Sporta laukumu infrastruktūra
Nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām
Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana
Bērnu pieskatīšanas istabu aprīkojuma uzlabošana
Kursi
Konsultācijas (psihologa)
Pieredzes apmaiņas
Izglītojošo pasākumu organizēšana
atbalsts sociālā riska grupām – ģimenēm, pensionāriem,
maznodrošinātajiem
Veicināt jaunu iniciatīvas grupu veidošanos
Esošo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana
Iniciatīvas grupu sadarbības tīkla veidošana un attīstīšana
Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana
Stiprināt iniciatīvas grupu un rīcības grupas sadarbību
Iniciatīvas grupu apmācību veikšana gan darbam ar
attīstības projektiem, IT, sabiedrības iesaistīšanas jomā.

Bērni un jaunieši

Bērnu pieskatīšanas istabu izveide
Bērnu pieskatīšanas istabas izveide
Brīvā laika pavadīšanas telpu iekārtošana
Vasaras skolu un nometņu organizēšan
Jauniešiem veselības trases, skrituļošanas laukumi, aktīvās
atpūtas zona.
Vasaras nometnes
Bērnu pieskatīšanas istabas izveide
Skate parka izveide
Brīvā laika pavadīšana
Rotaļu laukumi
Aprīkojums
Skate parks
Jauniešu aktivitāšu telpa
Bērnu pieskatīšanas centrs
Nometnes

Pensionāri

Esošo dienas centru uzlabošana, jaunu izveide
Preses iegāde
Pieredzes apmaiņas
Novadpētniecības centru izveide (telpas, aprīkojums)
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Uzņēmējiem

Pensionāru dienas centra izveide, remonts, aprīkojums
Jauno uzņēmēju atbalsts
Aprīkojuma iegāde
Kafejnīcas izveide
Tūrisma centru atbalsts
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
Kafejnīcas izveide
Nacionālās virtuves popularizēšana
Uzņēmējdarbības uzsākšana
Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību;
Veicināt inovatīvu uzņēmumu attīstību un darbību
Veicināt jaunu pakalpojumu attīstību;
Netradicionālās lauksaimniecības attīstības veicināšana
Vietējās produkcijas ražošanas veicināšana
Izmantojot esošo potenciālu attīstīt tūrisma pakalpojumus
– lauku tūrisma mītnes, telšu vietas, ēdināšanai, veidot
jaunus tūrisma objektus, pastaigu un piedzīvojumu takas,
velomaršrutus.
Iedzīvotāju

informēšana

un

izglītošana

par

uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām;
Meklēt iespējas investīciju piesaistīšanai
Veicināt rūpnieciskās ražošanas attīstību
Uzņēmēju apmācības uzņēmumu efektīvas vadības,
inovāciju jomā
Sabiedrības izpratnes veidošana par inovatīvo attīstības
politiku reģionā
Inkubatoru izveides un attīstības veicināšana
Pašvaldību brīvo industriālo platību apzināšana un to
attīstības sekmēšana
Sports un veselība

Uzņēmēju inovatīvo spēju kapacitātes stiprināšana
Sporta laukumu labiekārtošana
Sporta telpu paplašināšana
Sporta nodarbību vadītāji, metodiķi
Atpūtas zonu izveide pie ūdens
Sporta pasākumu organizēšana
Sporta aprīkojuma iegāde
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Lekcijas, praktiskās nodarbības
Nodarbību telpu iekārtošana
Aprīkojuma iegāde
Sanitārā mezgla iekārtošana
Badmintona laukums
Tenisa laukums
Pasākumu organizēšana
Apkārtnes sakārtošana

Bērnu laukumi
Dzīvojamo māju koplietošanas telpu sakārtošana
Apgaismojums
Norādes
Celiņi
Soliņi
Apzaļumošana
Tehniskie projekti
Publiskās tualetes
Morgs
Pirts
Kultūrvēsturisko objektu sakārtošana
Info stendu izvietošana
Auces pilsētas muzeja telpu iekārtošana – remonts,
aprīkojums, izpēte, eksperti
Amatniecības centra izveide – galerija, praktisko
nodarbību zāle
Brīvdabas estrāde
Teritorijas labiekārtošana
Apzaļumošana
Parka labiekārtošana – soliņi, celiņi, apgaismojums
Velo celiņi
Tehniskie projekti

Pamatojoties uz stratēģiju ieviešanas analīzi, iedzīvotāju aktuālajām problēmām un
izteiktajiem priekšlikumiem. Ir sagatavoti un iestrādāti attīstības stratēģijā 2009-2013
priekšlikumi stratēģijas un rīcības plāna aktualizācijai.
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1. VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros
realizēto projektu novērtēšanas anketa

1.1.1. Vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.1. Vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana.

Projekta nosaukums

Apmācības kursi projektu izstrādē un vadībā Dobeles rajona vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes
stiprināšanai.
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Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Dobeles mācību centrs”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Brīvības iela 7, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Skaidrīte Velberga

Kontakti

Tālr. 3781741, faksa nr. 3781332, skaidrite@pic.dobele.lv

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Dobeles rajona vietējo iniciatīvas grupu
kapacitātes stiprināšana, īstenojot apmācības kursu
projektu izstrādē un vadībā.
Uzdevumi:
1. Pilnveidot apmācību kursu programmu
atbilstoši iniciatīvu grupu dalībnieku
vajadzībām.
2. Īstenot apmācības kursu programmu projektu
izstrādē un vadībā.
3. Sekmēt sadarbības veidošanos un labās
prakses iepazīšanu vietējo iniciatīvas grupu
aktivizēšanai un attīstības veicināšanai.
1. Projektā, veicot dalībnieku apmācības
aktivitāti, tiks apmācīti 15 cilvēki projektu
sagatavošanā un vadīšanā. Kā rezultātu
rādītājs būs apmācīto personu skaits, kas tiks
fiksēts apmācību apmeklējuma sarakstos.
2. Dalībnieki grupās pa trīs cilvēkiem sagatavos
projekta idejas prezentāciju. Izstrādāti 5
projekta ideju apraksti iniciatīvu grupu tālāki
darbībai un attīstībai LEADER+ pasākumu

Sasniegts projektā plānotais mērķis un uzdevumi.

Apmācīti 15 cilvēki projektu sagatavošanā un
vadīšanā.
Izstrādāti pieci projektu ideju apraksti.
Izplatīta pieredze, iegūta savstarpējā savdabības
pieredze.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta termiņš

ietvaros.
3. Tiks izplatīta informācija par iegūto pieredzi
projekta realizācijā. Mākas lapās
www.dobelesrp.lv un www.zemgale.lv, kā arī
laikrakstā „Zemgale. Kopumā būs ievietotas 5
publikācijas.
Kā integrēts ietekmes rādītājs būs iegūta
savstarpējā pieredze dažādu iniciatīvas grupu
darbā, kuru nevar tieši izmērīt projekta laikā, bet
atziņas un dalībnieku vērtējumu varēs izzināt,
apkopojot 15 dalībnieku anketas.
1. Apmācības programmas sagatavošana un
1. Apmācības programmas sagatavošana un
īstenošana.
īstenošana.
2. Projekta administrēšana.
2. Projekta administrēšana.
2008.gada 1.maijs – 30.jūnijs
2008.gada 1.maijs – 30.jūnijs

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobele.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobele.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1000,00

Ls 1000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Īstenojot projektu, tiks sekmēta politiskā ilgtspēja,
jo apmācību dalībnieki spēs veiksmīgāk iekļauties
pašvaldības attīstības veicināšanā, sagatavot un
piedalīties īstenošanā pašvaldības attīstībai
nozīmīgos projektos. Tas, savukārt varētu sekmēt
politiķu uzticēšanos vietējām iniciatīvas grupām
un veicināt sadarbības attīstību. Biedrība „Dobeles
apmācības centrs” tā būs iespēja parādīt sevi kā
partneri Dobeles rajona pašvaldībām un citām
iniciatīvas grupām un stiprināt savu sadarbības
kapacitāti.
Projekts veicinās NVO iniciatīvas grupu

Tika apmācīti potenciālie projekta iesniedzēji, kas
varēs iesniegt kvalitatīvus projektus Leader
programmā un arī citos atbalsta fondos.

Veiktās aktivitātes
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

institucionālās kapacitātes stiprināšanu, jo radīs
iespēju pilnveidot u paplašināt savu darbību,
kopējās apmācībās radīs iespēju iepazīt jaunus
sadarbības partnerus, precizēt savus darbību
reglamentējošos dokumentus, instrukcijas un
noteiktās kārtības.
Finanšu ilgtspēja tiks sekmēta ar apmācību
dalībnieku paaugstinātām prasmēm piesaistīt un
apsaimniekot projektu līdzekļus, ar aktivizētu un
paplašinātu sadarbības partneru loku jaunu
projektu īstenošanai, kā arī ar iespēju pretendēt uz
pašvaldību turpmāku atbalstu īstenojot pašvaldībai
nozīmīgas aktivitātes publiskās – privātās
partnerības jomā.
Vides ilgtspēju projekts tieši neietekmēs, tomēr
iepazīstoties ar ES finanšu līdzekļu piesaistes
nosacījumiem, iniciatīvu grupu dalībnieki spēs
precīzāk sagatavot arī tādus projektus, kuros
uzmanība ir vērsta arī uz vides saglabāšanu.
Tiks saglabātas 15 esošās darba vietas.
Par iespēju īstenot projektu tiks informēts Dobeles
rajona laikraksts „Zemgale”, informācija tiks
ievietota Dobeles rajona padomes mājas lapā
www.dobelesrp.lv un Zemgales plānošanas
reģiona mājas lapā www.zemgale.lv.
Uzaicinājums piedalīties tiks nosūtīts
organizācijām elektroniski un e-pasta adresēm,
ievietos mājas lapās www.dobelesrp.lv un
www.zemgale.lv.
Šie paši informācijas kanāli tiks izmantoti arī
iepazīstinot sabiedrību ar projekta rezultātiem –
apmācību norisi, pieredzes apmaiņas semināru,

Reāli sasniegtais

Tiks saglabātas 15 esošās darba vietas.
Publicitāte veikta atbilstoši plānotajam
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

sagatavotajām projektu idejām.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Apmācīti 15 projektu speciālisti, kas varēs sagatavot konkurētspējīgus projektus finansējuma piesaiste
teritorijas attīstībai, biedrības attīstībai.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā, jo ir nepieciešama projektu izstrāde un finansējuma piesaiste

Anketu aizpildīja:

Izstrādāti 5 projektu pieteikumi, kuri ir gatavi iesniegšanai atbalstam.
Speciālisti ir apmācīti un var sagatavot projekta pieteikumus finansējuma piesaistei.

Nav

Izstrādāti 5 projektu pieteikumi, speciālisti var sagatavot projekta pieteikumu finansējuma piesaistei.

Skaidrīte Velberga

2010.gada 3.jūnijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.1.Vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana.
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Projekta nosaukums

Biedrības kapacitātes stiprināšana.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Pagasta ēka”, Tērvetes pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ilona Šteinberga

Kontakti

Tālr. 26738535, faksa nr. 63726265, tervetetic@inbox.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Paaugstināt biedrības „Tērvetes attīstības
apvienība” kapacitāti.
Uzdevumi:
4. Realizēt apmācības kursu projektu izstrādē un
vadībā biedrības biedriem un vietējiem
uzņēmējiem.
5. Sekmēt vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
veidošanos, zināšanu un prasmju
paaugstināšanu.
Projekta realizācijas gaitā projektu sagatavošanā
un vadīšanā tiks apmācīti 12-15 cilvēki. Projekta
rezultātu rādītājs būs apmācīto personu skaits, kas
tiks atzīmēts apmācību apmeklējuma sarakstos.
Projekta netiešais rādītājs būs redzams vēlāk, kad
parādīsies cik no apmācītajām personām izmanto
savas jauniegūtās zināšanas tālākajā darbībā, t.i.
projektu sagatavošanā.
Informācija par iegūto pieredzi projekta
realizācijā tiks ievietota mājas lapā

Reāli sasniegtais
Projekta mērķi un uzdevumi tika sasniegti

Projekta gaitā tika apmācīti 12 Tērvetes novada
uzņēmēji un biedrības biedri, kuru darbība
zināmā mērā saistās ar tūrisma sfēru.
Savas zināšanas tālākajā darbībā izmantoja Annas
Brigaderes muzeja vadītāja Rasma Rapa
iesniedzot un realizējot Leader projektus par
Annas Brigaderes literārā mantojuma centra
izveidošanu un aprīkošanu ar vizuālo un audio
tehniku. Kā arī Tērvetes vēstures muzeja vadītājs
Normunds Jērums, iesniedzot Leader projektu
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Plānotais projektā
www.tervetesnov.lv un laikrakstā „Laikam
Līdzi”.
Veiktās aktivitātes

’Tērvetes pils celtniecība”

3. Projekta apmācības kursa sagatavošana un
realizācija.

Projekta termiņš

2008.gada 15.aprīlis – 30.jūnijs

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība” savu
darbības kvalitāti un ilgtspēju ir pierādījusi jau
desmit gadu garumā regulāri organizējot dažāda
veida izglītojoša rakstura un kultūras pasākumus
un piedaloties projektos. Īstenojot projektu, tiks
apmācīti cilvēki, kuri spēs izprast un veicināt
savas teritorijas attīstību, sagatavojot un realizējot
vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībai nozīmīgus
projektus, līdz ar to veicinot sadarbības attīstību
starp biedrību un novada domi.
Projekts radīs iespēju pilnveidot un paplašināt
biedrības darbību, kopējās apmācībās radīs iespēju
veicināt sadarbību apmācības kursu dalībnieku
starpā, veicinās biedrības kapacitātes stiprināšanu
un apmācību dalībnieku paaugstinātām prasmēm,
piesaistīt un apsaimniekot projektu līdzekļus, kā
arī ar iespēju pretendēt uz pašvaldību turpmāku
atbalstu īstenojot pašvaldībai nozīmīgas aktivitātes
publiskās – privātās partnerības jomā.
Tiks saglabātas 2650 esošās darba vietas.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Reāli sasniegtais

Projekta rezultātā tika veicināta savstarpējā
sadarbība apmācības kursa dalībnieku starpā.
Vairāki no viņiem savstarpēji sadarbojoties, ir
piesaistījuši projektu līdzekļus. Piem., Rasma
Rapa un Inese Vedļa par Annas Brigaderes
muzeja kompleksa atjaunošanas darbiem.
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Plānotais projektā
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

Biedrība publicē informāciju par realizētajiem
projektiem Tērvetes novada domes izdotajā
laikrakstā „Laikam Līdz”, kā arī Dobeles rajona
laikrakstā „Zemgale”. Arī šī projekta publicitāti
plānots nodrošināt ar šo laikrakstu starpniecību.
Informācija tiks ievietota arī Tērvetes novada
mājas lapā www.tervetesnov.lv Mājas lapā tiks
izveidota atsevišķa sadaļa, kur varēs atrast
informāciju par VIG dalību projekta realizācijās,
izvirzītajiem mērķiem un kontaktinformāciju.
Visās publikācijās tiks izmantota nepieciešamā ES
vizuālā simbolika.

Publicitāte tika veikta ar vietējā laikraksta
starpniecību

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Apmācītie uzņēmēji izrādīja interesi par Leader un citiem ES fondu projektiem, par kopēju sadarbību,
tika organizētas talkas Tērvetes kultūrvēsturiskā centra sakopšanā un organizēti dažādi kultūras
pasākumi.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Šobrīd projektu nerealizētu, jo biedrības kapacitāte ir zema sakarā ar to, ka daudzi biedrības biedri ir
mainījuši dzīvesvietu un nav aktīvi.

Apmācītajiem ir zināšanas, kuras tiek var pielietot.

Nav

Projekts ir veicinājis jaunas biedrības „Mēs - Tērvetei” rašanos, kas aktīvi darbojas.
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Anketu aizpildīja: Ilona Līduma (Šteinberga)
2010.gada 6.maijā

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
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ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.1. Vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana.

Projekta nosaukums

„Jaunietis jaunietim.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvas centrs „Saspraude””.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Tirgus laukums 2a, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Līga Freiberga

Kontakti

Tālr./ fakss 3725550, faksa nr. 26462954, vesels@jvc.dobele.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Veicināt Dobeles rajona aktīvo jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanos, atbalstot jauniešu
pašiniciatīvu izpausmes un stiprinot biedrības
„jauniešu izglītības un iniciatīvu centra
„Saspraude”” kapacitāti.
Uzdevumi:
6. Apmācīt JIIC „Saspraude” 20 jaunos un 25

Reāli sasniegtais
1. Tika apmācīti 20 jaunie un 25 esošie
biedri no Dobeles rajona lauku
pašvaldībām projektu izstrādē un vadībā
2. 20 jaunie biedri no Dobeles rajona lauku
pašvaldībām tika apmācīti par seksuāli
reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un
atkarību profilaksi
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Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

esošos biedrus Dobeles rajona lauku
pašvaldībām projektu izstrādē un vadībā.
7. Apmācīt JIIC „Saspraude” 20 jaunos biedrus
Dobeles rajona lauku pašvaldībām par
seksuāli reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un
atkarību profilaksi.
8. Apmācīt JIIC „Saspraude” biedrus par
kontakta veidošanu ar grupu, kā strādāt ar
auditoriju, uzstāties.
9. Veikt sabiedrības informēšanu par projekta
norisēm un rezultātiem.
10. Veikt projekta aktivitāšu novērtēšanu un
analīzi.
11. Apkopot projekta gaitu un rezultātus.

3. JIIC „Saspraude” biedri tika apmācīti par
kontakta veidošanu ar grupu, kā strādāt ar
auditoriju un uzstāties
4. Tika veikta sabiedrības informēšana par
projekta norisēm un rezultātiem laikrakstā
„Zemgale” un biedrības mājas lapā
5. Tika apkopotas apmācību dalībnieku
anketas, kur viņi izvērtēja gan saturu, gan
lektoru darbu un sadzīves apstākļus. Tika
analizēta dalībnieku atlase un apmācību
saturs.
6. Projekta rezultāti tika apkopoti, par tiem
tika informēta sabiedrība, biedrības biedri
7. Izpildot izvirzītos uzdevumus ari projekta
mērķis tika sasniegts
Kvalitatīvie rezultāti - izglītoti 20 jaunieši
projektu rakstīšanā un vadībā, par seksuāli
reproduktīvo veselību un atkarības profilaksi, kā
arī par kontakta veidošanu ar grupu. Tika
izstrādāts nodarbību plāns, izmantota apmācību
programma „Vienaudzis vienaudzim”, izstrādātas
apmācību novērtējuma anketas, kur jaunieši
izvērtēja gan apmācību saturu, sadzīves apstākļus,
un lektoru darbu, gan savas zināšanas. Projekta
novērtēšanu veica projekta vadības grupa un
biedrības jaunieši. 1. Tika izglītoti 20 topošie JIIC
„Saspraude” biedri projektu izstrādē un vadībā
2. Attīstītas uzvedības prasmes un iemaņas kā
strādāt ar auditoriju, uzstāties un kā veidot
kontaktu ar grupu 20 jauniem JJIC ‘Saspraude’
jauniešiem
3. Izglītoti 20 topošie JIIC „Saspraude” biedri par
seksuāli reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un

Plānoties kvalitatīvie rezultāti – izglītoti 20
jaunieši projektu rakstīšanā un vadībā, par seksuāli
reproduktīvo veselību un atkarības profilaksi, kā
arī par kontakta veidošanu ar grupu. Kā
kvalitatīvie indikatori kalpos arī apmācības
novērtējuma anketas, kur jaunieši izvērtēs gan
apmācību saturu, sadzīves apstākļus, un lektoru
darbu, gan savas zināšanas. Projekta novērtēšanu
veiks projekta vadības grupa un biedrības jaunieši.
Kā kvalitatīvs indikators būs nodarbību plāns un
apmācības programmas saturs.
Projekta rezultāti:
1. Izglītoti 20 topošie JIIC „Saspraude” biedri
projektu izstrādē un vadībā.
2. Attīstītas uzvedības prasmes un iemaņas kā
strādāt ar auditoriju, uzstāties un kā veidot
kontaktu ar grupu 20 jauniem JIIC
„Saspraude” jauniešiem.
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Veiktās aktivitātes

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

3. Izglītoti 20 topošie JIIC „Saspraude” biedri
par seksuāli reproduktīvo veselību,
HIV/AIDS un atkarību profilaksi, kas savas
zināšanas varēs nodot tālāk saviem
vienaudžiem.
4. Celta biedrības JIIC „Saspraude” kapacitāte.
5. Veikta sabiedrības informēšana par projekta
norisēm un rezultātiem.
6. Veikta projekta aktivitāšu novērtēšana un
analīze.
7. Apkopoti projekta rezultāti.
1. Jauniešu atlase.
2. Piecu dienu apmācība.
3. Sabiedrības informēšana.
4. Projekta izvērtēšana.

atkarību profilaksi, kas savas zināšanas nodod
tālāk saviem vienaudžiem.
4. Tika celta biedrības JIIC „Saspraude”
kapacitāte.
5. Tika veikta sabiedrības informēšana par
projekta norisēm un rezultātiem laikrakstā
„Zemgale” un biedrības mājas lapā..
6. Tika veikta projekta aktivitāšu novērtēšana un
analīze.
7. Tika apkopoti projekta rezultāti.

Projekta termiņš

01.09.2007.-30.11.2007.

1. Informācija par apmācībām tika izziņota
skolās, biedrības mājas lapā un jaunieši
varēja brīvprātīgi pieteikties. Tika atlasīti
20 jaunieši, kuri piedalījās 5 dienu
apmācībās
2. Tika novadīta piecu dienu apmācība –
nometne jauniešiem, kur topošie biedrības
biedri tika izglītoti par projektu rakstīšanu
un vadīšanu, seksuāli reproduktīvo
veselību, HIV/AIDS un atkarību
profilaksi.
3. Informācija tika ievietota laikrakstā
„Zemgale” un Saspraudes mājas lapā
4. Tika anketēti apmācību dalībnieki,
analizēta atlase un projekta gaita
04.10.2007. – 30.11.2007.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobeles
pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobeles
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1000,00

Ls 966,67
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Plānotais projektā
Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

Jaunieši savas iegūtās zināšanas nodos tālāk uz
izglītos savus vienaudžus par seksuāli
reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un atkarību
profilaksi gan Dobeles rajona skolās, gan
Zemgales reģiona skolās. Iegūtās zināšanas
projektu rakstīšanā un vadībā jauniešiem palīdzēs
rakstīt un iesniegt projektus dažādiem
finansētājiem. JIIC „Saspraude” iegūs jaunus
biedrus.
Tiks saglabātas 20 esošās darba vietas.

Jaunieši savas iegūtās zināšanas nodeva tālāk un
izglītoja savus vienaudžus par seksuāli
reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un atkarību
profilaksi Dobeles rajona skolās. Iegūtās
zināšanas projektu rakstīšanā un vadībā
jauniešiem palīdzēja rakstīt un iesniegt projektus
programmai „Jaunatne” . JIIC „Saspraude”
ieguva 3 jaunus biedrus.

Projekta rezultāti tiks publiskoti Dobeles rajona
laikrakstā „Zemgale”, JIIC „Saspraude” mājas
lapā.

Projekta rezultāti tika publiskoti Dobeles rajona
laikrakstā „Zemgale”, JIIC „Saspraude” mājas
lapā

Tika saglabātas esošas darba vietas

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi

Ar neformālās izglītības metodēm tika apmācīti 20 vienaudžu izglītotāji par seksuāli reproduktīvo
veselību, atkarību , projektu izstrādi, kas jauniešiem ir devis jaunas zināšanas un prasmes. Jaunieši
savās dzīves vietās gan formāli gan arī neformāli šīs zināšanas ir nodevuši tālāk saviem vienaudžiem.
Tika stiprināta biedrības kapacitāte, biedri ieguva jaunu pieredzi projektu izstrādē un vadībā. Projekta
ietvaros biedrībai piepulcējās 3 jaunieši, kuri biedrībā aktīvi darbojas arī šobrīd, organizējot dažādas
aktivitātes savā pašvaldībā, pasākumus jauniešiem, īstenojot jaunus projektus.
Biedrība „Saspraude” aktīvi darbojas arī šobrīd organizējot apmācības jauniešiem, skolotājiem,
jaunatnes darbiniekiem, organizējot dažādus pasākumus, kā „Mobilitātes nedēļa” Dobeles novadā,
jauniešu dienas, pirmās palīdzības sacensības, dažādus konkursus jauniešiem.
Nebija nekādu problēmu projektu ieviešanā.
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Reāli sasniegtais
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Realizētais projekts deva stimulu turpināt jaunu projektu izstrādi. Pateicoties Projektam „Jaunietis
jaunietim” tapa projekts „Roku rokā Tu un es” kā turpinājums iesāktajam, kur vienaudžu izglītotāji
vienkāršā valodā apmācīja jauniešus ar īpašam vajadzībām par seksuāli reproduktīvo veselību.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Noteikti, jo tas stiprina biedrības kapacitāti, piesaista jaunus biedrus, atbalsta jauniešu iniciatīvas,
izglīto jauniešus un sabiedrību mums apkārt.

Anketu aizpildīja: Līga Freiberga
2010.gada 4. maijā
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1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

Centra izveide 53.Penkules mazpulka aktivitāšu nodrošināšanai.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Latvijas mazpulki” 53.Penkules mazpulks.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Ezermalas iela 24/26, Rīga, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Dzintra Smiļģe
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Kontakti

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

Faksa nr.3745035, mob.tālr.26453831, picups@one.lv

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta mērķis ir izveidot un iekārtot vidi, kurā
sekmīgi varētu darboties bērni un jaunieši, veicinot
lauku iedzīvotāju pašiniciatīvu Penkules pagastā.
Uzdevumi:
1. Iegādāties nepieciešamās mēbeles un
aprīkojumu telpas iekārtošanai,
2. Iekārtot telpu ikdienas darba nodrošināšanai
un prioritāšu īstenošanai.
3. Organizēt apmācību semināru Dobeles rajona
mazpulku vadītājiem un dalībniekiem par
lauku iedzīvotāju pašiniciatīvas veicināšanu.
Drošības nodrošināšanai pieslēgt signalizāciju
telpai.
Iekārtota telpa 20 mazpulka biedru un pārējo
pagasta bērnu un jauniešu (interesentu) aktīvas
darbības veikšanai: iegādātas nepieciešamās
mēbeles un aprīkojums. Nodrošināta iespēja aktīvi
līdzdarboties Latvijas mazpulka izvirzīto prioritāšu
īstenošanā un sadarbība ar pagasta nevalstiskajām
organizācijām un citu skolu mazpulku biedrībām.
1. Telpas iekārtošana.
2. Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana ikdienas
darbības nodrošināšanai.
3. Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana mazpulka
darbības prioritāšu realizācijai.
4. Projekta popularizēšana, semināra
organizēšana.

Projekts realizēts veiksmīgi, izvirzītais mērķis ir
sasniegts. Ir izveidota mazpulka pulcēšanās vieta
Penkules skolā.

Telpa ir iekārtota, mazpulks aktīvi darbojas, tiek
organizēti gan pasākumi, gan tiek ņemta dalība
Latvijas mazpulka pasākumos.

1. Telpas iekārtošana.
2. Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana ikdienas
darbības nodrošināšanai.
3. Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana mazpulka
darbības prioritāšu realizācijai.
4. Projekta popularizēšana, semināra
organizēšana.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta termiņš

09.2007.-12.2007.

09.2007.-12.2007.

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajona Penkules pagasts.

Dobeles rajona Penkules pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 4820,00

Ls 4820,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Iekārtotajā telpā katru gadu notiks mazpulka
nodarbības, informatīvie, izglītojošie, radošie un
atpūtas pasākumi kopā ar sadarbības partneriem.
Par telpas uzturēšanu ir noslēgts līgums ar skolu
uz 7 gadiem.
Mazpulks pulcinās jaunus dalībniekus, centrs būs
atvērts lauku bērnu un jauniešu iniciatīvu
realizēšanai. Tiks radīti priekšnoteikumi jaunu
iniciatīvas grupu veidošanai pagasta jauniešiem.
Tiks saglabātas 3 esošās darba vietas.

Mazpulks aktīvi darbojas izveidotajās telpas,
katru nedēļu notiek pasākumi un kopīgas
tikšanās, mazpulku darbu vada mazpulka
vadītāja. Telpu uzturēšanu nodrošina pašvaldība.

Projekta realizācijas gaita un rezultāti tiks
atspoguļoti pagasta informatīvajā izdevumā un
rajona laikrakstā „Zemgale”, Latvijas mazpulku
biedrības laikrakstā „Mazpulks”, pagasta mājas
lapā www.penkule.lv un mazpulka mājas lapā
www.mazpulki.lv

Veikta pēc plānotā projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Saglabāta mazpulku vadītāja darba vieta

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Iekārota telpa, kur darboties pagasta mazpulka bērniem, vidēji mazpulkā darbojas 20-30 bērni, kas
apmeklē šo telpu kopīgās nodarbībās. Bērni ir nodarbināti un pilnvērtīgi pavada brīvo laiku. Kad telpas
tika sakārtotas, pieaudzis ir mazpulka dalībnieku skaits, jo bērniem patīk uzturēties sakārtotā vidē.
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Reāli sasniegtais
Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Jā ļoti svarīgi, jo bērniem laukos ir ļoti maz iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Mazpulks aktīvi darbojas un izmanto telpu savām aktivitātēm.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nebija

Anketu aizpildīja:

Telpu uzturēšanu veic pašvaldība, aktivitātes veic mazpulks.

Bērni kopā domā par jauniem risinājumiem un idejām jauniem projektiem.

Dzintra Smiļģe

2010.gada 29.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
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Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

Biedrības „Auces kristīgo sieviešu organizācija”(AKSO) kapacitātes celšana.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Auces kristīgo sieviešu organizācija” (AKSO).

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Jelgavas iela 1.a, Auce, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Anita Segliņa

Kontakti

Faksa nr.3744861, mob.tālr.26400401, anita.piic@inbox.lv

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Palielināt biedrības „Auces kristīgo sieviešu
organizācijas” kapacitāti, nodrošināt iesākot
aktivitāšu nepārtrauktību un ilgtspēju, veicināt
biedrības darbības paplašināšanos sabiedrības labā.
Uzdevumi:
Izremontēt telpas Aucē, Jelgavas ielā 1a, lai tās
atbilstu biedrības mērķa grupu vajadzībām,
projektu un pasākumu organizēšanai, aktivitāšu
īstenošanai un biedrības ietvaros darbojošos
atbalsta grupu darbības paplašināšanai.
Kvantitatīvie rādītāji:
1) Izremontēta un nodota ekspluatācijā telpa 63
m2 platībā (Aucē, Jelgavas ielā 1a), parakstīts
telpu pieņemšanas – nodošanas akts,
sagatavota saturiskā un finanšu atskaite.
2) 14 biedrības biedres, 15 jaunās māmiņas, to

Projekta realizācijas rezultātā izveidota vieta
biedrības aktivitāšu organizēšanai.
Izveidotājā centrā aktivitātes notiek vismaz 3
reizes nedēļā. Šeit notiek Bībeles stundas
mācības, Jauno kristiešu pulcēšanās, kristīgo
grupa, jauno māmiņu klubs. Telpās tiek rīkoti arī
citi izglītojoši semināri un pasākumi.

Sasniegti plānotie rezultāti.
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Plānotais projektā

Veiktās aktivitātes

mazuļi, 12 aizbildņu ģimenes, 15 Bībeles
studiju grupas dalībnieces ieguvušas
labiekārtotas telpas savai darbībai;
3) Iekārtota pastāvīga vingrojumu – rotaļu vieta
mazuļiem, kuras pakalpojumus izmanto
māmiņas un to mazuļi mēnesī.
4) 4-6 pensionētas sievietes – brīvprātīgās
auklītes, jūtas sabiedrībai noderīgas un
turpina darboties sabiedrības labā.
Kvalitatīvie rādītāji:
Pieaugusi biedrības biedru un atbalsta grupu:
1) kapacitāte,
2) pašapziņa un pašnovērtējums,
3) sociālā un ekonomiskā aktivitāte.
5. Projekta administrēšana.
6. Telpas remonts.

Reāli sasniegtais

1. Projekta administrēšana.
2. Telpas remonts.

Projekta termiņš

16.09.2007.-21.12.2007.

16.09.2007.-21.12.2007.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Auces pilsēta.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Auces pilsēta.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 5500,00

Ls 5500,00 papildus 500Ls iedeva pašvaldība

Ilgtspējas nodrošināšana,

Projekta ilgtspēju nodrošina noslēgtais nomas
līgums uz 7 gadiem un noslēgtais sadarbības
līgums ar pašvaldību par telpu izmantošanu
paredzētajiem mērķiem. 2004.gadā noslēgtais
sadarbības līgums ar sociālo dienestu un iegūtais
sabiedriskā labuma organizācijas statuss
2006.gadā uzliek atbildību turpināt ieskātās
aktivitātes vēl labākā kvalitātē un realizēt jaunus
pasākumus.

Komunālos maksājumus nodrošina pašvaldība,
elektrības maksājumus maksā biedrība.
Telpu nomas līgums pagarināts vēl uz 7 gadiem.
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Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekta rezultāti un rādītāji pamatā orientēti uz
ieskātā darba turpināšanu, nākotnes plānu un ideju
realizāciju. Biedrības ietvaros izveidotās un jau
ilgāku laiku darbojošās atbalsta grupas ir
pierādījums biedrības darbības iesāktā virziena
turpināšanas nepieciešamībai un iespējamībai.
Biedrībai ir sava stabila mērķauditorija. Projekta
realizācija nākotnē paver arvien jaunas un jaunas
iespējas turpināt iesāktās aktivitātes un paplašināt
to klāstu atbilstoši pieprasījumam un situācijai.
Realizējot šo projektu, biedrībai ir radīta iespēja
piepildīt savas ilgtermiņa ieceres – izveidot
Ģimenes atbalsta grupu, bet nākotnē uz atbalsta
grupu bāzes izveidot ģimenes atbalsta centru.
Projekta ilgtspēju nodrošina biedrības biedru
uzkrātā pieredze darbā ar mērķauditoriju.
Biedrības darba rezultātā pieaug biedrības
popularitāte un publicitāte, kas piesaista arvien
jaunus dalībniekus.
Tiks radītas 2 jaunas darba vietas.
Par projekta aktivitātēm tiks sniegta regulāra
informācija Auces informatīvajām biļetenam,
rajona laikrakstam „Zemgale”. Presē tiks
atspoguļots telpu prezentācijas pasākums.
Tiks sagatavota un ievietots informācija Auces
mājas lapā.
Informācija par projekta norisi, aktivitātēm un
rezultātiem tiks atspoguļota biedrības pašu
spēkiem sagatavotā bukletā, kuru izplatīs telpu
prezentācijas pasākumā.
Sagatavotās tematiskās un finansiālās atskaites būs
pieejamas visiem interesentiem AKSO mītnē.

Reāli sasniegtais

Nav
Kā plānots projektā
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Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Vieta, kur organizēt pasākumus un tikšanas biedrības biedriem, tiek organizētas tikšanas ar psihologu,
ģimenes konsultantu. Sakārtota ēka. Bērni var pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Jā

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Jā ļoti aktīvi, tiekas interešu grupas, pasākumi notiek vismaz 3 reizes nedēļā. Palielinājies biedrības
biedru skaits un interešu grupu dalībnieku skaits.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Sīkumaini.

Anketu aizpildīja:

Aktivitātes organizē biedrība, komunālos maksājumus sedz pašvaldība.

Radušās vēl daudz jaunas idejas, bērnu ansambļa organizēšana, sprota zāles aprīkošana, mācību
organizēšana, ģimenes atbalsta centra izveide.

Anita Segliņa

2010.gada 29.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana pamats organizācijas pilnveidei un attīstībai, kā arī veiksmīgas
komunikācijas nodrošināšanai.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles rajona komiteja.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Skolas iela 1, Rīga Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Baiba Lucaua

Kontakti

Tālr. 26796960, faksa nr. 3725550, lucaua@yahoo.com

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais
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Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību

Uzlabot Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles rajona
komitejas darbību, iegādājoties apmācībai un
komunikācijas veicināšanai, starp Dobeles rajona
komiteju un tās nodaļām pašvaldībās,
nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
Uzdevumi:
12. Strukturizēt LSK Dobeles rajona komitejas
darbību atbilstoši esošajiem darbības
virzieniem, kā arī izveidot 3 jaunas nodaļas
Dobeles rajona pašvaldībās, kur tādu vēl nav.
13. Ieviest katram darbības virzienam atbilstīgā
koordinatora amatu un veikt brīvprātīgo
apmācību pēc „Līderu apmācības
programmas” (Norvēģijas Sarkanais Krusts).
14. Iegādāties biroja mēbeles LSK Dobeles rajona
komitejas centrālā biroja telpu iekārtošanai,
lai varētu veikt regulāras brīvprātīgo
apmācības un seminārus, kā arī koordinatoru
un nodaļas vadītāju plānošanas un darba
grupu sanāksmes.
15. Iegādāties biroja tehniku, kas nepieciešama
kvalitatīvu semināru un apmācību
organizēšanai un īstenošanai.
16. Iegādāties datortehniku, lai nodrošinātu
efektīvas un mūsdienīgas komunikācijas
iespējas starp Dobeles rajona komiteju un
rajonā esošajām komitejas nodaļām.
17. Veikt projekta īstenošanas gaitas un darbību
uzraudzību un novērtēšanu.
18. Informēt sabiedrību par projekta gaitu,
ieguvuemiem.
Projekta rezultātā būs organizācijas darbības
plānošanas un mācību procesa darbam mūsdienīgi

Reāli sasniegtais
Projekts realizēts veiksmīgi sasniedzot izvirzītos
rezultātus. Iegādāta biroja tehnika, mēbeles
biedrības darbības stiprināšanai.

Plānotie projekta rezultāti ir sasniegti.
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Plānotais projektā
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

aprīkotas LSK Dobeles rajona komitejas centrālās
biroja telpas, pie tam iegādātā tehnika būs
pieejama un izmantojama Dobeles rajona
komitejas un komitejas nodaļu vajadzībām pēc
projekta realizēšanas. Iegādātā biroja tehnika tiks
izmantota kumunikācijai starp LSK Dobeles
rajona komitejas biroju, nodaļām un LSK
sekretariātu Rīgā, kā arī turpmāk organizācijas
dokumentācija un administratīvā darba veikšana
būs mūsdienīga un ērta. Būs piemērota biroja
tehnika, kuru izmantojot varēs rakstīt projektus,
sazināties ar sadarbības partneriem, veidot
prezentācijas un citus materiālus. Projekta
rezultāts būs arī iegādātā digitālā fotokamera un
videokamera, kuru varēs izmantot projekta gaitas
iemūžināšanai, kā arī turpmākai organizācijas
aktivitāšu iemūžināšanai un dokumentēšanai. Tiks
izveidotas trīs LSK Dobeles rajona komitejas
nodaļas 3 pagastos, kur tādu vēl nav, paplašināsies
organizācijas regulārās darbības telpa, vairāk
Dobeles rajona iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties LSK darbībā. Projekta rezultāti tiks
publicēti Dobeles rajona laikrakstā „Zemgale”,
Dobeles rajona iedzīvotāji būs informēti par LSK
Dobeles komitejas realizēto projektu. Projekta
rezultāti tiks atspoguļoti projekta satura un finanšu
dokumentācijā, jaunizveidoto nodaļu dibināšanas
dokumentācijā, pavadzīmes par iegādātajām
precēm, raksti presē, u.c.
1. Biroja mēbeļu iegāde kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanai.
2. Biroja tehnikas iegāde mūsdienīga mācību
procesa organizācijai.

Reāli sasniegtais

1. Biroja mēbeļu iegāde kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanai.
2. Biroja tehnikas iegāde mūsdienīga mācību
procesa organizācijai.
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Reāli sasniegtais

Projekta termiņš

3. LSK Dobeles komitejas darbības
strukturizācija, līderu apmācība.
4. Biroja tehnikas iegāde, lai uzlabotu
komunikāciju LSK Dobeles komitejas
nodaļām, un organizācijas dokumentācija
atbilstu mūsdienu prasībām.
2007.gada 01.oktobris – 24.decembris.

3. LSK Dobeles komitejas darbības
strukturizācija, līderu apmācība.
4. Biroja tehnikas iegāde, lai uzlabotu
komunikāciju LSK Dobeles komitejas
nodaļām, un organizācijas dokumentācija
atbilstu mūsdienu prasībām.
2007.gada 01.oktobris – 24.decembris.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons

Zemgales reģions, Dobeles rajons

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 5000,00

Ls 5000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Projekts, būtībā ir vērsts uz LSK Dobeles
komitejas materiāli tehniskās bāzes iegādi un
kapacitātes celšanu, kas būtiski ietekmēs
organizācijas attīstības iespējas nākotnē. Ņemot
vērā sadarbības līgumu ar Norvēģijas SK
Akershus nodaļu līdz 2010.gadam, iegādātās biroja
mēbeles un tehniskā bāze tiks izmantota LSK
Dobeles rajona komitejas darbības uzlabošanā un
apmācību semināru laikā, ko piedāvā sadarbības
partneri un LSK sekretariāta darbinieki.
Jaunizveidotās nodaļas turpinās savu darbību pēc
projekta izveidošanās nenoteiktu laiku, organizējot
darbību atbilstoši LSK statūtiem.
Tiks radītas 6 jauna darba vietas.

Iegādātais aprīkojums tiek izmantots biedrības
darbības nodrošināšanai un stiprināšanai.
Biedrība izmanto aprīkojumu, par saviem
līdzekļiem nodrošina aprīkojuma uzturēšanu un
telpu nomas maksu.

Par projekta gaitu un rezultātiem tiks informēti
Dobeles rajona iedzīvotāji ar Dobeles laikraksta
„Zemgale” starpniecību, LSK biedri tiks informēti
ar LSK mājas lapas www.redcross.lv starpniecību

Atbilstoši projekta prasībām.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Nav
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Reāli sasniegtais

un LSK Dobeles rajona komitejas biedri tiks
informēti 2008.gada plānošanas sapulcē, kas
notiks 2008.gada janvārī.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Uzlabota Dobeles sarkanā krusta darbība, piesaistīt vairāk jaunieši darbam sarkanajā krustā.
Atvieglots darbs biedrības organizatoriem.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Jā ļoti svarīgi, jo strādāt bez datora un palīgaprīkojuma šobrīd nav iespējams.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Viss iegādātais inventārs tiek izmantots. Tas atrodas biedrības telpās un visi biedrības aktivīvisti var to
izmantot.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nebija

Anketu aizpildīja:

Visu iegādāto aprīkojumu apsaimnieko biedrības.

Šobrīd nē, bet mēs vēlētos realizēt vēl kādu projektu.

Sarmīte Lucaua

2010.gada 26.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

„Kopībā ir spēks!”
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Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvas centrs „Saspraude””.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Tirgus laukums 2a, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Līga Freiberga

Kontakti

Tālr./ fakss 3725550, faksa nr. 26462954, vesels@jvc.dobele.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Veicināt Dobeles rajona aktīvo jauniešu
iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un jauniešu
pašiniciatīvu izpausmes, uzlabojot biedrības
„jauniešu izglītības un iniciatīvu centra
„Saspraude”” materiāli tehnisko bāzi.
Uzdevumi:
19. Iegādāties portatīvo datoru ar programmatūru,
datorprogrammas, printeri un USB biedrības
vajadzībām, kas dos iespēju jauniešiem un
biedrības biedriem rakstīt projektus, veidot
prezentācijas konferencēm un nodarbībām,
piekļūt internetam.
20. Iegādāties tāfeli – konferenču statīvu, kas ir
nepieciešama dažādu apmācību laikā.
21. Iegādāties maketu „Anne Basic and
Skillguide”, kas ir nepieciešams apmācot
jauniešus pirmās palīdzības sniegšanā.
22. Iegādāties materiālu iesējēju, kas ir
nepieciešams apkopojot mācību izdales
materiālus.
23. Iegādāties digitālo fotokameru un

Reāli sasniegtais
1. Tika iegādāts portatīvais dators ar
programmatūru, datorprogrammas,
printeris un USB biedrības vajadzībām,
kas dod iespēju jauniešiem un biedrības
biedriem rakstīt projektus, piekļūt
internetam.
2. Iegādāta tāfele –konferenču statīvs, kuru
izmanto apmācību laikā un JIIC
„Saspraude” biedru tikšanās reizēs.
3. Iegādāts makets „Anne Basic and
Skillguide”, ko izmanto apmācot
jauniešus 1. palīdzības sniegšanā.
4. Iegādāts materiālu iesējējs.
5. Iegādāta digitālā fotokamera un
videokamera biedrības aktivitāšu
iemūžināšanai.
6. Tika veikta sabiedrības informēšana par
projekta norisēm un rezultātiem.
7. Tika izvērtēta projekta gaita un rezultāti.
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Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Reāli sasniegtais

videokameru biedrības pasākumu
iemūžināšanai.
24. Veikt sabiedrības informēšanu par projekta
norisēm un rezultātiem.
25. Veikt projekta aktivitāšu novērtēšanu un
analīzi.
26. Apkopot projekta gaitu un rezultātus.
Projekta rezultāti – veiksmīgi noritējusi iepirkuma
1. Iegādāti portatīvais dators ar
procedūra, iegādāta kvalitatīva tehnika par
programmatūru, datorprogrammas,
pieņemamu cenu. Projekta novērtēšanu veiks
printeri un USB biedrības vajadzībām, kas
projekta vadības grupa un biedrības jaunieši.
dos iespēju jauniešiem un biedrības
biedriem rakstīt projektus, veidot
Projekta rezultāti:
1. Iegādāti portatīvais dators ar programmatūru,
prezentācijas konferencēm un
datorprogrammas, printeri un USB biedrības
nodarbībām, piekļūt internetam.
vajadzībām, kas dos iespēju jauniešiem un
2.
Iegādāta tāfele – konferenču statīvu, kas ir
biedrības biedriem rakstīt projektus, veidot
nepieciešama dažādu apmācību laikā.
prezentācijas konferencēm un nodarbībām,
3.
Iegādāts mācību makets „Anne Basic and
piekļūt internetam.
Skillguide”, kas ir nepieciešams apmācot
2. Iegādāta tāfele – konferenču statīvu, kas ir
jauniešus pirmās palīdzības sniegšanā.
nepieciešama dažādu apmācību laikā.
4.
Iegādāts materiālu iesējējs, kas ir
3. Iegādāts mācību makets „Anne Basic and
nepieciešams apkopojot mācību izdales
Skillguide”, kas ir nepieciešams apmācot
materiālus.
jauniešus pirmās palīdzības sniegšanā.
5.
Iegādātas digitālā fotokamera un
4. Iegādāts materiālu iesējējs, kas ir
videokamera biedrības pasākumu
nepieciešams apkopojot mācību izdales
iemūžināšanai.
materiālus.
6.
Veikta sabiedrības informēšana par
5. Iegādātas digitālā fotokamera un videokamera
projekta norisēm un rezultātiem.
biedrības pasākumu iemūžināšanai.
7.
Veikta projekta aktivitāšu novērtēšana un
6. Veikta sabiedrības informēšana par projekta
analīze.
norisēm un rezultātiem.
8. Apkopoti projekta rezultāti.
7. Veikta projekta aktivitāšu novērtēšana un
analīze.
8. Apkopoti projekta rezultāti.
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Veiktās aktivitātes

5.
6.
7.
8.

Iepirkuma procedūras.
Aprīkojuma un maketa iegāde.
Sabiedrības informēšana.
Projekta izvērtēšana.

Reāli sasniegtais
1. Iepirkuma procedūrai tika slēgts darba
līgums ar speciālistu, kas veica visas
nepieciešamās darbības.
2. Tika iegādāts aprīkojums un makets.
3. sabiedrība tika informēta laikrakstā
„Zemgale” un Saspraudes mājas lapā.
4. Saspraudes biedri izvērtēja projektu.
04.10.2007. – 29.02.2008.

Projekta termiņš

01.09.2007.-30.11.2007.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobeles
pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobeles
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 4046,60

Ls 3849.56

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Iegādātā tehnika un aprīkojums kalpos kā atbalsts
dažādu aktivitāšu veikšanai, uzlabos organizācijas
darbību. Organizācijas biedru darbs kļūs
kvalitatīvāks, kā arī tiks nodrošinātas
pamatvajadzības administratīvā darba veikšanai.
Jauniešiem būs brīva pieeja informācijai un
iespējas strādāt pie projektiem. Ar videokameras
un fotokameras palīdzību būs iespēja veidot savu
videotēku, kā arī fiksēt dažādu aktivitāšu norisi.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Tiks saglabātas 20 esošās darba vietas.

Iegādātā tehnika un aprīkojums nodrošina
pamatvajadzības administratīvā darba veikšanai.
Jauniešiem ir iespēja piekļūt informācijai, tiek
rakstīti projekti, jaunieši meklē partnerus
apmaiņu projektiem citās valstīs, kā piemēram
š.g. novembra mēnesī „Saspraudes” jaunieši
dosies uz Maltu. Aktivitāšu un pasākumu norise
tiek iemūžināta. Aktīvā jauniešu darbība un
uzlabotā materiāli tehniskā bāze mudināja
biedrības valdi rīkoties, lai tiktu iegūtas biedrībai
savas telpas. Tika noslēgts līgums uz 7 gadiem ar
Dobeles novada pašvaldību, kura piešķīra
biedrībai telpas Brīvības ielā 23 un sedz telpu
uzturēšanu.
Netika radītas darba vietas.

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekta rezultāti tiks publiskoti Dobeles rajona
laikrakstā „Zemgale”, JIIC „Saspraude” mājas

Projekta rezultāti tika publiskoti Dobeles rajona
laikrakstā „Zemgale”, JIIC „Saspraude” mājas
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lapā.

Reāli sasniegtais
lapā.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Projekta devums ir biedrības kapacitātes stiprināšana. Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana deva
iespēju biedriem piekļūt informācijai, tādējādi nodrošinot biedru aktīvāku darbību plānoto pasākumu
īstenošanā.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Noteikti, jo ir būtiski uzlabot biedrības materiāltehnisko bāzi, kas ir nepieciešams biedrības
kvalitatīvākai un ilgstspējīgai darbībai.

Biedrība „Saspraude” aktīvi turpina savu darbību. Tiek rakstīti un realizēti projekti. Jaunieši organizē
un iesaistās dažādu veidu pasākumos, kuros tiek izmantots projekta laikā iegādātais
inventārs.Biedrības organizētajās aktivitātēs iesaistās Dobeles novada bērni un jaunieši un viņu
ģimenes. Ir izveidojusies cieša sadarbība ar jauniešu organizāciju ”Dobeles jauniešu dome”.
Nebija problēmu projekta ieviešanā.

Realizētais projekts deva iespēju piedalīties jaunu projektu izstrādē. Tika realizēts projekts „Roku rokā
tu un es”, kura ietveros tika organizētas pirmās palīdzības sacensības Dobeles novada jauniešiem.
Šobrīd tiek realizēts ELFLA projekts „Atbalsts biedrībai JIIC ”Saspraude””.

Anketu aizpildīja: Līga Freiberga
2010.gada 4. Maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
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4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

„Vieta, kur labāk saprasties...”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Rozīnīte”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Avoti” - 4, Dobeles pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta kontaktpersona
/projekta vadītājs

Artūrs Kazimiraitis

Kontakti

Tālr. 29499688, faksa nr. 7228751, arturs.kazimiraitis@vidm.gov.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos

Lauku iedzīvotāju aktivitātes veicināšana,
iesaistīšana pagasta dzīvē un izglītošana.
Uzdevumi:
1. Remontēt vietējās iniciatīvas grupas –
biedrības „Rozīnīte” aktivitāšu telpu.
2. Iegādāties un aprīkot šo telpu ar mūzikas
centru, kopētāju, tāfeli, izglītojošu un kultūras
pasākumu organizēšanai Dobeles pagasta
iedzīvotājiem.
Projekta rezultātā:
1. tiks nomainīti 4 logi;
2. atjaunots grīdas segums – 76 m2;
3. tiks nomainītas un atjaunotas 10 lampas;

Reāli sasniegtais
Tika veikts remonts, iegādāts mūzikas centrs,
kopētājs, tāfele. Remonta ietvaros tika nomainīti
logi, atjaunots grīdas segums, nomainītas
žalūzijas, kā arī iegādātas mēbeles –
dauzfunkcionāls galds un krēsli.

Projekta rezultātā reāli sasniegtais:
tika nomainīti 4 logi;
atjaunots grīdas segums – 76 m2;
tika nomainītas un atjaunotas 10 lampas;
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Reāli sasniegtais

4. tiks iegādātas un pieliktas žalūzijas 4 logiem;
5. tiks iegādātas mēbeles (1 daudzfunkcionāls
galds, 25 krēsli);
6. tiks iegādāts 1 kopētājs;
7. tiks iegādāta 1 mūzikas aparatūra.
Telpu iekārtošana:
1. Grīdas seguma atjaunošana.
2. Logu nomaiņa.
3. Telpas apgaismojuma nomaiņa.
Telpas aprīkošana:
1. Žalūziju uzlikšana logiem.
2. Kopētāja iegāde.
3. Mūzikas aparatūras iegāde.
4. Mēbeļu iegāde.
Projekta vadība.
2007.gada 01.oktobris – 31.decembris.

tika iegādātas un pieliktas žalūzijas 4 logiem;
tika iegādātas mēbeles (1 daudzfunkcionāls
galds, 25 krēsli);
tika iegādāts 1 kopētājs;tika iegādāta 1 mūzikas
aparatūra.
Telpu iekārtošana:
Grīdas seguma atjaunošana.
Logu nomaiņa.
Telpas apgaismojuma nomaiņa.
Telpas aprīkošana:
Žalūziju uzlikšana logiem.
Kopētāja iegāde.
Mūzikas aparatūras iegāde.
Mēbeļu iegāde.
Projekta vadība.
2007.gada 01.oktobris – 31.decembris.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Aizstrautnieku
ciemats.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Aizstrautnieku
ciemats.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 5000,00

Ls 5000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Projekta realizācijas rezultātā tiks remontēta un
aprīkota telpa, kura kalpos kā pagasta iedzīvotāju
tikšanās vieta, šeit iniciatīvas grupa organizēs
apmācības, konferences, aktivitātes un kultūras
pasākumus. Ar pašvaldību ir panākta vienošanās,
ka telpa tiks iznomāta biedrībai uz 7 gadiem un
pašvaldība par saviem līdzekļiem nodrošinās
komunālo pakalpojumu (ūdens, apkure, elektrība)
pieejamību, apkopējas un sarga pakalpojumus.
Telpa būs atvērta visiem pagasta iedzīvotājiem.
Biedrība ar savām aktivitātēm piesaistīs un

Telpa tiek apsaimniekota un uzturēta par
pašvaldības līdzekļiem.Tā tiek izmantota
dažādām aktivitātēm – kultūas un sabiedriskiem
pasākumiem, apmācībām, utt.Telpa ir atvērta
visiem pagasta iedzīvotājiem.
Perspektīvē plānots , piesaistot finanšu līdzekļus,
telpas aprīkojums.

indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš
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Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

ieinteresēs mazaktīvos lauku ļaudis.
Biedrības galvenie darbības virzieni ir sekmēt
lauku attīstību, veicināt sabiedrības aktivitāti,
koordinēt sadarbību, piesaistīt finansējumu. Tāpēc
perspektīvā tiek plānots strādāt pie dažādiem
projektiem, tādējādi piesaistot finanšu līdzekļus
biedrības tālākai darbībai sabiedrības labā.
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.
Projekta publicitāti plānots nodrošināt ar
informāciju rajona laikrakstā „Zemgale”, pagasta
informatīvajā izdevumā „Dobeles pagastā”,
Dobeles rajona padomes mājas lapā.
Tieši tāpat plānots izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem. Tiks organizētas arī informatīvas
sanāksmes pagasta iedzīvotājiem par projekta
gaitu un rezultātiem.

Darba vieta nav radīta
Publicitāte tika nodrošināta.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus papildus
ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā (LAD,
partnerība) u.c., piedāvātie risinājumi

Izremontēta pasākumu zāle, kas ir vienīgā vieta ciematā, kur var tikties iedzīvotāji, interešu grupas, utt.

Telpa tiek aktīvi izmantota kultūras un dažādiem sabiedriskiem pasākumiem.

Problēmu nebija.
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Reāli sasniegtais
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Pagaidām, nē.

Vai šādu projektu realizētu arī šobrīd? Protams.
Pamatojumu izvēlei.

Anketu aizpildīja:

D. Škorņika.

2010.gada ___5.oktobrī._. _________________.
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveidei.

Projekta nosaukums

Biroja tehnikas iegāde biedrības darba kvalitātes uzlabošanai.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Pagasta ēka”, Tērvetes pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ilona Šteinberga

Kontakti

Tālr. / faksa nr. 63726265, att.fonds@tervete.apollo.lv
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Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)
Veiktās aktivitātes

Sekmēt informācijas sabiedrības veidošanos un
vides izglītību Tērvetes novadā.
Uzdevumi:
27. Iegādāties un uzstādīt biedrības telpās
kvalitatīvu biroja tehniku.
Projekta rezultātā biedrība tiks nodrošināta ar
jaunu biroja tehniku, kas ļaus veikt kvalitatīvu
darbību saskaņā ar biedrības statūtiem. Biedrība
iegūs 1 datoru, 1 projektoru, 1 laminētāju un 1
papīra iesiešanas papīru.

Reāli sasniegtais
Tika iegādāta projektā paredzētā biroja tehnika.

sasniegti

4. Biroja tehnikas iegāde.

Projekta termiņš

2007.gada oktobris – novembris.

2007.gada oktobris – novembris.

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts.

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1988,00

Ls 1988,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība” savu
darbības kvalitāti un ilgtspēju ir pierādījusi jau
desmit gadu garumā regulāri organizējot dažāda
veida izglītojoša rakstura un kultūras pasākumus
un piedaloties projektos. Projektā iegūtā biroja
tehnika tiks izmantota arī pēc projekta beigām, jo
biedrība plāno turpināt veikt esošo darbību.
Tiks saglabātas 2650 esošās darba vietas.

Esošā biroja tehnika tiek izmantota biedrības
grāmatvedības darbā un biedrības darbā.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

-
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Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

Biedrība regulāri publicē informāciju par
realizētajiem projektiem Tērvetes novada domes
izdotajā laikrakstā „Laikam Līdz”, kā arī Dobeles
rajona laikrakstā „Zemgale.” Arī šī projekta
publicitāti plānots nodrošināt ar šo laikrakstu
starpniecību.
Informācija tiks ievietota Tērvetes novada mājas
lapā www.tervetesnov.lv Mājas lapā tiks izveidota
atsevišķa sadaļa, kur varēs atrast informāciju par
VIG dalību projekta realizācijās, izvirzītajiem
mērķiem un kontaktinformāciju.
Visās publikācijās tiks izmantota nepieciešamā ES
vizuālā simbolika.

Vietējā laikarakstā

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Esošo biroja tehniku izmanto biedrības biedri..

Tā tiek izmantota arī bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanā un informatīvo materiālu
sagatavošanā

nav

nav
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Reāli sasniegtais
Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Šobrīd nerealizētu, jo biedrības kapacitāte ir zema.

Anketu aizpildīja: Ilona Līduma (Šteinberga)
2010.gada _6.maija
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

„Savādās nolanas valstība.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Savādās nolanas”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Centrālais laukums Nr. 3, Bēne, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Taiga Šķilte

Kontakti

Faksa nr.3758239, tālr.3758138, taiga-skilte@navigator.lv

111

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Mērķi:
1. Veicināt informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas attīstību pagastā.
2. Paaugstināt vietējo iedzīvotāju un
organizāciju sadarbību, realizējot pašu
izstrādātos projektus.
Uzdevumi:
1. Ierīkot iniciatīvas grupas aktivitāšu telpu.
2. Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu.
Atremontēta telpa – 33,5 m2. Pamatlīdzekļu iegāde
– 20 vienības.

Visi izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti

Projekta termiņš

7. Projekta administrēšana.
8. Telpu renovācija.
9. Pamatlīdzekļu iegāde.
10. Publicitāte.
01.01.2008.-01.04.2008.

11. Projekta administrēšana.
12. Telpu renovācija.
13. Pamatlīdzekļu iegāde.
14. Publicitāte.
01.01.2008.-01.04.2008.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajona Bēnes pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajona Bēnes pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 5000,00

Ls 5000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Pēc telpas izremontēšanas un iekārtošanas sāksim
aktīvi organizēt dažādus kursus, seminārus un
apmācības, kuros varēs piedalīties ne tikai
biedrības biedri un iniciatīvas grupa, bet jebkurš
interesents, kuram interesēs piedāvātās nodarbības.
Dažādo apmācību piedāvājumu klāstu veidosim,
aptaujājot cilvēkus, kas vēlēsies aktīvi sadarboties
ar mūsu iniciatīvas grupu un iespējams, ka arī

Telpās tiek organizēti apmācību kursi, semināri,
pasākumi notiek vismaz 2 reizes mēnesī.
Aktīvi darbojas biedrības locekļi un tiek
pieaicināti visi interesenti.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
Veiktās aktivitātes

Atremontēta telpa – 33,5 m2. Pamatlīdzekļu
iegāde – 20 vienības.
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Reāli sasniegtais

pievienoties biedrībai.
Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

-

-

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Publikācija tiks veidota, kad projekts būs realizēts.
Publikācijas tiks iesniegta Bēnes mājas lapā,
Bēnes avīzē un rajona avīzē „Zemgale.”

Publikācijas veiktas atbilstoši paredzētajam

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta
Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Telpās notiek aktīvi semināri, interešu grupas darbojas. Notiek jauno māmiņu tikšanās, apmācības.
Pensionāri organizē savus seminārus un pasākumus. Ir atbildoša vieta, kur tikties un organizēt
seminārus.
Projekts ir svarīgs vietējiem iedzīvotājiem, jo ir kur sanākt kopā un mācīties.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Telpās notiek aktīvi semināri, interešu grupas darbojas. Notiek jauno māmiņu tikšanās, apmācības.
Pensionāri organizē savus seminārus un pasākumus. Ir atbildoša vieta, kur tikties un organizēt
seminārus.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nav

Telpās darbojas un pasākumus organizē biedrība, komunālos maksājumus par telpu uzturēšanu
apmaksā pašvaldība

Ir radušās daudz jaunas idejas, ko vajadzētu realizēt – šūšanas adīšanas centra izveide, aušanas
darbnīcas izveide, jauno māmiņu klubs. Centru, lai varētu stiprināt mājražošanu, pilnveidotu cilvēku
prasmes. Organizēt rokdarbnieču radīto darbu izstādi un pārdošanu.
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Anketu aizpildīja:

Taiga Šķilte

2010.gada 18.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.1.2. Vietējo iniciatīvas grupu atbalsta infrastruktūras izveide.

Projekta nosaukums

„Sieviete – ģimene – sabiedrība.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Liepziedi”, Bikstu pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Sarmīte Blaua

Kontakti

Tālr. 29558214, faksa nr. 3766543, bikstupersinari@inbox.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais
Projektā paredzētais mērķis sasniegts, izveidota
un iekārtota biedrības telpa, kur notiek biedru
tikšanās, pasākumi.

Projekta termiņš

Radīt apstākļus, kas veicinātu pagasta iedzīvotāju
integrēšanos sabiedrībā, rosinātu pašiniciatīvu,
radošu pieeju problēmu risināšanā, dzimumu
vienlīdzībai.
Uzdevumi:
4. Izremontēt telpas.
5. Iegādāties mēbeles.
Projektu rezultātu novērtēšanai kalpos sekojoši
izmērāmi indikatori:
1. Tiks veikts remonts telpā ar kopējo
kvadratūru 34.2 m2.
2. Nopirkti 20 galdi un 3 žalūzijas.
3. Realizēts 1 projekts.
15. Telpu remonts.
16. Telpu aprīkošana – mēbeļu iegāde un
žalūzijas uzstādīšana.
17. Projekta vadība.
2007.gada 1.oktobris – 2008.gada 30.maijs.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu pagasts.

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 5500,00

Ls 5500,00 , 500 Ls iedeva pašvaldība kā
līdzfinansējumu

Ilgtspējas nodrošināšana,

Sieviešu biedrībai „Senēcija” labs sadarbības
partneris ir Bikstu pašvaldība. 2007.gada februāra
padomes sēdē tika skatīts jautājums par atbalstu
projektā un ilgtspējas nodrošināšanā. Deputāti
atbalsta šo projektu un tika piešķirts
līdzfinansējums projekta uzsākšanai. Atremontētās
mācību telpas uzturēšanas izmaksas tiks segtas no
pašvaldības līdzekļiem. Izremontētās telpas un

Izveidotās biedrības telpās aktivitātes organizē
biedrības biedri, telpu uzturēšanu nodrošina
pašvaldība, paredzot finansējumu pašvaldību
budžetā.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

Projektu rezultātu paveikts
1. remonts telpā ar kopējo kvadratūru 34.2
m2.
2. Nopirkti 20 galdi un 3 žalūzijas.

1. Telpu remonts.
2. Telpu aprīkošana – mēbeļu iegāde un
žalūzijas uzstādīšana.
3. Projekta vadība.
2007.gada 1.oktobris – 2008.gada 30.maijs.
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

iegādātās mēbeles būs Bikstu sieviešu biedrības
„Senēcija” rīcībā daudzus gadus lekciju, semināru,
mācību un dažādu pasākumu organizēšanai,
uzlabos materiāli tehnisko nodrošinājumu,
veicinās biedrības darbības ilgtspējīgu. Nodrošinās
pagasta iedzīvotāju garīgo un kultūras vēlmju
apmierināšanu, iesaistot viņus dažāda veida un
satura aktivitātēs.
Tiks saglabāta 1esošā darba vieta.
Par projekta sagatavošanu jau ir informēti
pašvaldības deputāti. Par projekta ideju ir rakstīts
arī pagasta avīzē „Bikstu ziņas”. Laba sadarbība
Bikstu pašvaldībai un pašvaldības teritorijā
dibinātajām organizācijām ir ar Dobeles rajona
laikrakstu „Zemgale”, kurā, projekta
apstiprināšanas gadījumā, tiks ievietoti raksti par
projekta realizēšanas gaitu un rezultātiem. Tāpat
pagasta iedzīvotāji tiks informēti gan par projekta
atbalstītājiem, gaitu, gan par atklāšanu un arī
iespējām izmantot šo sociālo pakalpojumu.
Pašvaldības telpās taps fotogrāfiju stends. Visos
publikāciju gadījumos tiks izmantots Leader logo
un sabiedrība informēta par projekta finansētāju.

1.darba vieta saglabāta
Kā plānots projektā

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Sakārtota vide, telpas. Biedrības biedriem patīk nākt šurp uz pasākumiem, ir palikuši aktīvāki.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Projekts nozīmīgs pagasta cilvēkiem biedrības biedriem, lai veicināto to aktivitātes un brīvā laika
pavadīšanu.
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Reāli sasniegtais
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Telpas tiek aktīvi izmantotas, vismaz 1 reizi nedēļa notiek kāds pasākums biedriem. Kad kultūras namā
notiek pasākumi, telpas tiek izmantotas kā pašdarbnieku pārģērbšanās telpa.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Galvenās problēmas ir līdzfinansējuma trūkums.

Anketu aizpildīja:

Telpās darbojas biedrības biedri, organizē aktivitātes. Uzturēšanas maksājumus veic pašvaldība.

Pēc šī projekta realizācijas, pašvaldība iedvesmojās un iesniedza projektu visa kultūras nama
remontam, kas 2009.gadā tika īstenots.

Zinīda Zvirbule

2010.gada 18.maijā
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1.2.1. Mērķu grupas motivēšana un iesaistīšana sociālajās un ekonomiskajās aktivitātēs.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.2.1. Mērķu grupas motivēšana un iesaistīšana sociālajās un ekonomiskajās aktivitātēs.

Projekta nosaukums

„Pasniedz roku.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Liepziedi”, Bikstu pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Irēna Dabra

Kontakti

Tālr. 63754498, mob.tālr.26158191
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis sasniegts, apmācības
noorganizētas veiksmīgi, piedalījās 23 dalībnieki.
12 dalībnieki jau šobrīd ir atraduši darbu, 6 jaunās
māmiņas aktīvi iesaistījušās pagasta sabiedriskajā
dzīvē.

Veiktās aktivitātes

Veicināt Bikstu pagasta aktīvo iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos un atbalstīt Bikstu sieviešu
biedrības „Senēcija” kapacitāti.
Uzdevumi:
6. Apmācīt Bikstu sieviešu biedrības „Senēcija”
10 aktīvistes darbam ar sociālo riska
ģimenēm.
7. Motivēt 12 jaunās māmiņas iesaistīties
pagasta sabiedriskajā dzīvē, veicināt radošu
pieeju problēmu risināšanai.
4. Tiks apmācītas 12 jaunās māmiņas.
5. Tiks apmācītas 10 sievietes darbam ar sociālā
riska ģimenēm.
6. Saglabāta viena darbavieta.
18. Trīs dienu apmācības norise.

Projekta termiņš

2008.gada maijs – 2008.gada jūnijs.

Noorganizētas 3 dienu apmācības – 2 dienas
apmācības psiholoģijā, ģimenes psiholoģijā, 1
dienu komunikāciju māksla.
Projekta termiņš

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu pagasts.

Projekta īstenošanas vieta

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 550,00

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ilgtspējas nodrošināšana,

Paredzam, ka tiešie projekta ieguvēji būs 22
cilvēki, kuri nāks uz nodarbībām. Saņemot
atbalstu un izpratni, kā arī zināšanas, māmiņas
varētu izdarīt izvēli par labu savas ģimenes
sistēmas atveseļošanas uzsākšanai, caur kuru
ieguvēji būtu visi ģimenes locekļi, pirmām kārtām
bērni. Zināšanas varētu celt sieviešu

No 23 apmācību dalībniekiem, 12 ir atraduši
darbu, 6 māmiņas iesaistījušās sabiedriskajā
dzīvē. Dalībniekiem celta pašapziņa, iedvesma
jauniem soļiem dzīvē.

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Rezultāti sasniegti, apmācīti 23 cilvēki.
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

pašnovērtējumu, iedrošinot viņas meklēt atbalstu
un palīdzību problēmu un krīžu situācijās. Sajūtot
personīgos resursus, daļa kursu dalībnieku noteikti
turpinās darbu ar sevis pilnveidošanu. Aktīvi
iesaistīties pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Tiks saglabātas 1 esošā darba vieta.

Nav

Par projekta sagatavošanu jau ir informēti
Izdarīts viss plānotais
pašvaldības deputāti. Par projekta ideju ir rakstīts
arī pagasta avīzē „Bikstu ziņas”. Laba sadarbība ir
ar Dobeles rajona laikrakstu „Zemgale”, kurā,
projekta apstiprināšanas gadījumā, tiks ievietoti
raksti par projekta realizēšanas gaitu un
rezultātiem. Pagasta iedzīvotāji tiks informēti gan
par projekta atbalstītājiem, gaitu, gan par atklāšanu
un arī iespējām izmantot šo pakalpojumu.
Pašvaldības telpās taps fotogrāfiju stends. Visos
publikāciju gadījumos tiks izmantots Leader logo
un sabiedrība informēta par projekta finansētāju.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

12 cilvēki atraduši darbu, 6 iznākuši no mājām un iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Mazinājusies
sociālā spriedze pagastā, apmācīto ģimenēs uzlabojusies situācija saskarsmē.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Jā šī iedzīvotāju motivēšana un pašapziņas celšana ir ļoti nozīmīga laukos, šobrīd situācija ir vēl
kritiskāka.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto

Iegūtās zināšanas apmācītie izmanto sadzīvē un darbā.
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Reāli sasniegtais
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

-

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nav

Anketu aizpildīja:

Motivēja meklēt iespējas jaunu apmācību organizēšanai.

Zinīda Zvirbule

2010.gada 18.maijā
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1.2.3. Pieaugušo interešu izglītības, kursu, pulciņu organizēšana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

1.2.3. Pieaugušo interešu izglītības, kursu, pulciņu organizēšana.

Projekta nosaukums

Nodarbības dabas materiālu izmantošanā Īles pagastā.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Vīgrieze”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Klintenes”, Īles pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Inga Barvide

Kontakti

Tālr. 26440385, faksa nr. 63754646, ilespp@zemgale.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš

Reāli sasniegtais

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu iedzīvotājiem,
Paredzētais mērķis ir sasniegts, iegādāti materiāli,
noorganizējot apmācību dabas materiālu
organizētas apmācības iedzīvotājiem.
izmantošanā, palīdzot integrēties darba tirgū.
Projekta laikā iegūtās zināšanas un prasmes
palīdzēs cilvēkiem papildināt savu ģimenes
budžetu, tādējādi veicinot labklājības līmeņa
paaugstināšanos, kā arī veicinās sociālās prasmes,
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Darbs ar dabas
materiālu ietekmē cilvēku labvēlīgi arī no
psiholoģiskā viedokļa, līdz ar to cilvēki kļūst
pozitīvāki savās domās un saskarsmē, kas ir
svarīgs nosacījums mūsu stresa pilnajā ikdienā.
Uzdevumi:
28. Materiālu iegāde.
29. Nodarbību organizēšana.
Projekta rezultāts:
Projekta rezultāts:
1) Sniegts atbalsts 15 ģimenēm.
1. 15 cilvēki ieguvušas jaunas zināšanas un
2) Ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes dabas
prasmes dabas materiālu izmantošanā.
materiālu izmantošanā 15 cilvēki.
2. Radīti priekšnoteikumi vairākām
3) Realizēts viens no biedrības „Vīgrieze”
ģimenēm Īles pagastā uzlabot savu
uzdevumiem – realizēt projektus, kas vērsti uz
materiālo stāvokli izmantojot jauniegūtās
dzīves kvalitātes uzlabošanu pagastā un
prasmes un zināšanas.
iedzīvotāju izglītošanu.
4) Radīti priekšnoteikumi vairākām ģimenēm
Īles pagastā uzlabot savu materiālo stāvokli
izmantojot jauniegūtās prasmes un zināšanas.
5. Floristikas materiālu iegāde.
1. Floristikas materiālu iegāde.
6. Apmācības nodarbību noorganizēšana.
2. Apmācības nodarbību noorganizēšana.
7. Sabiedrības informēšana.
3. Sabiedrības informēšana.
2008.gada 1.maijs – 30.jūnijs
2008.gada 1.maijs – 30.jūnijs
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Īles pagasts.

Dobeles rajons, Īles pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 599,40

Ls 599,40

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Projekta rezultātā apmācītie pagasta iedzīvotāji
savas zināšanas un prasmes varēs izmantot savas
apkārtējās dzīves vides uzlabošanai, materiālā
stāvokļa uzlabošanai, kā arī vieglāk iekļauties
darba tirgū.
Tiks saglabātas jau esošās darba vietas.

Apmācītie iedzīvotāji varēs izmantot iegūtas
prasmes, lai veidotu pastāvīgi floristikas darbus
un uzlabotu savas ģimenes materiālo stāvokli.

Pa projekta uzsākšanu un veiksmīgu realizāciju
tiks sniegta informācija vietējā pagasta
informatīvajā izdevumā, gan rajona laikrakstā
„Zemgale”, būs uzziņa arī pagasta mājas lapā
www.ile.dobele.lv

Veikts atbilstoši plānotajam.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

-

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi

15 cilvēki apguvuši papildus prasmes floristikā, ieguvuši iespēju veidot floristikas darbus un tos
realizēt, uzlabojot savas ģimenes materiālo stāvokli. Apkārtējiem iedzīvotājiem ir iespēja izmantot
floristikas pakalpojumus ,iegādāties izstrādājumus.
Apmācītajiem iedzīvotājiem ir zināšanas floristikā, kuras var izmantot nepieciešamības gadījumā,
veidot produktus realizācijai

Nav
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Reāli sasniegtais
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Šobrīd nē

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā, jo iedzīvotājiem ir iespēja papildināt savas ģimenes budžetu.

Anketu aizpildīja:

Inga Barvide

2010.gada 24.maijs
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2.1.1. Bērnu pieskatīšanas istabu izveide.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.1.1. Bērnu pieskatīšanas istabu izveide.

Projekta nosaukums

Bērnu pieskatīšanas istabas „Saule” izveidošana Bukaišu pagastā.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Pagasta ēka”, Tērvetes pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ilze Riteniece

Kontakti

Tālr. 29299030, faksa nr. 63726265, riteniece@tvnet.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Šī projekta mērķis ir sniegt jaunu, sociālu
pakalpojumu Bukaišu pagasta bērnu vecākiem –
izveidojot bērnu pieskatīšanas istabu. Vienotā
programmdokumenta 2.prioritāte pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošanai lauku
iedzīvotājiem.
Uzdevumi:
30. Iegādāties materiālu remontam.
31. Veikt rotaļu istabas remontu.
32. Iegādāties rotaļu istabas aprīkojumu (mēbeles,
sadzīves elektropreces, spēles.)
Galvenais projekta indikators ir iekārtota un
strādājoša bērnu pieskatīšanas istaba Bukaišu
pagastā. Kopējā izremontētā platība 49 m2.
Iegādātas istabas aprīkojums saskaņā ar tāmi.
Tā kā projekta rezultāts tiešā veidā ir iekārtota
bērnu rotaļu istaba, bet netiešā veidā personu,
kuras līdz šim pilnībā bija pakļautas bērna
pieskatīšanai, laika sevis pilnveidošanai vai
strādāšanai radīšana, tad kā netiešie novērtēšanas
indikatori varētu kalpot arī:
1. Istabas apmeklētība (cik, kādā vecumā un cik
ilgi, bērni tur atrodas). Šāda uzskaite būtu
jāveic rotaļu istabas vadītājam.
2. Bērnu vecāku, kuru bērni atrodas šajā istabā,
anketēšana, lai noskaidrotu, kā vecāki
izmanto laiku, kamēr bērni atrodas rotaļu
istabā.
8. Darba līguma slēgšana ar projekta vadītāju.
9. Nepieciešamo remontmateriālu iegāde.
10. Darba līguma ar remontdarba veicēju

Reāli sasniegtais
Visi izvirzītie projekta mērķi ir sasniegti

1.Vidēji istabu apmeklē 10 bērni dienā;
2. Bērnu vecums no 2 – 18 gadiem. Ar sporta
aktivitātēm nodarbojas jaunieši līdz 25 gadi
(novuss, galda teniss);
3. Ilgums, ko viens bērns pavada centriņā, no
vienas stundas līdz piecām stundām;
4. Vecāki izmanto friziera pakalpojumus vai
apmeklē ģimenes ārstu, nodarbināti simts latu
programmā, apmeklē novada domi dažādu
jautājumu risināšanai.

Visas plānotās aktivitātes ir ieviestas
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

slēgšana.
11. Telpas aprīkojuma izvēle.
Projekta termiņš

01.10.2007.-31.01.2008.

Projekts realizēts plānotajā termiņā

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Bukaišu pagasts.

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Bukaišu
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2477,00

Ls 2477,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Projekts pēc tā realizācijas spēs darboties
patstāvīgi, jo VGI saņem materiālu atbalstu no
Tērvetes novada domes un šādā rotaļu istabas
pastāvēšanā vietējā pašvaldība ir ļoti ieinteresēta.
2008.gada domes budžets paredzēts papildus
investīcijas Tērvetes attīstības apvienībai ar kurām
segt darba samaksu pieskatīšanas istabas
vadītājam, kā arī segs ikmēneša maksājumus par
istabas uzturēšanu (elektrība, apkure, ūdens.)
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.

Bērnu istabas apsaimniekošana nodrošina
Tērvetes novada dome, paredzot finansējumu
budžetā. Tiek apmaksāta 1 darba vieta,
uzturēšanas izmaksas.

Projekta publicitāte tiks nodrošināta ar novada
pašvaldības līdzdalību. Projekta ieviešanas periodā
tiks nodrošināta publikācija novada laikrakstā,
kurā sabiedrība tiks informēta par VIG projekta
mērķiem, izveidotās rotaļu istabas sniegtajiem
pakalpojumiem. Tāpat laikrakstā tiks publicēta
informācija par istabas atklāšanu un darba
uzsākšanu.
Kopējā informācija par projekta ieviešanu un
sasniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Tērvetes
novada mājas lapā www.tervetesnov.lv Mājas lapā
tiks izveidota atsevišķa sadaļa, kur varēs atrast

Publikācijas Tērvetes novada mājas lapā,
laikrakstā „Zemgale”
Visās publikācijās tiks izmantota nepieciešamā
ES vizuālā simbolika.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Radīta 1 jauna darba vieta- centra vadītāja
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

informāciju par VIG dalību projekta realizācijās,
izvirzītajiem mērķiem un kontaktinformāciju.
Visās publikācijās tiks izmantota nepieciešamā ES
vizuālā simbolika.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Ir izveidota istaba, kur bērni pārnākot no skolas, var saturīgi pavadīt brīvo laiku. Māmiņas, kurām ir
pirmsskolas vecuma bērni, nepieciešamības gadījumā var atstāt tos pieskatīšanai uz dažām stundām.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Noteikti.

BPI „Saule” darbojas un tiek izmantota paredzētajiem mērķiem. Bērniem tiek rīkoti dažādi pasākumi,
ekskursijas, plānoti braucieni uz OZO Ledus halli.

Ar īpašām problēmām nesaskārāmies

Ir.

Anketu aizpildīja: A.Berlande
2010.gada 12.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.1.1. Bērnu pieskatīšanas istabu izveide.

Projekta nosaukums

Bērnu pieskatīšanas istabas „Laimiņa” izveide.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Liepziedi”, Bikstu pag., Dobeles raj., Latvija.
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Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Aija Bugaja

Kontakti

Tālr./faksa nr. 3766555, mob.tālr.26363216, biksti@tvnet.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais
Projekta izvirzītais mērķis ir sasniegts, izveidota
bērnu pieskatīšanas istaba „Laimiņa”

Projekta termiņš

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
lauku iedzīvotājiem, nodrošinot iedzīvotāju sociālo
integrāciju un dzimumu vienlīdzību.
Uzdevumi:
8. Izveidot bērnu pieskatīšanas istabu
„Laimiņa”.
9. Aprīkot bērnu pieskatīšanas istabu.
Projektu rezultātu novērtēšanai kalpos sekojoši
izmērāmi indikatori:
7. Izremontētas 2 telpas 39,3m2 apmērā.
8. Nopirkti 2 mēbeļu komplekti.
9. Iegādāti 8 spēļu komplekti.
10. Iegādātas 10 bilžu grāmatas.
11. Izveidota 1,5 darba vietas.
12. Realizēts 1 projekts.
19. Telpu remonts.
20. Telpu aprīkošana – mēbeļu un rotaļlietu
iegāde.
21. Projekta vadība.
2007.gada oktobris – 2008.gada maijs.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu pagasts.

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 3050,00

Ls 3050,00, pašvaldība ieguldīja papildus
~5000Ls, jumta un griestu remontā.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

Veiktas visas paredzētās iegādes, pagasta
pašvaldība ieguldīja papildus līdzekļus jumta,
tualetes, griestu remontā.

1. Telpu remonts.
2. Telpu aprīkošana – mēbeļu un rotaļlietu
iegāde.
2007.gada oktobris – 2008.gada maijs.

133

Plānotais projektā
Ilgtspējas nodrošināšana,

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

Sieviešu biedrībai „Senēcija” labs sadarbības
partneris ir Bikstu pašvaldība. 2007.gada februāra
padomes sēdē tika skatīts jautājums par atbalstu
projektā un ilgtspējas nodrošināšanā. Deputāti
atbalsta šo projektu un tika piešķirts
līdzfinansējums projekta uzsākšanai. Bērnu
pieskatīšanas istabas uzturēšanas izmaksas tiks
segtas no pašvaldības līdzekļiem. Arī
jaunizveidotās darbavietas tiks finansētas no
pašvaldības līdzekļiem.
Pašvaldībā katru gadu dzimst aptuveni 10 bērni.
Atbalstu izveidot šādu pieskatīšanas istabu esam
saņēmuši no gandrīz visām jaunajām māmiņām, jo
ir nepieciešams kaut uz stundu atstāt bērnu, lai
apmeklētu valsts iestādes, seminārus, ārstus vai
vienkārši iepirktos. Tātad bērnu pieskatīšanas
istaba tiks izmantota efektīvi.
Tiks radītas 1,5 jaunas darba vietas.

Centra darbību nodrošina pašvaldība, maksājot
komunālos maksājumus, tiek algots viens
pastāvīgs darbinieks, kas pieskata bērnus.
Nodarbināti tiek arī 100 latu programmas
darbinieki.
Bērnu ēdināšana tiek nodrošināt blakus esošajā
skolas ēdnīcā.

Par projekta sagatavošanu jau ir informēti
pašvaldības deputāti. Par projekta ideju ir rakstīts
arī pagasta avīzē „Bikstu ziņas”. Laba sadarbība
Bikstu pašvaldībai un pašvaldības teritorijā
dibinātajām organizācijām ir ar Dobeles rajona
laikrakstu „Zemgale”, kurā, projekta
apstiprināšanas gadījumā, tiks ievietoti raksti par
projekta realizēšanas gaitu un rezultātiem. Tāpat
pagasta iedzīvotāji tiks informēti gan par projekta
atbalstītājiem, gaitu, gan par atklāšanu un arī
iespējām izmantot šo sociālo pakalpojumu.
Pašvaldības telpās taps fotogrāfiju stends. Visos
publikāciju gadījumos tiks izmantots Leader logo
un sabiedrība informēta par projekta finansētāju.

Atbilstoši projektā paredzētajam.

Radīta 1 jauna darba vieta, nodarbināti 100 latu
programmas strādnieki
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Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Tā kā pagastā nav bērnu dārza, māmiņām ir iespēja atstāt bērnus pieskatīt, lai varētu paveikt savus
darbus, aizbraukt uz Dobeli, vai iestādēs nokārtot nepieciešamos jautājumus.
Izveidots jauks centrs mazajiem bērniem, to apmeklē vidēji 8-10 bērni dienā. Bērniem jau ir iespēja
iepazīties ar skolas dzīvi, pavadīt pilnvērtīgi laiku un apgūt jaunas lietas.
Projekta ideja ir ļoti aktuāla arī šobrīd, lai jaunās māmiņas varētu atstāt savu bērniņu pieskatītu.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Centru apmeklē vidēji 8-10 bērnu dienā, tas ir ļoti pieprasīts.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nav

Anketu aizpildīja:

Centra darbību nodrošina pašvaldība, darbinieka atalgojumu apmaksā pašvaldība. Bērni maksā tikai
par ēdināšanas pakalpojumu no skolas ēdnīcas.

Projekts inicēja jaunu projekta ideju „Pasniedz roku”, apmācības jaunajām māmiņām, lai motivētu
viņas atgriezties darbā un sabiedriskajā dzīve.

Aija Bugaja
2010.gada 18.maijā
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2.1.2. Sociālo dienas pakalpojumu centra izveide, mērķa grupām nepieciešamo pakalpojumu
nodrošināšanai.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.1.2. Sociālo dienas pakalpojumu centra izveide, mērķa grupām nepieciešamo pakalpojumu
nodrošināšanai.

Projekta nosaukums

Dienas centrs „Ķevele”.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Vītiņu pagasta pensionāru biedrība „Mežābele”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Vītiņi, Vītiņu pag., p/n Auce, Dobeles raj., Latvija.
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Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ivars Rozentāls

Kontakti

Tālr.63707222

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
Veiktās aktivitātes

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Nodrošināt iespēju dažādai vecuma
mērķauditorijai kvalitatīvi, izglītojoši un radoši
pavadīt brīvo laiku. Radīt iespēju pagasta
iedzīvotājiem izglītoties un iesaistīties aktīvā
pagasta sabiedriskajā dzīvē, izveidojot dienas
centru „Ķevele” Vītiņu pagasta Ķeveles ciemā,
„Dailēs” 5.-16.
Uzdevumi:
10. Izremontēt pagasta īpašumā esošās telpas un
tajās iekārtot dienas centru.
11. Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu dienas
centra darbības nodrošināšanai, lai varētu
organizēt izglītojošus seminārus, pasākumus,
kas veicinātu dažāda vecuma pagasta
iedzīvotāju izglītošanos visa mūža garumā un
sekmēt viņu radošo spēju attīstību un
realizāciju.
Labiekārtots dienas centrs „Ķevele” Vītiņu pagasta
Ķevelē, kuru iespēja apmeklēt ir 346 Ķeveles
ciema iedzīvotājiem. Radīta viena jauna darba
vieta.
1. Projekta administrēšana un
uzraudzība.
3. Telpu remonts.
4. Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana.

Izveidots dienas centrs Ķeveles ciemata
iedzīvotājiem. Darbojā kā sociālais centrs.
Tiem rīkoti kopīgi pasākumi, izglītojoši pasākumi
netiek rīkoti.

Labiekārtots dienas centrs „Ķevele” Vītiņu
pagasta Ķevelē, kuru iespēja apmeklēt ir 250
Ķeveles ciema iedzīvotājiem.
Radīta viena jauna darba vieta – centra vadītāja
1. Projekta administrēšana un uzraudzība.
2. Telpu remonts.
3. Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta termiņš

17.09.2007.-31.05.2008.

17.09.2007.-31.05.2008.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģiona, Dobeles rajona, Vītiņu pagasts,
Ķevele, „Dailes” 5-16.

Zemgales reģiona, Dobeles rajona, Vītiņu
pagasts, Ķevele, „Dailes” 5-16.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Izveidots dienas centrs „Ķevele” Vītiņu pagasta
Ķeveles ciemā, kur tiek apmācīti un izglītoti ciema
iedzīvotāji, lai viņi varētu tālāk rast iespējas sevi
pilnveidot un uzlabot savu sociālo un materiālo
stāvokli sabiedrībā.
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.

Izveidots sociālais dienas centrs Ķevelē, centru
apmeklē ciemata un tuvākās apkārtnes
iedzīvotāji.
Centru uztur pašvaldība, nodrošina centra
vadītāja atalgojumu.
Radīta 1 jauna darba vieta – centra vadītāja

Par projekta rezultātiem tiks sniegta informācija
pagasta pašvaldības informatīvajā izdevumā un
Dobeles rajona laikrakstā „Zemgale”. Projektā
izveidotajā centrā pie sienas būs izlikta
informācija par projektu un tā finansētāju.

Publicitāte veikta atbilstoši paredzētajam

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta
Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto

Centrs darbojas kā sociālais dienas centrs Ķeveles ciemā. Cilvēki griežas šeit pēc palīdzības un pēc
informācijas, saņem humanitāro palīdzību, ārsta izbraukumu pasūta, nomazgāties, izmazgāt veļu,
tikšanās vieta iedzīvotājiem.
Jā noteikti, tas liels atbalsts Ķeveles iedzīvotājiem
Centrs ir ļoti pieprasīts iedzīvotāju vidū.
Vidēji nedēļā atnāk 20 cilvēki.
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Reāli sasniegtais
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Centru uztur pašvaldība, darbinieku algo pašvaldība.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

_

Šobrīd nē, pēc pašvaldību reformas ir samazinājies pašvaldības atbalsts jaunu projektu realizācijai.

Anketu aizpildīja:
2010.gada 5.maijā

140

141

142

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.1.2. Sociālo dienas pakalpojumu centra izveide, mērķa grupām nepieciešamo pakalpojumu
nodrošināšanai.

Projekta nosaukums

Dienas centra „Labu darīt” izveide.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva”

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Palejas, Zebrenes pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Vaira Krievaite

Kontakti

Tālr. / faksa nr.3749428, mob.tālr.26166409, zebrenespp@zemgale.lv

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

Dzīves kvalitātes uzlabošana maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem radot labākus sadzīves apstākļus esošo
problēmu risināšanā.
Uzdevumi:
2. Iegādāties mēbeles un nepieciešamo inventāru telpu
aprīkošanai.
3. Projekta īstenošanas darbos iesaistīt iedzīvotājus.
4. Informēt sabiedrību par projekta ieviešanu.
Projekta rezultātu novērtēšanai kalpos šādi indikatori:
1. Tiks iegādātas mēbeles (virtuves stūrītis, 3 lielie
galdi, 4 plaukti, virtuves skapītis ar izlietni, drēbju
pakaramais, spogulis, 12 krēsli, 2 plaukti, 3 dienas
gaismas lampas).
2. Iegādāta automātiskā veļas mašīna, siltā ūdens
boilers.
3. Ieklāts grīdas segums.
4. Nopirkti 2 jauni logi, 2 žalūzijas.
5. 3 kafijas servīzes, kafijas kanna, papīrgrozs, spainis,
birste, mops, 2 bļodas, gumijas paklājs.

4. Mēbeļu un plānotā inventāra iegāde.
5. Telpu iekārtošana.
6. Materiālās bāzes iegāde un uzstādīšana.

Reāli sasniegtais
Sasniegti visi projektā plānotie mērķi un
uzdevumi

Projekta rezultātā paveikts:
1. mēbeles (virtuves stūrītis, 3 lielie
galdi, 4 plaukti, virtuves skapītis
ar izlietni, drēbju pakaramais,
spogulis, 12 krēsli, 2 plaukti, 3
dienas gaismas lampas).
2. Iegādāta automātiskā veļas mašīna,
siltā ūdens boilers.
3. Ieklāts grīdas segums.
4. Nopirkti 2 jauni logi, 2 žalūzijas.
5. 3 kafijas servīzes, kafijas kanna,
papīrgrozs, spainis, birste, mops, 2
bļodas, gumijas paklājs.
1. Mēbeļu un plānotā inventāra
iegāde.
2. Telpu iekārtošana.
3. Materiālās bāzes iegāde un
uzstādīšana.
01.05.2008.-30.06.2008.

Projekta termiņš

01.05.2008.-30.06.2008.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģiona, Dobeles rajona, Zebrenes pagasts.

Zemgales reģiona, Dobeles rajona,
Zebrenes pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00
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Plānotais projektā
Ilgtspējas nodrošināšana,

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Sieviešu biedrībai „Dīva” labs sadarbības partneris ir
Zebrenes pašvaldība, kura ir atvēlējusi telpas dienas
centra izveidošanai. Zebrenes pagasta deputāti ir
informēti par projekta pieteikuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Projekts tiks īstenots Zebrenes pagastmājas
ēkā „Palejas”. Šajā ēkā pašvaldība ir arī izīrējusi telpas arī
citām juridiskām personām, kā rezultātā vienu ēkas daļu
varētu nosaukt par pakalpojumu centru. Tādēļ biedrība
„Dīva’ savu projektu arī vēlējās realizēt šajā ēkas daļā,
kur notiek intensīva iedzīvotāju plūsma. Biedrība ir
noslēgusi uz 7 gadiem telpu īres līgumu ar Zebrenes
pašvaldību. Biedrība ir vienojusies ar Zebrenes
pašvaldību par telpu uzturēšanu. Iegādātais inventārs būs
Zebrenes sieviešu biedrības „Dīva” īpašumā un
pārraudzībā, kas daudzus gadus kalpos kā dažādu
pasākumu, radošo darbu, semināru, labdarības akciju
rīkošanas vieta, kas veicinās biedrības darbības
ilgtspējīgu rīcību. Projekta īstenošanas gaita tiks
dokumentēta, fotografēta, tiks informēti masu saziņas
līdzekļi, vietējā pagasta avīzīte „Zebrenes spogulis”,
sveiksim aktīvākos sabiedrības locekļus. Nākotnē
pakalpojumu centrā paredzēts ieviest papildus
pakalpojumus (uzstādīt dušas kabīni un vannu), kā arī
izveidot telpu – muzeju par Zebrenes pagasta vēsturi.
Tiks saglabātas 81 esošā darba vieta.

Reāli sasniegtais
Centra uzturēšanu nodrošina pašvaldība.
Papildus projektā pašvaldība ieguldīja
540,-Ls ielika vēl vienu nepieciešamo
logu. Telpas remontu veica pašvaldība.

Centru pieskata viens pašvaldības
darbinieks

Par projekta sagatavošanu ir informēta pašvaldības
Publicitāte veikta atbilstoši projektā
vadība, pašvaldības deputāti un aktīvākie pagasta
paredzētajam.
iedzīvotāji. Projekta apstiprināšanas gadījumā informācija
tiks ievietota pašvaldības laikrakstā „Zebrenes spogulis”,
kā arī rajona laikrakstā „Zemgale” ar kuru pašvaldībai
izveidojusies veiksmīga sadarbība. Pašvaldības
iedzīvotāji tiks informēti par aktīvākajiem biedriem
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

projekta realizēšanas gaitā. Sabiedrība tiks informēta par
centra atklāšanu un iespējām pakalpojumu saņemšanā.
Pašvaldības telpās tiks ierīkots fotogrāfiju stends par
darbu gaitu, Publikāciju gadījumos tiks izmantots
LEADER logo un sabiedrība tiks informēta par projekta
finansētāju.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta
Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Centru izmanto pašvaldības iedzīvotāji, vecie cilvēki nākot nomazgāties un mazgāt veļu. Šāda iespēja
iepriekš. Daudziem cilvēkiem šīs iespējas iepriekš nebija.
Jā protams, krīzes rezultātā sociālā spriedze ir tikai augusi, iedzīvotāju dzīves līmenis vēl samazinājies,
un šādi pakalpojumi ir nepieciešami vēl vairāk.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Centru nedēļā vidēji apmeklē 10-15 cilvēki. Iedzīvotāji ļoti labprāt izmanto centru.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nebija

Anketu aizpildīja:

Centru uztur pašvaldība. Centra darbu nodrošina biedrības biedri brīvprātīgi.

Realizētā projekta rezultātā radās ideja un tika realizēts KIF projekts par dušas telpas izveidi. Šobrīd
realizācijā ir projekts par zupas virtumi pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem.

V.Krievaite

2010.gada 22.maijā
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2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

Projekta nosaukums

„Sadzirdiet mūs!”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība - dāmu klubs „Noskaņa”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pag., Dobeles rajons, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Madara Strazda
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Kontakti

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš

Faksa nr.3723237, mob.tālr.25982297, maardza23@inbox.lv

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Veicināt iedzīvotāju radošu – aktīvu brīvā laika
izmantošanu.
Uzdevumi:
5. Kvalitatīvas skaņas aparatūras iegāde.
6. Veicināt kvalitatīvu kultūras un izglītojošu
pasākumu norisi.
7. Motivēt pagasta iedzīvotājus iesaistīties
pagasta radošajā dzīvē.
Galvenais rezultāts būs jaunas skaņu aparatūras
iegāde biedrībai „Noskaņa”. Rezultātā ieguvēji būs
tie iedzīvotāji, kuri apmeklē kultūras pasākumus,
tie ir 65% pagasta iedzīvotāju. Tāpat arī liels
ieguvums tas būs bērniem, jo pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja ir dāmu kluba
„Noskaņa” izpildinstitūcijas locekle un viņa ir
ieinteresēta organizēt kvalitatīvus pasākumus
bērniem ne tikai bērnudārza, bet arī skolas
bērniem. Bērniem tiktu organizēti kvalitatīvi
pasākumu, kur var uzstātie pie mikrofona un dejot.
7. Darba grupas izveide.
8. Līguma slēgšana.
9. Pieņemšanas /nodošanas akts.
10. Pasākums „Sadzirdiet mūs!”

Ir iegādāta kvalitatīva skaņu aparatūra, kas palīdz
radīt kvalitatīvus pasākumus, kas nodrošina
pasākumu teicamu skanējumu un dzirdamību.Tas
pagasta jauniešiem ir devis iedvesmu un jau trešo
gadu ,izmantojot dāmu kluba noskaņa skaņu
aparatūru, tiek rīkota Mežinieku pamatskolas
audzēkņu POP IELA, kas arī veiksmīgi startēja
novada popielā.
Lai Jaunbērzes kultūras namā skanētu labas
kvalitātes mūzika, lai notiktu labi, kvalitatīvi
pasākumi tika iegādāta un realizēts veiksmīgi šis
projekts .Kā rezultātā ir laba skaņu aparatūra un ir
kvalitatīvi pasākumi.

1.novembris – 1.decembris

Tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ietilpa
kluba locekles: Aija EIdinta, Lilija Berķe, Madara
Strazda.Tika noslēgti līgumi,tika veiksmīgi
iegādātas precess un arī noorganizēts pasākums
„Sadzirdies mūs”,kur tika pirmo reizi izmantota
jauniegādātā skaņu aparatūra.
Termiņā veiksmīgi iekļāvāmies.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Jaunbērzes
pagasts, Latvija, LV 3717

Zemgales reģions, Dobeles novads, Jaunbērzes
pagasts, Ceriņu iela-2,Latvija,LV 3717

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1897,00

Ls 1897.00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Ar projekta palīdzību tiks apgūti naudas līdzekļi,
lai turpinātu aktīvi darboties un darītu to vēl
biežāk un aktīvāk. Jaunbērzes pagasta padome
nodrošina pagasta ilgtspēju atbalstot organizācijas
darbību kultūras jautājumos. Organizācija turpinās
savu darbību ilglaicīgi, uzņemot jaunus biedrus un
organizējot aktivitātes, kas piesaistītu ne tikai
organizācijas biedrus, bet visa pagasta
iedzīvotājus, kurus interesē kultūras un citi aktīvas
atpūtas pasākumi, kuri tiek organizēti Jaunbērzes
pagastā. Dāmu kluba „Noskaņa” dažādu pasākumu
organizēšana varētu izvērsties par Jaunbērzes
pagasta kultūras dzīves tradīcijām, kas tiktu
piekoptas arī pēc gadiem.
Tiks saglabāta 1 esošā darba vieta.

Reāli tas tiek darīts ,katru rudeni kopā sanāk
Jaunbērzes pagasta dāmas- dalās savā pieredzē
par iespaidiem vasarā, kādus koncertu ,izrādes ir
apmeklējušas, kādus salātus ir uzbūrušas,
gatavojas kopīgiem pasākumiemZiemassvētkiem, Ražas ballei...Organizācijā
iekļaujas jaunas dalībnieces. tās ir meitas, kuras
trīs gadus atpakaļ ar skaudību vēroja mammas,
kad viņas devās uz savu klubiņu „Noskaņa”.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Esošā darba vieta ir saglabāta.

Publicitātes pasākumi tiks nodrošināti ievietojot
Informācija tika publisko gan jaunberzes mājas
publikācijas Dobeles rajona laikrakstā „Zemgale”
lapā gan laikrakstā Zemgale.
par projekta uzsākšanas un ieviešanas laika posmu.
Vietējā Jaunbērzes pagasta padomes ziņu
izdevumā tiks publicētas ziņas par to, ka ir uzsākts
projekts, lai informētu pagastā dzīvojošos
iedzīvotājus. Tāpat arī informācija par projektu un
tā aktivitātēm tiks publicētas interneta mājās lapā
www.jaunberze.lv
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Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Pagasta teritorijas rīkotajos pasākumos skolā, ,bērnudārza pasākumos tika izmantota šī skaņu aparatūra
,kas šos pasākumus darīja kvalitatīvus un labi apmeklētus no ciema iedzīvotāju puses.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Padomātu

Anketu aizpildīja:

Skaņu aparatūra tiek izmantota gan skolas pasākumu vajadzībām gan sporta spēļu apskaņošanai gan
nelielu semināru ,nodarbību kvalitatīvai apskaņošanai.

Nēkādu īpašu problēmu it kā nebij, kaut gan ir ļoti nepraktiski atbalstot projektu biedrībai sameklēt
organizāciju kas aizdod šo naudu, lai iegādātos preces un pēc tam šo naudu atgrieztu...mums pretī nāca
noslēdzot Līgumu- Jaunbērzes pagasta padome.
Jā ,protams!

AIJA EIDINTA
2010.ga
da
__6__.
Maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

Projekta nosaukums

Orientēšanās sacensību modernizēšana.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „TSK Sprīdītis”

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Brīvības iela 15, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Normunds Narvaišs

Kontakti

Tālr.3768628, fakss 3722237, mob.tālr.29553412, pakrasti@apollo.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes
Projekta termiņš

Reāli sasniegtais

Projekta mērķis ir modernizēt orientēšanās
sacensību aprīkojumu, lai sekmīgi varētu konkurēt
ar citu rajonu klubiem un piesaistītu vairāk
dalībnieku sacensībām Dobeles rajonā.
Uzdevumi:
8. Iegādāties elektroniskās atzīmēšanās un laika
kontroles sistēmu.
Projekta rezultāts ir iegādāta elektroniskās
atzīmēšanās sistēma, kas, papildinot projekta
„Orientēšanās poligons Cirole” ietvaros veiktās
iegādes, nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstoša
orientēšanās sporta aprīkojuma iegādi
(piezīmjdators, lāzerprinteris, kontrolpunkti,
kompostieri, starta/finiša aprīkojums, kartes,
elektroniskās atzīmēšanās sistēma.)
1) Iegādāta elektroniskās atzīmēšanās sistēma:
„Sport Ident”(SI) vai analoga, komplektā
termoprinteris, bāzes stacija („Main station” –
1 gab.), kontroles stacija („Display top SI
master”- 1 gab.), nolasītājs („USB indoor”- 1
gab.), meža stacijas („Control station”, arī
„Clear”, „Start/Check”, „Finish”, kopā vismaz
30 gab.), sportistu kartes („Control card”,
vismaz 35 gab.), papildus inventārs
(instrukcija, uzlīmes, saites, pārejas i.tml.).
2) Projekta finanšu atskaite.
3) Publikācija laikrakstā „Zemgale”
11. Elektroniskās atzīmēšanās sistēmas iegāde.
12. Projekta vadība.

Projekta mērķis : modernizēt orientēšanās
sacensību aprīkojumu,- realizēts.

01.05.2008.-30.06.2008.

09.05.2008.- 25.07.2008.

Iegādāta elektroniskās atzīmēšanās un laika
kontroles sistēma
Iegādāta elektroniskās atzīmēšanās sistēma Sport
Ident :
Elektroniskās stacijas BSF-8 33 gab. (to starpā
speciālās stacijas : bāzes stacija, kontroles stacija
un nolasītājs, kā arī sīkais aprīkojums
Sportistu kartes (SI -8) 35 gab.,
Projekta ietvaros netika iegādāts termoprinteris,
jo pieauga meža staciju cena. Termoprinteris tika
iegādāts cita projekta ietvaros.
Tika veiktas projekta atskaites un ievietota
publikācija laikrakstā „Zemgale”

Aktivitātes veiktas saskaņā ar plānoto.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons

Zemgales reģions, Dobeles rajons

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2900,00

Attiecināmās izmaksas Ls 2500,00 (atbilstoši
plānotajam), kopējās izmaksas 2940, 39

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Biedrības aktivitātes bez sevišķām svārstībām
risinās jau 22.gadu, kaut gan vairākas reizes ir
mainījušies vadītāji un organizatori, kas dod
pamatu cerībām, ka biedrības darbība turpināsies
arī atsevišķu personu maiņas rezultātā.
Biedrība ir parādījusi sevi kā domubiedru grupa,
uz kuru var paļauties, - ne velti Dobeles rajona
padome jau kur gadu uztic biedrībai pilnībā
organizēt Dobeles rajona čempionātu orientēšanās
sportā.
Parasti orientēšanās kartes tiek izmantotas 6 – 8
gadus, tad tās ir morāli novecojušas sakarā ar
izmaiņām dabā un tiek atjaunotas. Orientēšanās
sporta inventārs tiek rūpīgi glabāts un taupīts, par
katru inventāra komplektu atbild konkrēts
biedrības biedrs. Ir iegādātas starta/finiša
aprīkojums (nojume, galdiņš’), lai saglabātu
datortehniku jebkuros laika apstākļos. Plānots, ka
par elektroniskās atzīmēšanās sistēmas darbību
sacensību laikā un rezultātu apstrādi rūpēsies
Aivars Narvaišs un Indra Segliņa, abi pēc
profesijas datorspeciālisti. Laika gaitā tiks
apmācīti arī citi kluba biedri.
Uz šo brīdi ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar
biedrības biedru Jāni Segliņu par iegādātā
inventāra uzglabāšanu.
Tiks saglabātas 2 esošās darba vietas.

Orientēšanās sporta inventārs tiek glabāts
atsevišķā telpā pie J.Segliņa, tiek atjaunots par
biedrības līdzekļiem.
Iegādātais inventārs tiek izmantots ne tikai
orientēšanās sacensībām (aptuveni 15 sacensības
gadā), bet arī citām – skrējieniem,
veloorientēšanās, citām.
Sportistu kartes izmantojam arī sacensībās ārpus
mūsu rajona (Latvijas čempionāti u.c.), tā
ietaupot kluba un tā biedru līdzekļus.
Mūsu sacensībās piedalās dalībnieki no Jelgavas,
Saldus, Tukuma , Kuldīgas un Rīgas apkaimes,
kas liecina par mūsu rīkoto sacensību kvalitāti.
Sacensību rezultātu elektroniskie faili vienas
diennakts laikā tiek ievietoti mājas lapā
www.spriditis.webs.com
Pēc novadu reformas biedrība veido sadarbību ar
jaunajiem novadiem bijušā Dobeles rajona
teritorijā, turpinot organizēt savas sacensības, kā
arī jau otro gadu rīkojot Auces , Dobeles un
Tērvetes novadu čempionātu orientēšanās sportā.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

2008. un 2009. gadā tika saglabātas 2 darba
vietas.
154

Plānotais projektā
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

Par projekta veiksmīgu realizāciju sabiedrība tiks
informēta ar rakstu Dobeles rajona laikrakstā
„Zemgale”. Projekta pakalpojumu nepieciešamība
tiks izziņota Dobeles rajona padomes mājas lapā
www.dobelesrp.lv
Informācija par biedrības „TSK Sprīdītis”
organizētajiem pasākumiem tiks ievietota mājas
lapās:
Latvijas orientēšanās federācijas (LOF) mājas lapā
zem sadaļas klubi/ Sprīdītis:
www.orient.lv/klubi/spriditis,
Zemgales tūrisma mājas lapā:
www.zemgaletourism.lv

Par projekta realizāciju un par mūsu rīkotajiem
pasākumiem tika informēta sabiedrība ar
publikācijām laikrakstā „Zemgale” , ar
informāciju biedrības mājas lapā
www.orient.lv/spriditis.
Par biedrības pasākumiem ievietota informācija
mājas lapās :
www.zemgaletourism.lv ,, kā arī pašvaldību
mājas lapās :
www.dobele.lv un
www.tervetesnov.lv
Par realizētajiem projektiem esam ievietojuši
informāciju 2009. gadā izgatavotajā bukletā
„TSK Sprīdītis”.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Projekta rezultātā varam rīkot sacensības mūsdienu prasībām atbilstošā kvalitātē, sportisti gan saņem
rezultātu izdrukas uzreiz pēc finiša , gan mājās pie datora var analizēt savu sniegumu pa posmiem
skaitliskā un grafiskā veidā. Elektroniskā atzīmēšanās arī izslēdz iespēju saīsināt vai mainīt distanci,
ļauj sarīkot sacensības mazākā teritorijā (mazākas izmaksas kartēm).
Gan elektroniskās atzīmēšanās sistēma, gan orientēšanās sporta kartes, gan datorkomplekts, gan cits
orientēšanās sporta inventārs tiek pilnībā izmantots visu laiku (gadā organizējam vairāk kā 30 tautas
sporta pasākumus, no tiem aptuveni puse – orientēšanās sporta sacensības). Kopējais startu skaits gadā
pārsniedz 1200.
Projekta realizācijas laikā paaugstinājās meža staciju cena, kas neļāva iegādāties termoprinteri. To
iegādājāmies cita projekta ietvaros.
Nebija iespējams slēgt līgumu par aparatūras iegādi, jo piegādātājs atrodas Vācijā. Piegāde aizkavējās,
taču viss tika realizēts atbilstoši plānotajam.
Cita projekta ietvaros tika iegādāts termoprinteris, papildināta elektroniskās atzīmēšanās sistēma,
atjaunots cits inventārs. Katru gadu atjaunojam vai iegādājamies jaunu karti, lai varētu rīkot sacensības
augstā līmenī.
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Plānotais projektā
Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.
Anketu aizpildīja:

Reāli sasniegtais

Jā, jo nepieciešamība konkurēt ar citiem sacensību rīkotājiem liek nemitīgi attīstīties, atjaunot
inventāru un kartes, ieviest jaunākās tehnoloģijas.

Normunds Narvaišs

2010.gada 07. maijā.
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

Projekta nosaukums

Penkules pagasta sporta zāles un laukuma aprīkošana.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Sieviešu klubs „Liepas”

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Ielejas”, Penkules pag., Dobeles rajons, Latvija.
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Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Gunta Mickāne

Kontakti

Tālr. 3745450, faksa nr. 3745445, liepaspenkule@inbox.lv

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Veicināt Penkules iedzīvotāju rekreācijas iespējas
un veselīgu dzīves veidu, uzlabojot sporta zāles un
2 sporta laukumu sporta aprīkojumu.
Uzdevumi:
Aprīkot sporta zāli un 2 sporta laukumus: pie
skolas un pagasta centrā.
9. Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi
piedalīties dažādās sporta aktivitātēs (florbolā,
basketbolā, badmintonā un novusā) un
pasākumos (sacensībās, sporta svētkos) ne
tikai vasarā, bet arī ziemā.
10. Radīt iespēju piedalīties vingrošanā ar
trenažieriem.
1. Iegādāts un uzstādīts inventārs pagasta sporta
laukumam: 1 strītbola vairogs un grozs, 1
futbola vārti.
2. 6 strītbola vairogu un grozu iegāde un
uzstādīšana sporta zālē un skolas sporta
laukumam.
3. Inventāra iegāde pagasta sporta zālei: 2
trenažieri, televizors, 1 DVD, 10 florbola
nūjas, 50 florbola bumbiņas, 8 badmintona
raketes, 20 badmintona volāni, 2 novusa
galdi, 6 volejbola bumbas, 10 basketbola
bumbas.

Projekta mērķis un uzdevumi ir izpildīti un pildās
vēl joprojām.
Reāļi tika sniegta iespēja palielināt cilvēku skaitu,
kuri spēlē florbolu, badmintonu, novusu.Iespējas
darboties uz trenažieriem.
Notiek sacensības, spēļu turnīri. Grupa cilvēku
nodarbojas ar body buildingu, boksa treniņi

Iegādāts un uzstādīts:
1.futbola vārtu tīkls -1kompl.
2. florbola nūjas -10gb.
3.florbola bumbiņas -50gb.
4. badmintona raketes -8.gb
5. badmintona volāni -3kompl.
6. spēle ‘’Novuss’’ -2gb.
7. basketbola bumbas -6gb.
8. futbola bumbas -7gb.
9.volejbola bumbas7gb.
10.trenažieris BMG-4700 -1gb.
11trenažieri BC-6710GX-HB -2.GB.
12.trenažieris BW-3210 -1GB.
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Plānotais projektā

Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš

13. Projekta administrēšana un uzraudzība.
14. Inventāra iegāde un uzstādīšana sporta
laukumam pagasta centrā.
15. Inventāra iegāde un uzstādīšana skolas sporta
laukumam.
16. Inventāra iegāde un uzstādīšana pagasta
sporta zālei.
17. Projekta publicēšana un iedzīvotāju
informēšana.
17.09.2007.-20.02.2008..

Reāli sasniegtais
13.trenažieris BE -6710DX-H -1.GB.
14.saliekamās hanteles -4gb.
15.rezultātu tablo -1gb.
16.trenažieru apstrādes bloki -3gb
Sporta metodiķis iegādājās sporta inventāru un to
arī uzstādīja, viņš vada sporta nodarbības
pasākumus pagastā, novadā, uzrauga inventāru.
Plānotais reāli viss ir izpildīts.

17.09.2007.-20.02.2008..

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Penkules
pagasts, Latvija

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Penkules
pagasts, Latvija

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2630,00

Ls 1871,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Inventārs tiks uzstādīts Penkules pagastā esošā
Izpildīts.
īpašumā. Biedrībai ir noslēgts nomas līgums ar
pašvaldību par to, ka sporta inventārs tiks uzstādīts
un atradīsies sporta zālē un abos laukumos.
Tiks saglabātas 3 esošā darba vieta.
2 darba vietas, sakarā novadu izveidošanu.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekta norise un rezultāti tiks atspoguļoti pagasta izpildīts
informatīvajā izdevumā un Dobeles rajona
laikrakstā „Zemgale”, kā arī Penkules pagasta
mājas lapā www.penkule.lv. Uz projektā iegādātā
inventāra tiks uzlīmētas uzlīmes un sporta zālē pie
sienas uzlikta informācija par projektu un tā
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

finansētāju.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi

Iegums ir liels, it sevišķi pagājušogad, kad strauji samazinājās darba vietas daudzi atgriezās pagastā, un
Sporta zāle un laukumi bija vienīgais, kur varēja izpausties, brīžiem nespēja visiem nodrošināt iespēju
darboties. cilvēkiem bija daudz brīva laika un griba darboties sportot. kaut gan Penkulē sports ir visu
laiku cieņā. turnīri, sacensības gan savā starpā, gan ar kaimiņiem novadā.
Arī šobrīd viss darbojas, sporta zālei ir nodarbību grafiks. vasarā notiek arī sporta svētki, ziemā
slēpošanas sacensības

Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Pagaidām nē, jo grūti ar līdzfinansējumu.

Saskaņošanas, braukāšana uz Jelgavu, tagad krīzes laikā tas būtu vēl grūtāk, jo arī biedrībai nav tādas
naudas, lai visu izbraukātu .Arī novadā atbalsts nav tā kā bija pagastā, uz vietas kopīgi redzējām
vajadzīgo, tagad tā nav. Neapmierina arī tas, ka izpilda visu biedrība, izkontrolē vēl virskontrole, bet
PVN nauda tiek LADam, no kā lai dzīvo biedrības, tikai no biedru naudām, nesanāk.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Anketu aizpildīja:biedrība’’Sieviešu klubs’’Liepas’’’’ valdes pr-tāja Gunta Mickāne
2010.gada 05.maijā.
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana.

Projekta nosaukums

„Bērnu un jauniešu atpūtas un sporta laukuma rekonstrukcija Aizstrautnieku ciematā.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Rozīnīte”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Avoti” - 4, Dobeles pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta kontaktpersona
/projekta vadītājs

Artūrs Kazimiraitis

Kontakti

Tālr. 29499688, faksa nr. 7228751, arturs.kazimiraitis@vidm.gov.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu veselīgu
dzīvesveidu nodrošinot atpūtas un sporta iespējas.
Uzdevumi:
8. Futbola laukuma rekonstrukcija.
9. Bērnu spēļu un atpūtas laukuma izveide.
Projekta ietvaros tiks:
5. Sagatavota teritorija 100m2 bērnu spēļu laukuma
izveidei.
6. Uzstādīti 8 soli.
7. Izveidota 1 smilšu kaste bērniem.
8. Uzstādīts 1 daudzfunkcionāls bērnu spēļu
komplekts.
9. Rekonstruēts futbola laukums 1000m2 platībā.
10. Uzstādīti 2 futbola vārti.
4. Bērnu spēļu un atpūtas laukuma izveide.
5. Futbola laukuma rekonstrukcija.

Projekta ietvaros tika:
Sagatavota teritorija 100m2 bērnu spēļu laukuma
izveidei.
Uzstādīti 8 soli.
Izveidota 1 smilšu kaste bērniem.
Uzstādīts 1 daudzfunkcionāls bērnu spēļu
komplekts.
Rekonstruēts futbola laukums 1000m2 platībā.
Uzstādīti 2 futbola vārti.
Bērnu spēļu un atpūtas laukuma izveide.
Futbola laukuma rekonstrukcija.

Projekta termiņš

01.04.2008.-01.07.2008.

01.04.2008.-01.07.2008.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Aizstrautnieku
ciemats.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Aizstrautnieku
ciemats.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur
projekta rezultātu šobrīd, kā
plānots turpmāk.

Projekta ietvaros realizētie pasākumi nodrošinās bērnu
un jauniešu sporta un atpūtas iespējas turpmākajiem
gadiem. Sporta un spēļu laukuma ekspluatācijas un
apkopes izmaksas segs Dobeles pagasta pašvaldība,
kas nodrošinās ieguldītās infrastruktūras ilgtspējīgu
darbību.
Tiks saglabāta 1 esošā darba vieta.

Sporta un spēļu laukuma ekspluatācijas un
apkopes izmaksas sedz Dobeles pagasta
pašvaldība.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Futbola laukuma rekonstrukcija.
Bērnu spēļu un atpūtas laukuma izveide.

Tiks saglabāta 1 esošā darba vieta.
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Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekta publicitāti, tai skaitā informāciju par projekta
rezultātiem plānots nodrošināt informējot Dobeles
rajona iedzīvotājus ar rajona laikrakstā „Zemgale”
starpniecību, informējot Dobeles pagasta iedzīvotājus
ar informatīvā izdevuma „Dobeles pagastā” palīdzību,
kā arī izmantojot Dobeles rajona padomes interneta
mājas lapu.

Publicitāte tika nodrošināta.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema, interešu
grupas attīstībai, galvenie ieguvumi no
projekta, kādus papildus ieguvumus tas
devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd, vai tiek
izmantots paredzētajiem mērķiem, vai
iedzīvotāji aktīvi izmanto, kādas aktivitātes
notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā (LAD,
partnerība) u.c., piedāvātie risinājumi

Sakārtots sporta un bērnu atpūtas laukums

Iedzīvotāji aktīvi izmanto sportošanai, bērnu rotaļām un atpūtai, tiek organizēti katru gadu
sporta svētki.

-

Vai realizētais projekts ir veicinājis citu
jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.
Vai šādu projektu realizētu arī šobrīd?
Pamatojumu izvēlei.

JĀ.

164

Anketu aizpildīja:D. ŠKORŅIKA

2010.gada 5.maijā

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
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Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

Projekta nosaukums

Orientēšanās poligons „Cirole”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „TSK Sprīdītis”

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Brīvības iela 15, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Normunds Narvaišs

Kontakti

Tālr.3768628, mob.tālr.29553412, pakrasti@apollo.lv

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta mērķis ir izveidot jaunu orientēšanās
sporta karti „Cirole” Īles pagasta teritorijā, lai
aktivizētu Dobeles rajona iedzīvotājus un viesus
fiziskām aktivitātēm, kā arī modernizēt
orientēšanās sacensību aprīkojumu, lai sekmīgi
varētu konkurēt ar citu rajonu klubiem un
piesaistītu vairāk dalībnieku sacensībām Dobeles
rajonā.
Uzdevumi:
11. Izgatavot orientēšanās sporta karti „Cirole”
mērogā 1:10 000.
12. Iegādāties orientēšanās sporta aprīkojumu.
4) Izgatavota orientēšanās sporta karte „Cirole”
mērogā 1:10 000;
5) Iegādāts piezīmjdators un lāzera drukas
iekārta;

Pilnībā sasniegti projekta mērķi :
Izgatavota sporta karte „Cirole” un modernizēts
orientēšanās sacensību aprīkojums.
Izpildīti uzdevumi :
1. Izgatavota sporta karte „Cirole” 1: 10 000
mērogā
2. Iegādāts orientēšanās sporta inventārs
(komplekts) un datorkomplekts.

1) Izgatavota orientēšanās sporta karte
„Cirole” mērogā 1:10 000, saņemta gan kā
datorfails formātā .cad, gan izdruka 200
eksemplāros;
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Plānotais projektā
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

6)

7)

Veiktās aktivitātes

Iegādāts orientēšanās inventārs: aptuveni 40
kontrolpunkti ar kompostieriem (atkarībā no
to cenas 2007.gada nogalē), elektronisks
starta pulkstenis un cits starta/ finiša
aprīkojums (transparenti, mietiņi, saites,
planšetes, ierobežojošās lentas, kompasi,
u.tml.;
Projekta aktivitāšu un finanšu atskaite.

Reāli sasniegtais
2) Iegādāts piezīmjdators un lāzera drukas
iekārta;
3) Iegādāts orientēšanās sporta inventārs : 35
kontrolpunkti ar kompostieriem,
norobežojošā lenta, audums
transparentiem, saliekams galdiņš,
tiesnešu veste, nojume. Nav iegādāts
elektronisks starta pulkstenis, jo tādu
Latvijā neražo;
4) Iesniegta projekta aktivitāšu un finanšu
atskaite.
Kopumā sasniegtie rezultāti nodrošina projekta
mērķu īstenošana. Starta pulksteņa neesamība
tiek kompensēta ar hronometriem, kas ir nedaudz
neērtāk un dalībniekiem nepārskatāmāk, bet
neatstāj ietekmi uz sportiskajiem rezultātiem.
Visas aktivitātes veiktas saskaņā ar plānoto.

Projekta termiņš

18. Nepieciešamā pasūtījuma precizēšana.
19. Sludinājumi.
20. Piezīmjdatora iegāde.
21. Kontrolpunktu iegāde.
22. Starta/finiša aprīkojuma iegāde.
23. Kartes izgatavošana.
24. Projekta aktivitāšu un finanšu atskaite.
01.09.2007.-31.05.2008.

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajona Īles pagasts.

Dobeles rajona Īles pagasts (Ciroles – Spārnu
ezera teritorija)

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Biedrības aktivitātes bez sevišķām svārstībām
risinās jau 22.gadu, kaut gan vairākas reizes ir
mainījušies vadītāji un organizator, kas dod

Orientēšanās sporta inventārs tiek glabāts
atsevišķā telpā pie J.Segliņa, tiek atjaunots par
biedrības līdzekļiem. Izgatavotā sporta karte tika

01.09.2007.- 30.05.2008.
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Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

pamatu cerībām, ka biedrības darbība turpināsies
arī atsevišķu personu maiņas rezultātā.
Biedrība ir parādījusi sevi kā domubiedru grupa,
uz kuru var paļauties, - ne velti Dobeles rajona
padome jau kur gadu uztic biedrībai pilnībā
organizēt Dobeles rajona čempionātu orientēšanās
sportā.
Parasti orientēšanās kartes tiek izmantotas 6 – 8
gadus, tad tās ir morāli novecojušas sakarā ar
izmaiņām dabā. Arī orientēšanās sporta inventārs
tiek rūpīgi glabāts un taupīts, par katru inventāra
komplektu atbild konkrēts biedrības biedrs. Uz šo
brīdi ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar biedrības
biedru Jāni Segliņu par iegādātā inventāra
uzglabāšanu.
Nav .

izmantota 2008. gada Dobeles rajona čempionāta
rīkošanai (67 dalīibnieki), kā arī katru gadu –
rīkojot vismaz vienu orientēšanās seriāla
„Sprīdītis” kārtu. Paredzams, ka šo karti
izmantosim vēl 4-5 gadus, tad būs nepieciešams
to atjaunot. Tā kā mums ir digitālā kartes versija,
atjaunošana prasīs mazāk laika un mazāk naudas
līdzekļus.
Pēc novadu reformas biedrība veido sadarbību ar
jaunajiem novadiem bijušā Dobeles rajona
teritorijā, turpinot organizēt savas sacensības, kā
arī jau otro gadu rīkojot Auces , Dobeles un
Tērvetes novadu čempionātu orientēšanās sportā.

Par projekta uzsākšanu un veiksmīgu realizāciju
sabiedrība tiks informēta ar rakstiem Dobeles
rajona laikrakstā „Zemgale”. Par projekta
pakalpojumu nepieciešamību tiks izziņota
laikrakstā „Zemgale”. Par projekta donoru
informēs arī programmas „Leader+” logotips uz
izgatavotās kartes.
Informācija par biedrības „TSK Sprīdītis”
organizētajiem pasākumiem tiks ievietota mājas
lapās:
Latvijas orientēšanās federācijas (LOF) mājas lapā
zem sadaļas klubi/ Sprīdītis:
www.orient.lv/klubi/spriditis,
Zemgales tūrisma mājas lapā:
www.zemgaletourism.lv

Uz izgatavotās kartes tika izvietots ELVGF
logotips un informācija par projektu, par projekta
realizāciju un par pasākumiem tika informēta
sabiedrība ar publikācijām laikrakstā „Zemgale” ,
ar informāciju biedrības mājas lapā
www.orient.lv/spriditis.
Par biedrības pasākumiem ievietota informācija
mājas lapās :
www.zemgaletourism.lv ,, kā arī pašvaldību
mājas lapās :
www.dobele.lv un
www.tervetesnov.lv
Par realizētajiem projektiem esam ievietojuši
informāciju 2009. gadā izgatavotajā bukletā
„TSK Sprīdītis”.

Nav
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Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.
Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Anketu aizpildīja:

Izgatavotā sporta karte dod iespēju dažādot orientēšanās sacensību norises vietas, šajā gadījumā
aktivizējot mazāk izmantoto Auces novadu un tā Īles pagastu, kur apvidus atbilst labas kvalitātes
sacensību rīkošanai.
Iegādātā datortehnika dod iespēju apstrādāt sacensību rezultātus un publicēt sacensību rezultātus uz
vietas sacensību centrā tūlīt pēc sacensībām, iegādātais inventārs ļauj paaugstināt sacensību kvalitāti,
tādējādi popularizējot biedrību un piesaistot jaunus dalībniekus tautas sporta kustībai.
Gan orientēšanās sporta karte, gan datorkomplekts, gan orientēšanās sporta inventārs tiek pilnībā
izmantots visu laiku (gadā organizējam vairāk kā 30 tautas sporta pasākumus, no tiem aptuveni puse –
orientēšanās sporta sacensības). Kopējais startu skaits gadā pārsniedz 1200.
Projekta realizācijas laikā izrādījās, ka Latvijā vairs netiek ražoti elektroniskie starta pulksteņi, bet
ārzemēs ražotie ir pārāk dārgi, lai varētu veikt to iegādi.
Orientēšanās inventāra iegāde dod iespēju plānot nākamos soļus sacensību kvalitātes uzlabošanai –
iegādāties elektronisko atzīmēšanās sistēmu (kas uz šo brīdi ir izdarīts), iegādāties karšu zīmēšanas
programmu un apmācīt savus biedrus, lai karšu korekcijas un ar laiku arī zīmēšanu varētu veikt pašu
spēkiem.
Jā, jo pasaulē un Latvijā orientēšanās sports nemitīgi attīstās un neuzlabojot sacensību kvalitāti,
izmantojot vecas kartes, nesekojot līdz jaunajām tehnoloģijām mēs kā sacensību organizatori zaudētu
saviem konkurentiem, līdz ar to samazinātos dalībnieku skaits mūsu rīkotajās sacensībās.

Normunds Narvaišs

2010.gada 7. maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana.

Projekta nosaukums

„Aprīkojuma iegāde Auces kultūrizglītības biedrības „Ausma” aktivitāšu nodrošināšanai.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība „Ausma””.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Ausmas ielā 3, Auce, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Zaiga Vismane

Kontakti

Tālr. 29159059, faksa nr. 63745983, akib @inbox.lv

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Uzlabot kultūras un sabiedrisko pasākumu
apskaņošanas kvalitāti Auces pilsētas pasākumos
un paaugstināt Auces pašdarbības kolektīvu
māksliniecisko un estētisko sniegumu.
Uzdevums:
33. Iegādāties kvalitatīvu apskaņošanas iekārtu.
Projekta rezultātu novērtēšanai kalpos:
1) Iegādātā apskaņošanas aparatūra, kas sastāv
no aktīvās akustiskās sistēmas un diviem
satelītiem, mikserpults ar bass efektu un
ekvalaizeru, skanu statīviem un vadu
komplekta.
2) Projekta aktivitāšu un finanšu atskaite.
Kvalitatīvie rādītāji:
1) Uzlabojusies rīkoto pasākumu kvalitāte.
2) Audzis iedzīvotāju kultūras līmenis.
Kvantitatīvie rādītāji:
1) Pieaudzis pašdarbības kolektīvu skaits.
2) Palielinājis dalībnieku esošajos kolektīvos.
3) 260 pašdarbības kolektīvu dalībnieki iegūst
iespēju celt savu māksliniecisko līmeni.
1. Projekta administrēšana.
2. Aparatūras iegāde.

Mērķis sasniegts pilnībā

Projekta termiņš

2007.gada 1.septembris - 2007.gada 31.oktobris

2007.gada 1.septembris - 2007.gada 31.oktobris

Projekta īstenošanas vieta

Auces pilsēta.

Auces pilsēta.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 4100,00

Ls 4100,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Iegādātā aparatūra pasākumu vadīšanai kalpos 10
Aparatūra glabājas kultūras namā, apsargātā
gadus. Saskarā ar to, ka projekta īstenošanai Auces telpā, tās apkopi un remontu nodrošina pašvaldība

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

Sasniegti visi izvirzītie rezultāti.
Būtiski uzlaboju pasākumu apskaņošanas
kvalitāte un līdz ar to arī apmeklējums. Vidēji
pašu rīkotos pasākumus apmeklē 500 cilvēki.

1. Projekta administrēšana.
2. Aparatūras iegāde.
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

pilsētas dome piešķīrusi līdzfinansējumu Ls
1600.00 apmērā, aparatūru izmantos arī Auces
kultūras nams. Lai nodrošinātu aparatūras
uzglabāšanu, Auces kultūrizglītības biedrība
„Ausma” noslēgusi līgumu par telpu nomu ar
Auces kultūras namu uz 7 gadiem.
Auces kultūrizglītības biedrība plāno katru gadu
rīkot vismaz divus vērienīgus kultūras pasākumus.
(Dažādus deju festivālus, mazos dziesmu svētkus
utt.).
Šogad Aucē uzsāks brīvdabas estrādes
rekonstrukciju, kas pavērs vēl plašākas iespējas
kultūras dzīvēs uzlabošanai pilsētās un tās
apkārtnē.
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.

par saviem līdzekļiem.
Aparatūra tiek izmantota gan biedrības, gan
pašvaldības rīkotajiem pasākumiem

Darba vieta nav radīta, apskaņošanu nodrošina
pensionārs brīvprātīgi

Par projekta uzsākšanu un veiksmīgu realizāciju
Atbilstoši projektā plānotajam
sabiedrība tiks informēta ar rakstiem Dobeles
rajona laikrakstā „Zemgale”. Projekta gaita
atspoguļosies Auces pilsētas informatīvajā biļetenā
un Auces pilsētas mājas lapā. Lieli un kvalitatīvi
pasākumi piesaistīs masu mēdiju uzmanību, kas
nodrošinās publicitāti arī TV un centrālajos
laikrakstos. Pasākumu sākumā skatītāji tiks
informēti, ka apskaņošanas iekārtas iegādi
finansējis LAD ar Auces pilsētas domes
līdzfinansējumu.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Cilvēki biežāk piedalās pasākumos, nāk ārā no mājas, ir aktīvāki.
173

Reāli sasniegtais
Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Projekts ir aktuāls arī šobrīd

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto

Aparatūra tiek izmantota vismaz divas reizes mēnesī, organizētajiem pasākumiem. Apmeklētība vidēji
pieaugusi no 200 cilvēkiem uz 500 cilvēkiem pasākumā.
Gadskārtējie pasākumi:
Auces vārda diena, Senioru deju fināls, dzejas dienas, grāmatas atvēršanas svētki, visi tematiskie
gadskārtu pasākumi.
Aparatūru izmanto biedrības pasākumiem, pašvaldības pasākumiem. Aparatūra glabājas kultūras namā,
to remontē pašvaldība

Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Anketu aizpildīja:

Daudz dokumentu, birokrātiska procedūra

Ja radās ideja un nepieciešamība izstāžu zāles izveidei.

Zaiga Vismane

2010.gada 18.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

Projekta nosaukums

Aprīkojuma iegāde kultūras un sporta pasākumu veicināšanai Īles pagastā.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Vīgrieze”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Klintenes”, Īles pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Inga Barvide

Kontakti

Tālr. 26440385, faksa nr. 63754646, ilespp@zemgale.lv
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Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta mērķis ir – paaugstināt sporta un kultūras
pasākumu skaitu Īles pagastā, iesaistot pagasta
iedzīvotājus un sociālās aprūpes centra „Īle”
klientus, sniedzot viņiem kvalitatīvas brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
Uzdevumi:
34. Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu kultūras
pasākumu vietas iekārtošanai.
35. Iegādāties apskaņošanas aparatūru sporta un
kultūras pasākumiem.
Projekta rezultāts:
5) Iegādāta apskaņošanas sistēma, kas tiks
izmantota aktivitāšu un pasākumu
organizēšanai pagastā, sadarbojoties ar skolu
un citām organizācijām.
6) Iegādāts sporta inventārs.
7) Izveidota florbola komanda (14 cilvēki).
8) Radīti priekšnoteikumi aktīvas atpūtas
organizēšanai pagastā.
9) Pieaudzis pasākumu skaits pagastā:
a. sporta diena (apmeklētāji – pagasta
iedzīvotāji, ģimenes, SAC „Īles” klientei –
100 cilvēki, viesi);
b. ģimeņu diena (30 ģimenes, pagasta
iedzīvotāji, viesi);
c. citu biedrību viesošanās Īles pagastā
(Penkules, Bikstu);
d. dzejas dienas (25 cilvēki – pagasta
iedzīvotāji, skolēni)
10) Veicināta integrācija sabiedrībā cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām (SAC „Īle” klienti).
11) Iekārota kultūras pasākumu norises vieta
(telpa), kur iespējams organizēt izglītojošus un

Projekta mērķis ir sasniegts – iegādāts aprīkojums
kultūras un sporta pasākumu rīkošanai, pasākumu
un dalībnieku skaits ir būtiski palielinājies.

Projekta rezultāti ir sasniegti:
1. Iegādāta apskaņošanas sistēma,
2. Iegādāts sporta inventārs.
3. Izveidota florbola komanda.
4. Pieaudzis pasākumu skaits pagastā:
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

kultūras pasākumus pagasta iedzīvotājiem.
Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš

3. Sporta aprīkojuma iegāde.
4. Aprīkojuma iegāde.
5. Apskaņošanas aparatūras iegāde.
6. Projekta publicitāte.
7. Projekta vadība.
2008.gada 1.maijs – 30.jūnijs

1. Sporta aprīkojuma iegāde.
2. Apskaņošanas aparatūras iegāde.
3. Izveidota florbola komanda
4. Projekta publicitāte.
5. Projekta vadība.
2008.gada 1.maijs – 30.jūnijs

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Īles pagasts.

Dobeles rajons, Īles pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Projekta rezultātā iegādātie materiālie līdzekļi –
sporta inventārs un apskaņošanas aparatūra tiks
izmantoti pagasta iedzīvotāju vajadzībām sporta,
atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai un
popularizēšanai.
Tiks saglabātas jau esošās darba vietas.

Projekta rezultātus apsaimnieko biedrība
sadarbība ar pašvaldību.
Pasākumus un aktivitātes rīko biedrība.

Pa projekta uzsākšanu un veiksmīgu realizāciju
tiks sniegta informācija vietējā pagasta
informatīvajā izdevumā, gan rajona laikrakstā
„Zemgale”, būs uzziņa arī pagasta mājas lapā
www.ile.dobele.lv

Publicitāte organizēta kā plānots projektā.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

-

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie

Īles ciematā palielinājies iedzīvotājiem nodrošināto kultūras un sporta pasākumu skaits, arī
apmeklētība. Cēlusies pasākumu kvalitāte. Izveidota florbola komanda, jaunieši un pieaugušie var
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Reāli sasniegtais
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.
Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Anketu aizpildīja:

kvalitatīvāk pavadīt brīvo laiku un nodarboties ar sportu. Ciematā ir pieejami kvalitatīvi kultūras un
sporta pasākumi, iedzīvotāji var kvalitatīvāk atpūsties un pavadīt laiku kopā ar bērniem un draugiem.
Skolā tiek nodrošināti kvalitatīvi pasākumi bērniem.
Iegādātais aprīkojums tiek izmantots visos ciematā organizētajos pasākumos. Pasākumi notiek vismaz
vienu reizi mēnesī. Florbola komanda trenējās visu gadu. Tiek rīkoti tradicionālie un tematiskie
kultūras pasākumi.
Nebija

Šobrīd nē, nav pašvaldības atbalsta

Jā, tas ir devis būtiski ieguldījumu ciemata kultūras un sporta dzīves attīstībā, līdz ar to iedzīvotāju
dzīves kvalitātes celšanā.

Inga Barvide

2010.gada 24.maijs
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.1. Sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma
nodrošināšana.

Projekta nosaukums

Sports invalīdu izaugsmei.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Dobeles invalīdu biedrība

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Muldavas iela 16, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Rudolfs Skrimblis

Kontakti

Tālr.3723288, 3722513, invalidi@ilva.lv
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sniegt
un saglabāt viņa optimālo fiziskās, intelektuālās un
sociālās funkcionēšanas līmeni..
Uzdevumi:
13. Iegādāties sportam piemērotus ieročus.
14. Organizēt ieroču apgūšanu un treniņus.
Tiks iegādāti triju veidi ieroči:
• Pistole LP – 2 Compact - 1 gab.
• Pistole LP – 2 gab.
• Šautene LG – 20 – 1 gab.
15 ložu šāvēji apguvuši iemaņas darboties ar
jaunajiem ieročiem. Ieroču apgūšanu uzsāks 12
vīrieši un 3 sievietes. Iegādātie ieroči atbilst
starptautisko sacensību prasībām, tas dos iespēju
nākotnē piedalīties starptautiskajās sacensībās un
paraolimpiskajās spēlēs.
Projekta vadības grupa (2 cilvēki) uzlabojuši
projekta menedžmenta prasmes. Projekta
realizācijas laikā projekta vadības grupa 2 cilvēku
sastāvā: projekta vadītājs un grāmatvedis būs
uzlabojuši projekta vadības prasmes un ieguvuši
pieredzi darbā ar ES projektu īstenošanu. To varēs
novērtēt projekta realizācijas laikā, pārbaudot tā
atbilstību laika grafikam, un budžetam, kā arī tas
atspoguļosies projekta ziņojumos un revidenta
atzinumā (ja tiks veikts projekta audits).
25. Ieroču iegāde.
26. Jauno ieroču lietošanas apguve.

Dota iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, būt
aktīviem, nodarboties ar sportu, piedalīties
sacensībās.

Projekta termiņš

2007.gada septembris – decembris.

2007.gada septembris – decembris.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobele, Latvija

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobele,
Latvija

Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Veiktās aktivitātes

Iegādāti triju veidi ieroči:
• Pistole LP – 2 Compact - 1 gab.
• Pistole LP – 2 gab.
• Šautene LG – 20 – 1 gab.
15 cilvēki ar īpašām vajadzībām apguvuši
prasmes šaušanā, uzsākuši treniņus un labu
rezultātu gadījumā piedalīsies sacemnsībās.

1. Ieroču iegāde.
2. Jauno ieroču lietošanas apguve.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Iepriekšējo gadu pieredze liecina par šaušanas
sporta popularitāti Dobeles rajona šāvēju vidū, no
jauna iegādātie sporta ieroči radīs vēl lielāku
ieinteresētību, iesaistīs jaunus dalībniekus, kas arī
sekmēs gūt panākumus starptautiskā mēroga
sacensībās, kā tuvākajos tā arī turpmākajos gados.
Šaušanas sekcijā regulāri treniņus apmeklē 15
personas (12 vīrieši un 3 sievietes). Izteikuši
vēlēšanos iesaistītes treniņa nodarbībās vēl 3 – 4
personas.
Izrādītā biedru aktivitāte un sasniegtie rezultāti
liecina par šī sporta veida popularitāti, jo katru
gadu šāvēju skaits pieaug par 2 – 3%.
Noslēgtā vienošanās ar Dobeles pilsētas domi par
šautuves izmantošanu uz 7 gadiem ir viens no
priekšnosacījumiem ilgtspējas nodrošināšanai.
Tiks saglabāta 1 esošā darba vieta.

Ieroču uzglabāšanu un apkopi veic Dobeles
šaušanas sporta klubs, ar ko Dobeles invalīdu
biedrībai ir cieša sadarbība.
Ieroču uzturēšana un apkope tiek veikta atbilstoši
spēkā esošajiem noteikumiem.
Tie tiek lietoti tikai instruktora pavadībā.

Par īstenotā projekta rezultātiem tiek sniegta
informācija rajona laikrakstā „Zemgale”, jo tas
veicina biedrības atpazīstamību sabiedrībā, pievērš
biedrībā neiesaistījušos cilvēku ar īpašām
vajadzībām uzmanību, rada viņos interesi
iesaistīties nodarbībās.
Organizējot publicitātes pasākums tiks norādīta
Eiropas Lauksaimniecības un garantiju fonda
piešķirtais finansējums projekta īstenošanai lauku
teritorijas attīstībai un cilvēku ar īpašām
vajadzībām pilnveidošanā.

Publicitāte veikta kā paredzēts

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Saglabāta 1 esošā darba vieta
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Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

15 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja būt aktīviem, iziet no mājām, nodarboties ar sportu un būt
sabiedriski aktīviem. Mūsu sabiedrība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir ļoti grūti atrast sev vietu
sabiedrībā. Šeit ir izveidota viena no iespējām. Ir mazināta sociālā spriedze 15 ģimenēs.
Ir palielinājies interesentu skaits un vēl vairāki invalīdi izrāda iespēju trenēties šaušanā.
Biedri veiksmīgi piedalās arī sacensībās.
Projekts ir ļoti nozīmīgs, jo krīzes apstākļos īpaši jau invalīdiem nav iespējas iesaistīties sabiedrībā un
būt aktīviem.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Ieroči tiek izmantoti treniņiem katru nedēļu, vismaz 1 reizi pusgadā notiek sacensības. Invalīdi
apmeklē nodarbības šautuvē katru nedēļu.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Ieroči tika iegādāti Vācijā, bija problēmas ar muitas dokumentiem.

Iegādātie ieroči tiek glabāti un apkopti Dobeles šautuvē, ieroču lietošanu organizē Dobeles invalīdu
biedrība.

Šobrīd nē

Anketu aizpildīja:
2010.gada 23.maijā.
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2.3.2. Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.2. Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.

Projekta nosaukums

Bērnu rotaļu laukuma „Labrenči” izveidošana Tērvetes pagastā.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Pagasta ēka”, Tērvetes pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ilze Riteniece
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Kontakti

Tālr. 29299030, faksa nr. 63726265, riteniece@tvnet.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Iekārtot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Tērvetes
pagastā pie daudzdzīvokļu nama „Labrenči”.
Uzdevumi:
36. Sagatavot (nolīdzināt) teritoriju laukuma
iekārtošanai.
37. Iegādāties nepieciešamos būvmateriālus
projekta realizēšanai.
38. Izgatavot un uzstādīt paredzētos rotaļu un
sporta rīkus.
Projekta rezultātā ir kārtots bērnu rotaļu un sporta
laukums. Izveidotas šūpoles 2.gad., smilšu kaste,
kāpjam trepes, soliņi, futbola laukums.

Projekta mērķi n uzdevumi ir izpildīti.

Projekta termiņš

8. Būvmateriālu un sporta inventāra iegāde.
9. Rotaļu un sporta rīku izgatavošana un
uzstādīšana.
01.04.-31.05.2008.

Rotaļu un sporta laukums tika uzstādīts un
iekārtots ar mājas iedzīvotāju(bērnu un jauniešu)
aktīvu līdzdalību.
atbilst

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts.

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 985,00

Ls 985,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta

Tā kā labiekārtotais laukums biedrībai tiek
iznomāts uz 7 gadiem un par pienākumu tiek

Viss tiek uzkopts, un mājas iedzīvotāji (īpaši
bērni) rīko talkas apkārtnes kopšanas darbos.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)
Veiktās aktivitātes

Viss minētais ir uzstādīts un tiek veiksmīgi
izmantots bērnu un jauniešu aktivitātēs.
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Plānotais projektā
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

noteikta teritorijas apkopošana, tiek plānots šajā
uzturēšanas darbā iesaistīt ēkas iedzīvotājus un arī
bērnus, jo līdz šim ir izveidojusies laba prakse
mājas iedzīvotājiem rīkot talkas apkārtnes
kopšanas darbiem.
Tiks saglabātas 2650 esošās darba vietas.

Tērvetes pagasta darbinieki veic nepieciešamos
labošanas darbus.

Projekta publicitāte tiks nodrošināta ar novada
pašvaldības līdzdalību. Projekta ieviešanas periodā
tiks nodrošināta publikācija novada laikrakstā,
kurā sabiedrība tiks informēta par VIG projekta
mērķiem, izveidotās rotaļu istabas sniegtajiem
pakalpojumiem. Tāpat laikrakstā tiks publicēta
informācija par istabas atklāšanu un darba
uzsākšanu.
Kopējā informācija par projekta ieviešanu un
sasniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Tērvetes
novada mājas lapā www.tervetesnov.lv Mājas lapā
tiks izveidota atsevišķa sadaļa, kur varēs atrast
informāciju par VIG dalību projekta realizācijās,
izvirzītajiem mērķiem un kontaktinformāciju.
Visās publikācijās tiks izmantota nepieciešamā ES
vizuālā simbolika.

Visa informācija ir ievietota Tērvetes novada
mājas lapā www.tervetesnov.lv
Un arī par citām aktivitātēm.

Saglabāta 1 darba vieta

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis

Viennozīmīgi projekta devums ir liels, jo bērniem ir vieta aktivitātēm. Futbola laukums tiek izmantots
ik dienu, daudzi mājas iedzīvotāji izmanto soliņus, lai vērotu bērnus rosāmies pa šūpolēm un smilšu
kasti. Ieguvums ir ikvienam mājas iedzīvotājam – gan lielam, gan mazam. Aktivitāšu iespējas
ikvienam, un arī atpūta vecākiem kopā ar bērniem.
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Reāli sasniegtais
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Ik pa laikam, sakarā ar biežo izmantošanu, kaut kas tiek salabots, un viss uzstādītais darbojas.
Viss ierīkotais tiek aktīvi arī izmantots, un ikviens iedzīvotājs to novērtē ļoti pozitīvi.
Rosība gan sports laukumā, gan pie šūpolēm ir vienmēr.
Ja būtu iespēja paplašināt rotaļu laukumu( koka konstrukcijas u.c.).

Jā, jaunieši pašu spēkiem un ar pagasta atbalstu izveidoja volejbola laukumu( ar smilts segumu).
Mēs ĢAC „Bērnu pasaule” bērni un jaunieši esam izveidojuši jauku sadarbību ar Bukaišu bērnu
pieskatīšanas istabu „Saule” bērniem un jauniešiem- mēs kopīgi rīkojam izbraukumus ( uz slidotavu(3
reizes), cirku, Akvalandi) un kopīgi svinam svētkus un rīkojam pasākumus.
Tas veicina bērnu un jauniešu integrāciju, socializāciju, komunikāciju un sadraudzību starp mūsu
novada pagastu iedzīvotājiem( ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī vecākiem). Tas jau ir pozitīvi
novērtēts un novērots.
Jā, jo ikdienas aktivitātes izveidotajos sporta un rotaļu laukumos, liek spriest par to lietderīgumu un
nepieciešamību.

Anketu aizpildīja:
Ruta Sirme , ĢAC „Bērnu pasaule” vadītāja
2010.gada ,04. Maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.2. Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.

Projekta nosaukums

„Nāciet rotaļāties!”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Rozīnīte”.

Atbalsta pretendenta juridiskā adrese:

„Avoti” - 4, Dobeles pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta kontaktpersona
/projekta vadītājs

Artūrs Kazimiraitis

Kontakti

Tālr. 29499688, faksa nr. 7228751, arturs.kazimiraitis@vidm.gov.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
lauku iedzīvotājiem, uzlabojot drošu bērnu
laukumu un atpūtas vietu.

Reāli sasniegtais
Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošana lauku iedzīvotājiem, uzlabojot drošu
bērnu laukumu un atpūtas vietu.
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Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar projektu
paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš

Uzdevumi:
11. Rotaļu vietas iekārtošana mazajiem bērniem
(rotaļu mājiņas, vilcieniņa un slidkalniņa
uzstādīšana.)
12. Soliņu iekārtošana.
13. Smilšu kastes norobežošana.
Tādā veidā tiktu panākta bērnu brīvā laika
kvalitatīva pavadīšana, sakopta vide, radīta arī
atpūtas vieta bērnu vecākiem.
Rotaļu elementu uzdevums ir pilnveidot bērnu
fiziski, intelektuāli un emocionāli, būt kā
fantāzijas lidojuma sākumam.
Projekta rezultātā tiks papildināts un uzlabots
bērnu atpūtas un rotaļu laukums sekojošiem
elementiem:
10. Rotaļu mājiņa – 1 gab.
11. Rotaļu vilcieniņš – 1 gab.
12. Slidkalniņš – 1 gab.
13. Atpūtas soliņi – 3 gab.
14. Smilšu kastes norobežojums – 1 gab.
Bērnu laukuma un atpūtas vietas uzlabošana:
6. Rotaļu mājiņas uzstādīšana.
7. Slidkalniņa uzstādīšana.
8. Atpūtas soliņu uzstādīšana.
9. Rotaļu vilciena uzstādīšana.
10. Smilšu kastes norobežojuma izgatavošana.
2007.gada septembris – oktobris.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Lejasstrazdu
ciemats.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Lauku vides centrā ir cilvēks, kas ir galvenais
attīstības virzītājspēks. Lai mazinātu iedzīvotāju
aizplūšanu no laukiem un lauku teritoriju

Projekta rezultātā tiks papildināts un uzlabots
bērnu atpūtas un rotaļu laukums sekojošiem
elementiem:.
Rotaļu vilcieniņš – 1 gab.
Slidkalniņš – 1 gab.
Atpūtas soliņi – 3 gab.
Smilšu kastes norobežojums – 1 gab.
Bērnu laukuma un atpūtas vietas uzlabošana:
Slidkalniņa uzstādīšana.
Atpūtas soliņu uzstādīšana.
Rotaļu vilciena uzstādīšana.
Smilšu kastes norobežojuma izgatavošana.
2007.gada septembris – oktobris.
Zemgales reģions, Dobeles rajons,Aizstrautnieku
ciemats.

Projekta rezultātā iekārtoto bērnu atpūtas
laukumu apsaimnieko un uztur pašvaldība, to
darīs arī turpmāk.
191

degradēšanos, ir svarīgi uzlabot lauku dzīves vides
kvalitāti, tā, lai iedzīvotājiem varētu nodrošināt
aktivitātes tuvāk dzīves vietai un redzētu nākotnē
savu vietu lauku teritorijā. Ar šī projekta palīdzību
tiks nodrošināta iespēja nodarboties ar sportu,
rotaļām.
Radītās darba vietas, kādas, kas finansē Tiks saglabātas 2 esošās darba vietas.

Tiks saglabātas 2 esošās darba vietas.

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Publicitāte tika nodrošināta.

Projekta publicitāti plānots nodrošināt ar
informāciju rajona laikrakstā „Zemgale”, pagasta
informatīvajā izdevumā „Dobeles pagastā”,
Dobeles rajona padomes mājas lapā.
Tieši tāpat plānots izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem. Tiks organizētas arī informatīvas
sanāksmes pagasta iedzīvotājiem par projekta
gaitu un rezultātiem.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus papildus
ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd, vai
tiek izmantots paredzētajiem mērķiem,
vai iedzīvotāji aktīvi izmanto, kādas
aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā (LAD,
partnerība) u.c., piedāvātie risinājumi

Iekārtots bērnu spēļu un rotalu laukums, papildus ieguvumi- sakārtota vide .

Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Idejas vēl nav realizētas.

Vai šādu projektu realizētu arī šobrīd?
Pamatojumu izvēlei.

Jā.

Projekta rezultāts tiek aktīvi izmantots paredzētajiem mērķiem- bērnu spēlēm un rotaļām.

-
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Anketu aizpildīja:

D.Škorņika.

2010.gada 5.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.2 Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.

Projekta nosaukums

Bērnu rotaļu laukums.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Annenieku attīstības biedrība.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Skolas iela 2, Dobele, Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ināra Voļanuka

Kontakti

Tālr. 26018731, volanuka@inbox.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Projekta atbalsta rezultātā, 2007.gada septembrī
uzsākt bērnu rotaļu laukuma izbūves īstenošanu
un, ja laika apstākļi ļaus, darba pirmais posms tiks
veikts līdz 20.martam 2008.gadā, līdz 2008.gada
15.jūnijam tiks pilnībā izveidots jaunais bērnu
rotaļu laukums. Mūsu projekts ir milzīgs
ieguldījums ciemata infrastruktūras sakātošanā. Šis
būs vienīgais, visiem kritērijiem atbilstošais bērnu
rotaļu laukums Annenieku pagastā, kuru var
apmeklēt vakaros un brīvdienās no skolas un bērnu
dārza atnākušie bērni.
Uzdevumi:
Projekta īstenošanas rezultātā Annenieku pagasta,
Kaķenieku ciemata centrā visiem pagasta
iedzīvotājiem būs pieejams rotaļu laukums ar
dažādām konstrukcijām: smilšu kaste, šūpoles,
konstrukcijas kāpelēšanai un lodāšanai, līdzsvara
baļķis, basketbola grozs, soliņi u.c.
Visas minētās konstrukcijas būs interesantas un
stabilas, kuras atbilst kritērijiem un estētiskajam
noformējumam.
Īstenojot projektu „Bērnu rotaļu laukums.” Tiks
veikts konkrēts darbs, kurš atbilst projekta
izvirzītajiem mērķiem. Rotaļu laukums būs
aprīkots atbilstoši prasībām. Darba proves tiks
fotografēts un uzņemts videofilmā, šie uzņēmumi
tiks publicēti un būs visiem apskatāmi.
Viens no rādītājiem ir bērnu rotaļu laukuma
apmeklētība.
Laukuma uzraudzība turpināsies arī pēc darba
pabeigšanas.
Par cik rotaļu laukums ir brīvā dabā, to jebkurā
laikā var pārbaudīt un novērtēt.

Reāli sasniegtais
Projektā sasniegti visi rezultāti un uzdevumi,
izveidots bērnu rotaļu laukums

Uzstādīts bērnu laukums, kuru izmanto visi
Kaķenieku ciemata bērni. 2009.gadā turpināta
laukuma pilnveidošana par pašvaldības
līdzekļiem uzstādīts slidkalniņš, 2010.gada
pavasarī tika rīkota talka un bērnu laukums
apzaļumots.
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Plānotais projektā
Veiktās aktivitātes

Reāli sasniegtais

Projekta termiņš

1. Laukuma teritorijas plānošana.
2. Laukuma sagatavošana.
3. Materiālu sagatavošana.
4. Konstrukciju uzstādīšana.
5. Teritorijas labiekārtošana.
20.09.2007.-15.06.2008.

6. Laukuma teritorijas plānošana.
7. Laukuma sagatavošana.
8. Materiālu sagatavošana.
9. Konstrukciju uzstādīšana.
10. Teritorijas labiekārtošana.
20.09.2007.-15.06.2008.

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Annenieku pagasts.

Dobeles rajons, Annenieku pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1480,00

Ls 1480,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Projekta ilgtspēju apstiprina vienošanās ar
Annenieku pagasta pašvaldību par to, ka septiņu
gadu laikā bērnu rotaļu laukumam iznomātā
teritorija netiks izmantota citiem nolūkiem, netiks
iznomāta citām personām. To apstiprina arī tas,
kas bērnu rotaļu laukums ir vietā, kura bija un
nepieciešama vienmēr, arī paaudzēm nomainot
vienai otru. Ja laukuma konstrukcijām būs
nepieciešams remonts, līdzekļi tiks piesaistīti no
vietējiem uzņēmējiem un pagasta zemniekiem.
Nepieciešamie darbi tiks veikti sabiedriskā kārtā.
Tiks saglabātas 1 esošā darba vieta.

Bērnu laukuma ikdienas uzkopšanu veic sētniece,
ko algo pašvaldība. Katru gadu tiek rīkotas
apkārtējo māju iedzīvotāju talkas, kur tiek veikta
laukuma sakārtošana un apzaļumošana, krāsas
atjaunošana, materiālus nodrošina pašvaldība.

Par bērnu rotaļu laukuma izveidošanu pagasta
iedzīvotājus informēsim ar vietējās pagasta avīzes
„Tā dzīvojam” starpniecību, kā arī ar rajona avīzes
„Zemgale” starpniecību. Informāciju laikrakstā
ieliksim gan projekta īstenošanas sākumā, gan
beigās, klāt pieliekot abus logo. Darba process tiks
fotografēts, un arī fotogrāfijas tiks publicētas un

Publicitāte atbilstoši projektā paredzētajai

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Saglabāta 1 esošā darba vieta
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

krātas albūmos.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Ciemata bērniem tas ir vienīgais spēļu laukums, bērni to izmanto. Vecāki var sēdēt uz soliņiem un tos
pieskatīt. Bērni atrodas drošākā vidē, nodarbināti, labāk var pieskatīt.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Ļoti svarīgi –vienīgais bērnu laukums ciematā.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Bērni apmeklē katru dienu.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Nebija

Anketu aizpildīja:

Pašvaldība algo sētnieku, pieved smiltis smilšu kastei, nodrošina materiālus atjaunošanai, iedzīvotāji
brīvprātīgi piedalās talkās.

2009.gadā biedrība piesaistīja finansējumu pagasta estrādes atjaunošanai, un biedru apmācībai darbam
ar datoriem.
Biedrībai būtu nepieciešamas elektriskās klavieres, šujmašīna – overloks, bērnu laukuma
papildināšana.

Ināra Voļanuka

2010.gada 17.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.2 Drošu bērnu laukumu un atpūtas vietu izbūve, esošo uzlabošana.

Projekta nosaukums

„Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Bēnes pagastā”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Savādās nolanas”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Centrālais laukums Nr. 3, Bēne, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Algerds Miksis

Kontakti

Faksa nr.3758239, tālr.26562371, taiga-skilte@navigator.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Projekta termiņš

Veidot drošas atpūtas un rotaļu vietas bērniem.
Veidot drošas atpūtas un rotaļu vietas bērniem.
Uzdevumi:
Uzdevumi:
3. Izveidot drošu un interesantu bērnu atpūtas un 4. Izveidot drošu un interesantu bērnu atpūtas
rotaļu laukumu Bēnes pagastā.
un rotaļu laukumu Bēnes pagastā.
2
1. Zona – 1500 m
5. Zona – 1500 m2
2. Laukums – 1 laukums.
6. Laukums – 1 laukums.
3. Aprīkojums – 5 vienības.
7. Aprīkojums – 5 vienības.
4. Pasākums – 30 dalībnieki.
8. Pasākums – 30 dalībnieki.
27. Projekta administrēšana.
31. Projekta administrēšana.
28. Iegādāties un uzstādīt bērnu rotaļu un atpūtas
32. Iegādāties un uzstādīt bērnu rotaļu un atpūtas
laukuma aprīkojumu.
laukuma aprīkojumu.
29. Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma atklāšanas
33. Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma atklāšanas
pasākums.
pasākums.
30. Publicitāte.
34. Publicitāte.
2007.gada septembris - decembris
2007.gada septembris - decembris

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Bēnes pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Bēnes
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 1000,00

Ls 1000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Projekts ir dzīvotspējīgs arī pēc projekta
realizēšanas termiņa. Bērniem pastāvīgi būs droša,
saistoša un interesanta atpūtas vieta, kur varēs
vairāk laiku pavadīt kopā ar vecākiem un
vecvecākiem. Vietējā iniciatīvas grupa rīkos bērnu
laukuma uzkopšanas pasākumus, rīkos dažādas
sportiskas aktivitātes kopā ar ģimenēm, kur
turpinās panākt lielāku atsaucību bērnu
audzināšanā arī tēvus. Pašvaldība regulāri iekļaus
bērnu atpūtas un rotaļu laukuma uzkopšanas un
uzturēšanas izdevumus pašvaldības budžetā.

Izveidots bērnu laukums droša vieta, kur
uzturēties bērniem un vecākiem.
Tā ir vieta, kur atpūsties un rīkot sportiskas
aktivitātes.
Bērnu laukuma apkopšanu nodrošina pašvaldība,
algojot sētnieku. Arī nepieciešamos remontdarbus
veic pašvaldība.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
Veiktās aktivitātes
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

Arī turpmāk gatavosim projektus un centīsimies
apgūt ES naudu, lai spētu paplašināt un pilnveidot
bērnu laukumu un varētu kaut nedaudz apmierināt
viņu vajadzības un vēlmes.
Par projekta publikāciju ir atbildīgs projektu
vadītājs, kurš apņemas publicēt un izplatīt
informāciju par projekta rezultātiem pašvaldības
avīzē, pašvaldības mājas lapā, ES fondu Zemgales
reģiona mājas lapā, Dobeles rajona avīzē
„Zemgale.”

Publicitāte veikta atbilstoši projektā paredzētajam

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Izveidota vieta, kur bērniem droši pavadīt brīvo laiku, rīkot sporta pasākumus. Sakopta teritorija Bēnes
ciematā.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Projekts ir nozīmīgs, jo ir ieveidojusies droša un sakārtota vide bērniem.

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Bērnu laukums darbojās, tā apkopšanu un nepieciešamības gadījuma remontdarbus nodrošina
pašvaldība, bērni to regulāri apmeklē.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un

Nav

Pašvaldība nodrošina bērnu laukuma apkopšanu un remontu

Ja nepieciešams laukumu papildināt.
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Reāli sasniegtais
saistošu projektu realizāciju.

Anketu aizpildīja:

Taiga Škilte

2010.gada 23.maijs
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2.3.3. Tūrisma pakalpojumu veidošana un attīstība un veidošana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.3. Tūrisma pakalpojumu veidošana un attīstība un veidošana.

Projekta nosaukums

Materiālās kultūras priekšmetu iegāde kopas „Tērvetes zemgaļi” darbības nodrošināšanai.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Pagasta ēka”, Tērvetes pag., Dobeles raj., Latvija.
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Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ilona Šteinberga

Kontakti

Tālr. 26738535, faksa nr. 63726265, tervetetic@inbox.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Veicināt Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
Uzdevumi:
39. Uzlabot kopas „Tērvetes zemgaļi” vizuālo un
tehnisko noformējumu, tādējādi nodrošinot
tās kvalitatīvu darbību un piesaistot kopai
jaunus dalībniekus.
Projekta rezultātā jau esošais tūrisma produkts
tiks papildināts un uzlabots, biedrības īpašumā
iegūstot rotas, ieročus un aprīkojumu kopas
„Tērvetes zemgaļi” darbības nodrošināšanai.
Kopā tiks iegādāti 35 priekšmeti.

11. Materiālās kultūras priekšmetu iegāde.

Reāli sasniegtais
Projekta rezultātā tika izgatavoti un iegādāti 35
materiālās kultūras priekšmeti - krustadatas,
aproces, vainagi, skatas, naži, zobeni,
bruņucepures, bruņukrekli, jostas, kas tiek
izmantoti kopas „Tērvetes zemgaļi „ apģērbam
dažādos kultūrvēsturiskos pasākumos.
Kopa „Tērvetes zemgaļi” prezentē 9.-13. gs.
garīgās un materiālās kultūras mantojumu
dažādos pasākumos. Kā galvenais jāmin Zemgaļu
svētki Tērvetē, kuri tradicionāli 2010. gadā
norisinājās jau septīto reizi, kā arī gadskārtējos
seno cīņu klubu un vēstures rekonstrukcijas klubu
festivālos: „Baltijas saule” Rīgā, Apūlē un
Dubininkai Lietuvā, Kiruverē Igaunijā.
Viduslaiku svētkos „Venden” Cēsīs, Ropažos,
Valmierā.
Materiālās kultūras priekšmetu iegāde.

Projekta termiņš

2008.gada aprīlis - jūnijs

realizēts

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts.

pagasts
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

izpildīts

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Biedrība „Tērvetes attīstības apvienība” savu
darbības kvalitāti un ilgtspēju ir pierādījusi jau
desmit gadu garumā regulāri organizējot dažāda
veida izglītojoša rakstura un kultūras pasākumus
un piedaloties projektos. Projektā iegūtie zemgaļu
materiālās kultūras priekšmeti tiks izmantot
daudzu gadu garumā, to vērtība ar gadiem tikai
pieaugs. Lai radītu lielāku interesi par seno
zemgaļu materiālo un garīgo kultūru dzelzs
laikmetā, 2003.gadā tika izstrādāts Tērvetes koka
pils rekonstrukcijas projekts, kas balstīts uz
arheoloģisko izrakumu materiāliem. Minētais
projekts ir apstiprināts Tērvetes novada domē un
tiek realizēts dzīvē. Pēc Tērvetes koka pils
celtniecības pabeigšanas minētā kompleksa
uzdevums ir atraktīvi parādīt 12.gs zemgaļu
materiālo kultūru, kas sevī ietver celtniecību,
saimniecību, rotas, sadzīves priekšmetus, ieročus
un bruņojuma rekonstrukciju. Tērvetes pilī
paredzēts parādīt seno amatu prasmi (podniecība,
aušana, kalšana, rotkaļu amats, galdniecība utt.).
Par tradīciju jākļūst seno (pagānisko) svētku
svinēšanai un izrādīšanai tūristiem. Pēc pils
būvniecības pabeigšanas, blakus pilij iecerēts
uzcelt nelielu senpilsētu, kuru varētu izmanto
atraktīvām darbībām, iesaistot tūristus. Līdz šim
tik vērienīgu un apjomīgu objektu, kas parāda
Baltu tautu uzplaukuma laiku no 11.-12.gs baltu
apdzīvotajās teritorijās Latvijā un Lietuvā nav. Ir
uzsākts apjomīgs darbs un daudz izdarīts zemgaļu
kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā, kas

Šobrīd esošie priekšmeti ir nodoti biedrības
biedra, kopas „Tērvetes zemgaļi” vadītāja
Normunda Jēruma pārraudzībā un tiek izmantoti
dažādos pasākumos.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

pierāda projekta ilgtspēju.
Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Tiks saglabātas 2650 esošās darba vietas.

-

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Biedrība regulāri publicē informāciju par
Publicitāte tika nodrošināta ar vietējā laikraksta
realizētajiem projektiem Tērvetes novada domes
palīdzību.
izdotajā laikrakstā „Laikam Līdz”, kā arī Dobeles
rajona laikrakstā „Zemgale”. Arī šī projekta
publicitāti plānots nodrošināt ar šo laikrakstu
starpniecību. Informācija tiks ievietota arī Tērvetes
novada mājas lapā www.tervetesnov.lv Mājas lapā
tiks izveidota atsevišķa sadaļa, kur varēs atrast
informāciju par VIG dalību projekta realizācijās,
izvirzītajiem mērķiem un kontaktinformāciju.
Visās publikācijās tiks izmantota nepieciešamā ES
vizuālā simbolika.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi

Projekta galvenais ieguvums ir jauniešu piesaiste kopai „Tērvetes zemgaļi” un Tērvetes un senās
zemgaļu kultūras popularizēšana.

Kopa „Tērvetes zemgaļi” aktīvi prezentē 9.-13. gs. garīgās un materiālās kultūras mantojumu dažādos
pasākumos, piesaistot savai darbībai vietējos jauniešus.. Kā galvenais jāmin Zemgaļu svētki Tērvetē,
kuri tradicionāli 2010. gadā norisinājās jau septīto reizi, kā arī gadskārtējos seno cīņu klubu un vēstures
rekonstrukcijas klubu festivālos: „Baltijas saule” Rīgā, Apūlē un Dubininkai Lietuvā, Kiruverē
Igaunijā. Viduslaiku svētkos „Venden” Cēsīs, Ropažos, Valmierā.
nav
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Reāli sasniegtais
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Projekts ir veicinājis biedrības „Latviešu karavīrs” izveidi, kura savā darbībā popularizē vēsturiskos
elementus – apģērbus, ieročus u.c. priekšmetus no 9. gs. līdz II pasaules karam.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Noteikti realizētu, jo tas sekmē vietējo iedzīvotāju aktivitāti savu kultūrvēsturisko vērtību apzināšanai
un „ nešanai” pasaulē

Anketu aizpildīja:

Ilona Līduma (Šteinberga) 2010.gada _6. Maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.3. Tūrisma pakalpojumu veidošana un attīstība un veidošana.

Projekta nosaukums

„Annas Brigaderes literārā mantojuma izziņas iekārtošana muzejā „Sprīdīši””.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši””.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Sprīdīši”, Tērvetes novads, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ilona Šteinberga

Kontakti

Tālr. 26738535, faksa nr. 63726265, tervetetic@inbox.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis sasniegts, izveidots literārās
izziņas centrs, un veicināta literārā mantojuma
saglabāšana

Veiktās aktivitātes

Veicināt rakstnieces Annas Brigaderes literārā
mantojuma popularizēšanu.
Uzdevumi:
40. Iegādāties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu
un iekārtot Annas Brigaderes literārā
mantojuma izziņas centru muzejā „Sprīdīši
Projekta rezultātu novērtēšanai kalpos:
1. Iegādātais aprīkojums.
2. Projekta aktivitāšu un finanšu atskaite.
Projekta rezultātā jau esošais tūrisma produkts
tiks papildināts un uzlabots, biedrības īpašumā
iegūstot tehnisko aprīkojumi muzeja darbības
efektīvai nodrošināšanai. Kopā tiks iegādāti 6
priekšmeti un iekārtota Annas Brigaderes literārā
mantojuma izziņas centrs. Projekta rezultātus
varēs novērtēt, statistiski salīdzinot muzeja
apmeklētāju skaita pieaugumu pirms un pēc
projekta realizācijas.
10. Aprīkojuma iegāde.

Projekta termiņš

2008.gada aprīlis - jūnijs

2008.gada aprīlis - jūnijs

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts.

Dobeles rajons, Tērvetes novads, Tērvetes
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2500,00

Ls 2500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Biedrība „Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši””
savu darbības ilgtspēju ir pierādījusi kopš
1994.gada, kad tā uzsāka savu darbību kā
nodibinājums. Visus šos gadus biedrība ir sekojusi
izvirzītajam mērķim – saglabāt rakstnieces

Projekta rezultātu uzturēšanu nodrošina biedrība,
kas veiksmīgi darbojas jau no 1994.gada.
Projekta rezultāti tiek izmantoti rakstnieces
A.Brigaderes literatūras popularizēšanai un
saglabāšanai. Aprīkojums glabājas A.Brigaderes

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Iegādāts aprīkojums literārā centra izveidei.

Iegādāts aprīkojums
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Reāli sasniegtais

piemiņu un popularizēt viņas atstāto literāro
mantojumu, organizējot dažāda veida izglītojoša
rakstura un kultūras pasākumus. Projektā iegūtais
tehniskais aprīkojums ļaus modernizēt muzeja
materiālu pasniegšanas iespējas un tiks izmantots
daudzu gadu garumā. Pastāvēs iespējas organizēt
kvalitatīvus literārus pasākumus un piesaistīt
plašāku interesentu loku.
Tiks saglabātas 2650 esošās darba vietas.

muzejā „Sprīdīši”.

Biedrība informēs masu mēdijus par realizēto
projektu, informācija tiks ievietota Tērvetes
novada domes izdotajā laikrakstā „Laikam Līdz”,
kā arī Dobeles rajona laikrakstā „Zemgale”. Par
to, ka A.Brigaderes literārā mantojuma izziņas
centrs iekārtots ar ELVGF līdzekļiem, tiks
informēti arī centra apmeklētāji, centrā tiks
izmantota nepieciešamā ES vizuālā simbolika.

Biedrība veikusi projekta rezultātu publicitāti
atbilstoši projektā plānotajam

-

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?

Izveidots literārās izziņas centrs par rakstnieces A.Brigaderes literāro mantojumu. Iedzīvotājiem ir
iespēja labāk apzināties sava novadnieka atstāto nozīmīgo devumu Latvijas literatūrā.

Iegādātais aprīkojums tiek izmantots muzejā, katrs muzeja apmeklētājs var izmantot video ierakstus un
gūt priekšstatu par rakstnieces daiļradi.
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Reāli sasniegtais
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Nav

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā noteikti, tas dod grūdienu tālākai attīstībai un arī apkārtnes attīstībai.

Anketu aizpildīja:

Jā ir tapuši vēl divi projekti, kuros turpinās rakstnieces memoriālā muzeja un tā apkārtnes sakārtošana

Rasma Rapa

2010.gada 30.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.3. Tūrisma pakalpojumu veidošana un attīstība un veidošana.

Projekta nosaukums

Dabas tūrisms Vecauces parkā.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Auces kristīgo sieviešu organizācija” (AKSO).

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Jelgavas iela 1.a, Auce, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Ina Šulgina

Kontakti

Mob.tālr.29493562, inaani@e-apollo.lv
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Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Veicināt dabas tūrismu Vecauces parkā.
Uzdevumi:
1. Atjaunots parka celiņu, paplašinot pils parka
apskates zonu.
2. Iezīmēt koku un krūmu stādījumus parkā ar
informācijas plāksnīšu palīdzību.
3. Piesaistīt tūristu skaitu pils apskates
kompleksam.
4. Informēt sabiedrību par dabas tūrisma
iespējām Dobeles rajona Aucē.
Projekta rezultātā:
5) Atjaunots parka celiņu tā vēsturiskajā
atrašanās vietā (500 m garumā).
6) Uzstādītas informatīvās plāksnītes pie
nozīmīgākajiem koku un krūmu stādījumiem
(20 gab.)
7) Paplašināta pils parka apskates zonu virzot to
attālākajā parka daļā (3 ha).
8) Piesaistīts tūristu skaits Auces pilsētā (vismaz
20 000 gadā).
9) Informēta sabiedrība par apskates iespējām
pils parkā (izdots buklets, sniegta informācija
laikrakstam „Zemgale”, Zemgales novada
TV, sagatavota informācija tūrisma centriem,
Auces mājas lapā, piļu un muižu asociācijas
mājas lapā.)
Novērtēšanas rādītāji:
4) Paplašinātās dabas takas pieņemšanas un
nodošanas akts.
5) Darba grupas patstāvīga uzraudzība un
atskaite par katras aktivitātes kvalitāti.
6) Tūristu atsauksmes, Auces pilsētas viesu,
iedzīvotāju atsauksmes.

Projekta mērķis izpildīts, izveidota taka Vecauces
pils parkā. Izvietotas plāksnītes.

Plānotie rezultāti sasniegti
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

7) Sadarbības partneru atsauksmes pēc darbu
izpildes.
Veiktās aktivitātes

35. Projekta administrēšana.
36. Dabas takas atjaunošana.
37. Informācijas izvietošana parkā.
38. Sabiedrības informēšana.
39. Dabas takas atklāšanas pasākums.
29.09.2007.-20.11.2007.

40. Projekta administrēšana.
41. Dabas takas atjaunošana.
42. Informācijas izvietošana parkā.
43. Sabiedrības informēšana.
44. Dabas takas atklāšanas pasākums.
29.09.2007.-20.11.2007.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Auces pilsētas
lauku teritorija, Vecauce.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Auces pilsētas
lauku teritorija, Vecauce.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 3500,00

Ls 3500,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Noslēgtais sadarbības trīspusējs līgums starp
VMPS „Vecauce”, Auces pilsētas domi un
biedrību AKSO nodrošina šī projekta attīstību
ilgtermiņā, vismaz uz 7 gadiem. Līgumā atrunātas
arī katras puses saistības atjaunotās tūrisma takas
uzturēšanā.
Projekta laikā izveidotās informatīvās plāksnes un
informatīvais materiāls par parka stādījumiem būs
pieejams apmeklētājiem arī pēc projekta beigām.
Izveidotais buklets nodrošinās informāciju par
dabas tūrisma iespējām Auces pilsētā un būs
pieejams visiem interesantiem arī pēc projekta
beigām. Labiekārtotais celiņš būs atvērts visiem
pilsētas viesiem, tūristiem un pilsētas
iedzīvotājiem ilgtermiņā. Arī pēc projekta regulāri
tiks sniegta informācija par aktivitātēm parkā
Auces mājas lapā, presē.
Pēc projekta beigām ir plānots turpināt pils parka

Takas uzkopšanu veic pašvaldības algots
sētnieks. Parka izpļaušanu, lai redzamas būtu
plāksnes veic MPS Vecauce. Biedrība rīko arī
sakopšanas talkas, kurām ir liela atsaucība.
Talkās ir piedalījušies mazpulki, skolēni, bērnu
vecāki, studenti.

Projekta termiņš
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

infrastruktūras uzlabošanu, kur:
1. Atjauno dabas takas to vēsturiskajās atrašanās
vietās.
2. Ierīko celiņu apgaismojumu.
3. Atjauno parka soliņus.
4. Atjauno piknika vietu uz dīķa saliņas.
5. Uzstāda atkritumu urnas.
Projekta rezultātā, pēc tā īstenošanas, plānots
paplašināt tūrisma pakalpojumu – ekskursija ar
gidu pils parkā. Plānojot nākamā gada budžetu
piedāvāt pilsētas domei jaunas darba vietas
izveidošanu uz esošiem cilvēkresursiem pilsētā.
Pilsētā ir potenciāla persona, kura spēj to
kvalitatīvi veikt. Šobrīd to dara brīvprātīgi, bez
atalgojuma.
Auces pilsētas teritoriālais plānojums paredz pils
parka teritorijas saglabāšanu kā tūrisma un atpūtas
zonu, neparedzot to apbūvei.
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.
Viena no projekta aktivitātēm ir sabiedrības
informēšana par projekta mērķiem, gaitu un
rezultātiem.
Biedrība AKSO informēs sabiedrību par projekta
aktualitātēm ar laikraksta „Zemgale” starpniecību
vismaz 3 reizes, sagatavos informāciju Auces
pilsētas biļetenam vismaz 1 reizi, organizēs dabas
takas atklāšanas pasākumu pieaicinot Zemgales
televīzijas, LNT novadu ziņu korespondentus.
Izveidotais buklets par dabas tūrisma iespējām
Vecauces parkā tiks nosūtīts reģionālajiem tūrisma
centriem. Uz informatīvajiem materiāliem,
informācijas plāksnes parkā tiks izvietots projekta

Reāli sasniegtais

Nav, darbs notiek brīvprātīgi
Kā saplānots projektā
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

finansētāja, organizētāju, izpildītāju logo. Ievietota
informācija Auces mājas lapā, Piļu un muižu
asociācijas mājas lapā. Pēc projekta realizācijas
projekta saturiskās un finansu atskaites būs
pieejamas visiem interesentiem AKSO birojā
Aucē, Jelgavas ielā 1a.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Izveidota sakopta un droša vide, sakopta parka teritorija. Iedzīvotāji ir aktīvi, iesaistās sakopšanas
talkās.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Jā protams

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Taka tiek uzturēta un izmantota, katru dienu iedzīvotāji un tūristi pārvietojas par izveidoto taku.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Saņēmām pārmetumus, par to, ka esam ieguldījuši liekāku līdzfinansējumu nekā plānots.

Anketu aizpildīja:

Biedrība organizē apsaimniekošanu, pašvaldība apmaksā sētnieka darbu, MPS Vecauce nodrošina
pļaušanas darbus.

Nākošas idejas ir paplašināt takas, stādīt jaunus kokus, uzstādīt atkritumu urnas.

Anita Segliņa

2010.gada 18.maijā
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2.3.4. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centra izveide, iekārtošana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.4. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centra izveide, iekārtošana.

Projekta nosaukums

„Jauniešu aktivitāšu centra „Lejasstrazdi” izveide.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Rozīnīte”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Avoti” - 4, Dobeles pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta kontaktpersona
/projekta vadītājs

Artūrs Kazimiraitis
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Kontakti

Tālr. 29499688, faksa nr. 7228751, arturs.kazimiraitis@vidm.gov.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)
Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš
Projekta īstenošanas vieta

Reāli sasniegtais

Lauku iedzīvotāju kapacitātes stiprināšana, attīstot
iedzīvotāju rekreācijas pakalpojumus.
Uzdevumi:
15. Izveidot jauniešu aktivitāšu centru
„Lejasstrazdi”.
16. Veikt grīdas seguma nomaiņu sporta zālē 149
m2.
17. Aprīkot centru un iegādāties: velotrenažierus,
skrejceliņu, kompleksos trenažierus.
Projekta realizācijas rezultātā tiks nomainīts grīdas
segums sporta zālē 149 m2, nopirkti:
11. Velotrenažieri -2 gab.
12. Skrejceliņš – 1 gab.
13. kompleksie trenažieri – 2 gab.

Lauku iedzīvotāju kapacitātes stiprināšana,
attīstot iedzīvotāju rekreācijas pakalpojumus.
IzveidotS jauniešu aktivitāšu centrs
„Lejasstrazdi”.
Veikta grīdas seguma nomaiņa sporta zālē 149
m2.
Aprīkots centrs un iegādāti: velotrenažieri,
skrejceliņi, kompleksie trenažieri.

14. Jauniešu aktivitāšu centra „Lejasstrazdi”
izveidošana.
15. Jauniešu aktivitāšu centra „Lejasstrazdi”
aprīkojuma iegāde:
15.1.
Velotrenažieru iegāde,
15.2.
Skrejceliņa iegāde
15.3.
kompleksā trenažiera iegāde.
16. Projekta vadība.
2007.gada septembris – novembris.

Jauniešu aktivitāšu centra „Lejasstrazdi”
izveidošana.
Jauniešu aktivitāšu centra „Lejasstrazdi”
aprīkojuma iegāde:
Velotrenažieru iegāde,
Skrejceliņa iegāde
kompleksā trenažiera iegāde

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobeles
pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Dobeles
pagasts.

Projekta realizācijas rezultātā tiks nomainīts
grīdas segums sporta zālē 149 m2, nopirkti:
Velotrenažieri -2 gab.
Skrejceliņš – 1 gab.
kompleksie trenažieri – 2 gab.

2007.gada septembris – novembris.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 5000,00

Ls 5000,00

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Svarīgi ir uzlabot lauku dzīves kvalitāti tā, lai
iedzīvotājiem varētu nodrošināt aktivitātes tuvāk
dzīves vietai. Arī ar šī projekta palīdzību tiks
nodrošināta iespēja nodarboties ar sportu, kultūras
aktivitātēm brīvajā laikā daudziem pagasta
iedzīvotājiem. Pašvaldība nodrošinās par saviem
līdzekļiem apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju,
arī tehniskā personāla pakalpojumus.
Biedrības galvenie darbības virzieni ir sekmēt
lauku attīstību, veicināt sabiedrības aktivitāti,
koordinēt sadarbību, piesaistīt finansējumu. Tāpēc
perspektīvā tiek plānots strādāt pie dažādiem
projektiem, tādējādi piesaistot finanšu līdzekļus
biedrības tālākajai darbībai sabiedrības labā.
Tiks izveidota viena jauna darba vieta.
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.

Telpas apsaimnieko novada pašvaldība, arī
turpmāk to darīs.

Projekta publicitāti plānots nodrošināt ar
informāciju rajona laikrakstā „Zemgale”, pagasta
informatīvajā izdevumā „Dobeles pagastā”,
Dobeles rajona padomes mājas lapā.
Tieši tāpat plānots izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem. Tiks organizētas arī informatīvas
sanāksmes pagasta iedzīvotājiem par projekta
gaitu un rezultātiem.

Publicitāte tika nodrošināta.

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Darba vieta nav radīta

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie

Tika sakārtota un izremontēta telpa, nopirkts sporta inventārs.
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Reāli sasniegtais
ieguvumi no projekta, kādus papildus
ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd, vai
tiek izmantots paredzētajiem mērķiem,
vai iedzīvotāji aktīvi izmanto, kādas
aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā (LAD,
partnerība) u.c., piedāvātie risinājumi

Iedzīvotāji izmanto pasīvi , jo telpa atrodas Lejasstrazdu skolā, kur ne vienmēr var iekļūt.

Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Idejas ir.

Vai šādu projektu realizētu arī šobrīd?
Pamatojumu izvēlei.

Jā.

Anketu aizpildīja:

-

D.Škorņika.

2010.gada 5.maija
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.4. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centra izveide, iekārtošana.

Projekta nosaukums

Aprīkojuma iegāde jauniešu iniciatīvas centra iekārtošanai Jaunbērzes pagastā.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Jaunieši pret garlaicību”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Laura Janševska

Kontakti

Faksa nr.3723237, tālr.29792765, nestle01@tvnet.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Veicināt jauniešiem labvēlīgas vides veidošanu
lauku pašvaldībās.
Uzdevumi:
5. Iegādāties aprīkojumu un iekārtot jauniešu
iniciatīvas centru Jaunbērzes pagastā.
Galvenais rezultāts – tiks veicināta jauniešiem
labvēlīgas vides veidošanās lauku pašvaldībās.
Jauniešiem būs iespēja lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku. Projekta realizācijas rezultātā attīsties
un veidosies jaunas interešu grupas. Projekta
rezultātā ieguvēji būs visi Jaunbērzes pagasta
jaunieši vecumā no 15-25 gadiem. Pagastā
iedzīvotāju skaits uz 2007.gada 1.novembri bija
1153, no tiem 233 ir jaunieši. VIG „Jaunieši pret
garlaicību” būs apguvuši telpu, kur vadīt
sanāksmes un citas organizācijas aktivitātes,
organizācijā ir 10 jaunieši.
45. Projekta vadība.
46. Aprīkojuma iegāde.
47. Jauniešu iniciatīvas centra iekārtošana.
48. Projekta publicitāte.
04.05.2008.-30.06.2008.

Projekta mērķis ir sasniegts, izveidots jauniešu
iniciatīvas centrs.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Jaunbērzes
pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Jaunbērzes
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2961,10

Ls 2961,10

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Ar projekta palīdzību tiks apgūti naudas līdzekļi,
lai varētu telpu izremontēt un labiekārtot ar
sanitārajiem mezgliem un atsevišķu ieeju no ielas.
Jaunbērzes pagasta padome nodrošina projekta

Projekta rezultātā izveidoto centru uztur un
apsaimnieko pašvaldība. Aprīkojums ir saglabāts
un ir apsargāts. Telpas slēgtas.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

Veiktās aktivitātes

Projekta termiņš

Veicināta jauniešiem labvēlīgas vides izveide
Jaunbērzes ciematā. Izveidots brīvā laika
pavadīšanas centrs. Jauniešiem ir iespēja
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Veikta Projekta vadība, aprīkojuma iegāde,
iekārtots jauniešu iniciatīvas centrs, projekta
publicitāte.
04.05.2008.-30.06.2008.
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Plānotais projektā

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē
Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

ilgtspēju, dodot savu atbalstu jauniešiem telpu
izmantošanai savām vajadzībām. Jaunieši ir
pietiekami uzņēmīgi un aktīvi un labprāt aktīvi
iesaistās pagasta dzīvē, kad vien ir iespēja gan
vasaras un ziemas pagasta sporta spēlēs, gan arī
organizētajās ESF projektu aktivitātēs Jaunbērzes
pagasta ietvaros. Organizācija turpinās savu
darbību ilglaicīgi, uzņemot jaunus biedrus un
organizējot aktivitātes jauniešiem, kas piesaistītu
ne tikai organizācijas biedrus, bet jauniešus, kuri
pārstāv dažādas interešu grupas. Telpas netiks
pamestas, un piesaistot arvien jaunus naudas
līdzekļus tiks iekārota telpa atbilstoši vajadzībām
un jauniešu interesēm, un laika gaitā ar
pašvaldības atbalstu tiks veikti nepieciešamie
kosmētiskie remontdarbi. Jaunās darbavietas
finansēšanu un apsaimniekošanas izmaksas
uzņemsies Jaunbērzes pagasta padome.
Tiks radīta 1 jauna darba vieta.
Publicitātes pasākumi tiks nodrošināti ievietojot
publikācijas Dobeles rajona avīzē „Zemgale” par
projekta uzsākšanu, norādot uzsākšanas un beigu
termiņus. Vietējā Jaunbērzes pagasta padomes
ziņu izdevumā „Jaunbērzes pusē” tiks publicētas
ziņas par to, ka ir uzsākts projekts, lai informētu
pagastā dzīvojošos iedzīvotājus. Tāpat arī
informācija par notiekošo projektu un tā
aktivitātēm tiks publicētas interneta mājas lapā
www.jaunberze.lv

Reāli sasniegtais

Publicitāte veikta atbilstoši paredzētajam
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Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Izveidots jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs, dod iespēju jauniešiem sanākt kopā, organizēt
pasākumus, izglītojošas tikšanās diskusijas. Jauniešiem ir iespēja pilnvērtīgāk pavadīt brīvo laiku.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Nav pārliecības, jo pēc pašvaldību reformas atbalsts ir sarucis.

Pēc projekta realizācijas telpas tika aktīvi izmantotas jauniešu pasākumu organizēšanai, apmācībām,
sanāksmēm.
Pēc pašvaldību reformas telpas jauniešiem ir slēgtas, viss inventārs ir saglabāts. Tiek risināts jautājums
par centra darbības atsākšanu.
Nav

Nē

Anketu aizpildīja:
2010.gada 26.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.4. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centra izveide, iekārtošana.

Projekta nosaukums

„Brīvais laiks bērnu un jauniešu atpūtas istabā.”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Savādās nolanas”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Centrālais laukums Nr. 3, Bēne, Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Taiga Škilte

Kontakti

Faksa nr.3758239, tālr.26562371, taiga_skilte@navigator.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais

Radīt jauniešiem drošu vidi brīvā laika
pavadīšanai.
Uzdevumi:
6. Iekārot bērnu un jauniešu istabu Bēnes
pagastā.
9. Aprīkojums – 34 vienības.
10. Pasākums – 30 dalībnieku skaits.
11. Darba vietas – 1 darba vieta.

Projekta mērķis ir sasniegts, bērnu dienas centrs
ir izveidots.

Aktivitātes veiktas atbilstoši projektā
paredzētajam.

Projekta termiņš

49. Projekta administrēšana.
50. Pamatlīdzekļu iegāde.
51. Publicitāte.
2007.gada novembris – 2008.gada marts.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Bēnes pagasts.

Zemgales reģions, Dobeles rajons, Bēnes
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 3473,00

Ls 3473,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Projekts ir dzīvotspējīgs arī pēc projekta
realizēšanas termiņa. Bērniem un jauniešiem
pastāvīgi būs pieejama atpūtas istaba, kur viņi
varēs pavadīt brīvo laiku, gaidot autobusu vai
vienkārši atpūsties drošā vidē kopā ar vienaudžiem
un draugiem. Mūsu iniciatīvas grupa turpinās
veidot ar jauniešiem kopīgas tematiskās
pēcpusdienas un veicinās bērnu un jauniešu
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Sadarbībā ar Bēnes
bibliotēku, būs iespējams iepazīties ar jaunākajiem
žurnāliem un preses izdevumiem. Pašvaldība
regulāri iekļaus bērnu un jauniešu atpūtas istabas
uzturēšanas izdevumus pašvaldības budžetā.

Projekta līdzfinansējumu palīdzēja nodrošināt
pašvaldība, centra uzturēšanu arī nodrošina
pašvaldība, centra vadītājas algu maksā
pašvaldība.
Ziemā centru apmeklē vidēji 30-50 bērnu dienā,
liela daļa gaida autobusu uz mājām.
Vasarā ir vidēji 20 bērni.
Centra vadītāja pieskata bērnus un organizē arī
izglītojošu darbu.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
Veiktās aktivitātes

Iekārtots centrs, iegādātas spēles bērniem,
televizors.
Izveidota jauna darba vieta.

2007.gada novembris – 2008.gada marts.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Dežuranta finansējumu uz sadarbības līguma
pamata nodrošina pašvaldība.
Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Tiks radīta 1 jauna darba vieta.

Radīta viena jauna darba vieta, centra vadītāja
apmaksā pašvaldība

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Par projekta publikāciju ir atbildīgs projektu
vadītājs, kurš apņemas publicēt un izplatīt
informāciju par projekta rezultātiem pašvaldības
avīzē, pašvaldības mājas lapā, ES fondu Zemgales
reģiona mājas lapā, Dobeles rajona avīzē
„Zemgale.”

Projekta publicitāte veikta atbilstoši plānotajam.

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Bērniem ir kur pavadīt brīvo laiku, kur pavadīt laiku lai gaidītu autobusu uz mājām uzturoties drošībā
un nodarbojoties ar interesantām nodarbēm. Lielai daļai bērnu mājās nav televizori, šeit bērniem ir
iespēja paskatīties multfilmas un izglītojošus raidījumus.
Bērniem tiek organizēti pasākumi- Mātes diena, Jāņi, Ziemassvētki, rudens ražas izstādes, kopā ar
represētajiem pēcpusdienas. Tiek organizēti pārgājieni, vākti dabas materiāli, lai ziemā varētu kopīgi
darboties ar floristiku, Bērniem tiek organizētas vizītes un pagasta uzņēmumiem, apskatītas pagasta
nozīmīgās vietas.
Jā protams, tas ir ļoti nozīmīgs bērnu drošībai un attīstībai
Ziemā centru apmeklē vidēji 30-50 bērnu dienā, liela daļa gaida autobusu uz mājām.
Vasarā ir vidēji 20 bērni.
Centra vadītāja pieskata bērnus un organizē arī izglītojošu darbu.
Projekta līdzfinansējumu palīdzēja nodrošināt pašvaldība, centra uzturēšanu arī nodrošina pašvaldība,
centra vadītājas algu maksā pašvaldība. Piedalās biedrība apsaimniekošanā.
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Reāli sasniegtais
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Anketu aizpildīja:

Pārāk birokrātiska dokumentu kārtošana un sīkumainība.

Papildināt centra aprīkojumu, spēles, batutu, tenisa kortu pie centra, bērniem rotaļu laukumu.
TV dekoderi, jo daudziem bērniem šobrīd mājās nav.

Taiga Šķilte

2010.gada 17.maijā
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
ES struktūrfondu (ELVGF)
VPD 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6. pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)”
4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2007-2008 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

2.3.4. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu centra izveide, iekārtošana.

Projekta nosaukums

„Nāc un pilnveidojies!”

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”.

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

„Liepziedi”, Bikstu pag., Dobeles raj., Latvija.

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Aija Bugaja

Kontakti

Tālr./faksa nr. 63754524, mob.tālr.26550960, ziina54@inbox.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis ir sasniegts, izveidots centrs
bērnu brīvā laika pavadīšanai

Projekta termiņš

Radīt jauniešiem radošu, mājīgu vidi brīvā laika
pavadīšanai.
Uzdevumi:
15. Iekārtot atpūtas telpas jauniešiem brīvā laika
pavadīšanai.
13. Tiks nomainīti 5 logi.
14. Nopirkts aprīkojums – 15 vienības.
15. Saglabāta viena darbavieta.
16. Realizēts 1 projekts.
52. Projekta administrēšana.
53. Logu nomaiņa.
54. Pamatlīdzekļu iegāde.
2008.gada maijs – 2008.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas vieta

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu pagasts.

Zemgales reģiona, Dobeles rajons, Bikstu
pagasts.

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 2250,00

Ls 2250,00

Ilgtspējas nodrošināšana,

Projekts būs dzīvotspējīgs arī pēc projekta
realizēšanas. Jauniešiem būs iespējams pavadīt
brīvo laiku pēcpusdienās, sestdienās, svētdienās,
brīvlaikos. Jauniešiem VIG sadarbībā ar
pašvaldību palīdzēs organizēt pasākumus,
nodarbības. Pagastā aug arī jaunā paaudze. 50 ir
vecumā no 7-12 gadiem. Šogad pašvaldībā ir
piedzimuši 12 bērni. Pašvaldība 2008.gada
budžetā ir paredzējusi atpūtas telpu uzturēšanas
izdevumus. Bikstu sieviešu biedrībai „Senēcija” ir
noslēgts ilglaicīgs sadarbības līgums ar Bikstu
pašvaldību.

Centru darbību nodrošina pašvaldība, maksājot
komunālos maksājumus. Pašvaldība nodrošina
centra vadītājas atalgojumu.
Ciematā ir daudz bērnu, kas izmanto sporta
centra un bērnu istabas pakalpojumus. Centrs ir
atvērts pēcpusdienās un brīvdienās.

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
Veiktās aktivitātes

17. Tiks nomainīti 5 logi.
18. Nopirkts aprīkojums – 15 vienības.
19. Saglabāta viena darbavieta.
20. Realizēts 1 projekts.
55. Projekta administrēšana.
56. Logu nomaiņa.
57. Pamatlīdzekļu iegāde.
2008.gada maijs – 2008.gada jūnijs.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Tiks saglabāta 1 esošā darba vieta.

Saglabāta 1 darba vieta, centra vadītāja

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Par projekta sagatavošanu jau ir informēti
pašvaldības deputāti. Par projekta ideju ir rakstīts
arī pagasta avīzē „Bikstu ziņas”. Laba sadarbība
Bikstu pašvaldībai un pašvaldības teritorijā
dibinātajām organizācijām ir ar Dobeles rajona
laikrakstu „Zemgale”, kurā, projekta
apstiprināšanas gadījumā, tiks ievietoti raksti par
projekta realizēšanas gaitu un rezultātiem. Tāpat
pagasta iedzīvotāji tiks informēti gan par projekta
atbalstītājiem, gaitu, gan par atklāšanu un arī
iespējām izmantot šo pakalpojumu. Pašvaldības
telpās taps fotogrāfiju stends. Visos publikāciju
gadījumos tiks izmantots Leader logo un
sabiedrība informēta par projekta finansētāju.

Publicitāte veikta

Reāli sasniegtais
Projekta devums attīstība, ieguvums
no projekta

Ciematā ir telpas, kur bērniem saturīgi un droši pavadīt brīvo laiku, pieaugušā uzraudzībā. Vecās katlu
mājas telpas pielāgotas sporta zāles un bērnu istabas vajadzībām. Sakārtota ēka.

Projekta nozīmīgums un svarīgums
šobrīd (vai tādu realizētu arī šobrīd)

Jā protams tas bērniem un jauniešiem ir nepieciešams

Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu

Bērni aktīvi izmanto izveidoto centru, vidēji dienā centru apmeklē 10-20 bērni, tā ir iemīļota bērnu
brīvā laika pavadīšanas vieta.

Telpas uztur pašvaldība, darbinieka atalgojumu sedz pašvaldība. Biedrība rīko pasākumus bērniem un
jauniešiem.

235

Reāli sasniegtais
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir saistīts ar
citiem projektiem – pirms vai pēc
tam, veicinājis citu papildinošu un
saistošu projektu realizāciju.

Anketu aizpildīja:

Sīkumaini.

Projekta rezultātā bērni kopā veic dažādas aktivitātes. Ir paši izveidojuši riteņu trasi, kur aktīvi pavadīt
brīvo laiku.

Zinaīda Zvirbule

2010.gada 27.maijā
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2. VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto
projektu novērtēšanas anketu apkopojums

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu

Projekta nosaukums

Velosipēdu iegāde RSK "Tandēms" materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un augstu sportisko
rezultātu sasniegšanai.
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Atbalsta pretendenta nosaukums:

BDR "Tandēms"

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Tērvetes iela 10, Dobele, LV-3701

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Dainis Ritums

Kontakti

Tālr. 29275833, dritums@navigator.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā ieviestie jauninājumi

RSK "Tandēms" izvirzītais mērķis ir iegādāties
labas kvalitātes šosejas un kalnu divriteņu
velosipēdus augstas klases sportistiem augstu
sportisko rezultātu sasniegšanai, kā arī nodrošināt
paaudžu pēctecības iemantošanu, t.i., jaunāko un
talantīgāko sportistu nodrošināšanu ar
konkurētspējīgiem velosipēdiem un jaunu biedru
piesaistes veicināšanu klubam Dobelē un Dobeles
novadā.
Tiks iegādāti mūsdienu tehnoloģijām un sporta
velosipēdu ražošanas attīstības tendencēm
atbilstoši sporta velosipēdi, kuri tiek ražoti,
izmantojot karbona, titāna, alumīnija u.c.
vieglmetāla sakausējumus, padarot velosipēdus
vieglākus, ātrākus un izturīgākus par RSK
"Tandēms" šobrīd rīcībā pieejamiem sporta
velosipēdiem, ar kuriem ir sasniegti šā brīža
sportistu rezultāti.

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis un uzdevumi ir sasniegti, jo ar
iegādātajiem velosipēdiem ir startēts Eiropas un
pasaules čempionātos riteņbraukšanā šosejā un
triatlonā kur izcīnītas vietas pirmajā
divdesmitniekā.
Kluba darbībā iesaistījušies 15 jauni biedri.

Kluba biedri un sportisti ir novērtējuši jaunās
paaudzes velosipēdus un pārliecinājušies par to
izturību, vieglumu un kustības ātrumu. Ir izcīnītas
16. vieta Eiropas čempionātā riteņbraukšanā
šosejā un 17. vieta Pasaules čempionātā triatlonā.

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):
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Radīto pilna laika darba vietu skaits
Radīto daļēja laika darba vietu
skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pie jams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labumu no konkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt
kādu)
esošā pak lpojuma uzlabošanos
(norādīt kādu)
interešu klubu izveide / uzlabošana
(norādīt kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt kādu):
mācību aktivitātes
kultūras aktivitātes
vides aizsardzības aktivitātes

sporta aktivitātes

Veiktās aktivitātes
Projekta termiņš

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

N/A

N/A

N/A

N/A

40

45

24000

24000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
RSK ‘TANDĒMS’ biedru dalība velo
treniņu nodarbībās un dalība vietējā un
starptautiskā mēroga sacensībās

Šosejas un MTB (kalnu divriteņu)
velosipēdu iegāde
1. Aprīkojuma iegāde
01.02.2010-01.08.2010

realizēta
01.02.2010.-01.08.2010.
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Dobele, Īles iela 1, LV-3701

Dobeles novads, Dobele, Īles iela 1, LV-3701

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 9840,00

Ls 9840.00

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

-

-

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem
pēc tā īstenošanas tiks ievietota RSK "Tandēms",
VRG "Dobeles rajona lauku partnerība", Latvijas
riteņbraukšanas federācija, evelo, un velosipēdu
piegādātāja interneta mājas lāpās, kā arī vietējā
laikrakstā "Zemgale".

Informācija ievietota RSK ‘Tandēms’ mājas lapā,
laikrakstā ‘Zemgale’ VRG ‘Dobeles rajona lauku
partnerība’, velosipēdu piegādātāja interneta
mājas lapā.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi

Ir dota iespēja interesentiem izmēģināt un startēt ar iegādātajiem velosipēdiem dažāda mēroga
sacensībās uzrādot labākus rezultātus. Ir piesaistīti jauni kluba biedri. Par projekta realizāciju ir
interesējušies arī citu novadu riteņbraukšanas sporta klubu pārstāvji.
Iegādātie līdzekļi tiek izmantoti paredzētajiem mērķiem. Iedzīvotājiem ir iespēja izmantot šobrīd
velosipēdus aktīvai atpūtai, jo aktīvā riteņbraukšanas sezona sportistiem ir noslēgusies.

Velosipēdiem regulāri tiek veikta tehniskā apkope Arī turpmāk projekta realizāciju īstenos RSK
un neizmantošanas gadījumā atrodas RSK
‘Tandēms’
‘Tandēms’ apsaimniekojamās telpās.
Galvenās problēmas radās ar piegādātāju rūpnīcu par velosipēdu tehniskās specifikācijas atbilstību.
Pēc projekta summas apstiprināšanas atļaut veikt vēlreiz cenu aptauju par materiālu iegādi precizējot
piegādātāju, izgatavotāju un daudzumu.
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Reāli sasniegtais
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Projekts ir veicinājis jauna projekta tapšanu un realizēšanu.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā , noteikti, jo kluba līdzekļi šobrīd neatļauj veikt tik daudzu un labu velosipēdu iegādi, lai nodrošinātu
visu kluba biedru vajadzības.

Anketu aizpildīja: Dainis R itums

2010.gada 10.jūlijs
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu

Projekta nosaukums

Atbalsts kora tradīciju turpinājumam Dobeles Valsts ģimnāzijā

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Dobeles Valsts ģimnāzija

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Dzirnavu iela 2, Dobele

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Inese Didže

Kontakti

Tālr. 29275172, fax 63722549, inese.didze@dobele.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā ieviestie jauninājumi

Projekta mērķis ir nodrošināt Dobeles Valsts
ģimnāzijas koru vizuālo noformējumu un
koncertdarbības tehnisko aprīkojumu kora kultūras
tradīciju saglabāšanai un pilnveidošanai.
Iegādājot koru apskaņošanas aparatūru, būs iespēja
pilnveidot gan darba metodes, gan dažādot
atskaņojamos skaņdarbus, izvēloties arī tādus, kur
nepieciešama skaņu aparatūra. Aparatūra dos
iespēju koriem koncertēt āra apstākļos, kas citādi
ir ar leiliem ierobežojumie. Tā būs jauna pieredze
Dobeles Valsts ģimnāzijas koriem.

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis ir sasniegts, tērpi korim ir
iegādāti tērpi un moderns tehniskais aprīkojums

Uzlabojusies kora darbības kvalitāte – jauna
tehnika nodrošina vairāk iespējas variācijām un
uzstāšanās kvalitātei

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

1

Saglabāta 1 esošā

Radīto pilna laika darba vietu skaits

Radīto daļēja laika darba vietu
skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pieejams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labum no konkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt
kādu)
esošā pakalpojuma uzlabošanos
(norādīt kādu)
interešu klubu izveide / uzlabošana
(norādīt kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt kādu):
mācību aktivitātes
kultūras aktivitātes

2
-

2000 skolas audzēkņi un vecāki

2000
-

Koncertdarbības un pasākumu kvalitāte

Uzlabota koncertu un pasākumu kvalitāte skolēniem
un vecākiem

-

Mūzikas mācību programmas apguvē
Koncertdarbību un masu pasākumu
organizēšanu

Uzlabota mūzikas mācību programmas apguve
Uzlabota koncertpasākumu un pasākumu
organizēšana
-

vides aizsardzības aktivitātes
sporta aktivitātes

Veiktās aktivitātes
Projekta termiņš

Koristu sporta aktivitātes
1. Tērpu iegāde
01.02.2010-01.05.2010

Notiek koristu sporta pasākumi

Tērpu iegāde un aparatūras iegāde
01.02.2010-01.05.2010
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Projekta īstenošanas vieta

Auces novads

Auces novads

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 9726,68

Ls 9726,68

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

1 pilna laika, 2 daļēja laika

1 saglabāta darba vieta – kora vadītāja

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekts tiks publiskots organizējot tradicionālos
kultūras pasākumus, koncertus, skolēnu vecākiem
un Dobeles pilsētas iedzīvotājiem. Informācija par
koru pasākumiem tiks ievietota Dobeles Valsts
ģimnāzijas mājas lapā http://dvg.dobele.lv,
Dobeles novada laikrakstā "Zemgale" un
Zemgales plānošanas reģoiona ES fondu
informācijas centra mājas lapā
ww.zemgale.esfondi.lv, kur atspoguļos
gatavošanās procesu un piedalīšanos Dobeles
novada un Zemgales reģionālajos kultūras
pasākumos, kultūrizglītības skatēs, savstarpējas
pieredzes apmaiņas pasākumos ar sadarbības
partneriem Bauskā un Rīgā, piedalīšanās Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010.
gada vasarā.

Atbilstoši projektā paredzētajam

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem

Iegādāti jauni tērpi un aparatūra, kas būtiski uzlabojusi kora darbības un koncertu kvalitāti. Bērni
labprāt apmeklē koru un piedalās koncertos.

Tērpi un aparatūra tiek izmantoti visos kora pasākumos.
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Reāli sasniegtais
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Iegādātie tērpi un aparatūra glabājas skolā, par to
atbild skolas vadība

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā jo skolēniem ir ļoti svarīgi nodrošināt pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu.

Nav

Ir tapis jauns projekts par virvju ceļa sagatavošanu, ir vēl jaunas idejas, ko vēlamies realizēt

Anketu aizpildīja:
2010.gada 7.jūlijā Inese Didže
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu

Projekta nosaukums

Informācijas stendu par novada teritoriju iegāde un uzstādīšana

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Auces novada pašvaldība

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV 3708

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Kristīne Ozoliņa

Kontakti

Tālr. 63745280, kristine.ozolina@dome.auce.lv

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā ieviestie jauninājumi

Projekta mērķis ir uzstādīt 6 lielformāta Auces
novada kartes un 8 novada zīmes Nr.747 uz valsts
nozīmes autoceļiem Auces novada teritorijā, lai
veicinātu novada atpazīstamību. Tas veicinās
uzņēmējdarbības attīstību novadā.
-

Reāli sasniegtais
Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti, novada
kartes un informācijas zīmes ir sagatavotas un
uzstādītas.

-

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

-

Radīto pilna laika darba vietu skaits
Radīto daļēja laika darba vietu
skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pieejams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labumu no konkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt
kādu)
esošā pakalpojuma uzlabošanos
(norādīt kādu)
interešu klubu izveide / uzlabošana
(norādīt kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt kādu):

7000

7000 novada iedzīvotāji

tiks nodrošināta informācija

Ir nodrošināta informācija iedzīvotājiem
-

-

māc bu aktivitātes
kultūras aktivitātes
vides aizsardzības aktivitātes
sporta aktivitātes

Veiktās aktivitātes

1. Zīmju iegāde un uzstādīšana

Veikta zīmju iegāde un uzstādīšana

Projekta termiņš

01.02.2010-01.05.2010

01.02.2010-01.05.2010

Projekta īstenošanas vieta

Auces novads

Auces novads
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 9726,68

Ls 9726,68

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

-

-

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Tiks nodrošināta LR normatīvo aktu un Komisijas Publicitāte veikta atbilstoši projektā plānotajam
Regulas (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki
izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes
Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) VI Pielikuma prasību izpilde
attiecībā un informācijas un publicitātes pasākumi.
Realizējot projektu tiks sagatavota informācija
Auces pilsētas domes informatīvajam izdevumam
„Auces Vēstis”, rajona laikrakstam „Zemgale” un
pašvaldības interneta mājas lapai www.auce.lv par
projekta realizācijas gaitu, norisēm un rezultātiem.
Projekta īstenošanas vietā tiks uzstādīta
informatīvā plāksne.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta

Ir uzstādītas informācijas stendi un zīmes, lai nodrošinātu novada iedzīvotājus ar informāciju par
pašvaldības teritoriju. Pēc 2009.gada pašvaldību teritoriālās reformas ir notikušas izmaiņas –
izveidojušies jaunas lielākas pašvaldības – novadi. Iedzīvotājiem ir nodrošināta nepieciešamā
informācija par jauno pašvaldību.
Informācijas stendi un zīmes ir uzstādīti, iedzīvotāji tos izmanto informācijas iegūšanai.

Projekta rezultātu uzturēšanu nodrošina
pašvaldība.
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Reāli sasniegtais
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Nav

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā jo informācija iedzīvotājiem ir nepieciešama.

Ir sagatavotas projektu idejas jauniem projektiem

Anketu aizpildīja:
2010.gada 22.maijā

Sandra Zesere
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu

Projekta nosaukums

Hokeja kluba darbības uzlabošana

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība hokeja klubs "Ledusvīri"

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Ozolu iela 6, Dobele, LV-3701

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Aigars Laurinovičs

Kontakti

Tālr. 29294017, biolakbaltic@gmail.com
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Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā ieviestie jauninājumi

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Uzlabot hokeja ledus laukuma aprīkojumu, un
hokeja kluba dalībnieku ekipējumu, nodrošinot
iespēju kluba biedriem un visiem interesentiem
kvalitatīvāk nodarboties ar ziemas sporta veidiem hokeju un slidošanu, tos popularizējot un piesaistot
jaunus dalībniekus. Radīt vietējiem iedzīvotājiem
pilnvērtīgāku brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Ieviešot projektu tiks ieviesti vairāki jauninājumi,
kas iepriekš nav bijuši pieejami ledus laukumā.
Tiks izvietotas tribīnes skatītājiem, aizsargtīkls,
gumijas celiņš, kas atļaus laukumā rīkot hokeja
tūrnīrus, kas iepriekš nenotika nepietiekošā
aprīkojuma dēļ. Turnīri palīdzēs popularizēt
hokeju un kluba darbību, iesaistot jaunus biedrus,
pievēršot vietējos iedzīvotājus aktīvam dzīves
veidam

Projekts realizēts veiksmīgi un izvirzītie mērķi ir
sasniegti. Ir uzlabots hokeja ledus laukums,
uzlabots hokeja komandas aprīkojums

Ieviesti plānotie jauninājumi – izveidotas tribīnes
skatītājiem, aizsargtīkls, gumijas celiņš.

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

-

Radīto pilna laika darba vietu skaits
Radīto daļēja laika darba vietu
skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pieejams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labumu no k nkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt
kādu)
esošā pakalpojuma uzlabošanos
(norādīt kādu)
interešu klubu izveide / uzlabošana
(norādīt kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt kādu):

1200

1200

32

32
-

hokejs, publiskā slidošana

Uzlabots ledus laukums, aprīkojums

hokeja klubs

Uzlabota hokeja kluba darbība

hokejs

Hokeja attīstību jauniešu vidū

mācību aktivitātes
kultūras aktivitātes
vides aizsardzības aktivitātes
sporta aktivitātes

Veiktās aktivitātes

1. Aprīkojuma iegāde

2. Aprīkojuma iegāde

Projekta termiņš

15.01.2010-01.05.2010

15.01.2010-01.05.2010

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Dobele, Tērvetes iela 1

Dobeles rajons, Dobele, Tērvetes iela 1
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 9998,00

Ls 9998,00

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

-

-

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi tiks Publicitāte veikta atbilstoši projektā plānotajām
veikti saskaņā ar LR normatīvo aktu un Komisijas aktivitātēm
Regulas (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki
izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes
Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) VI Pielikuma prasībām.
Informācija par projekta ieviešanu un rezultātiem
tiks publicēti Dobeles novada mājas lapā, kā arī
Tukuma un Zemgales hokeja haļļu mājas lapās.
Preses relīze tiks ievetota laiksrakstā "Zemgale"
par projekta sasniegtajiem rezultātiem. Tiks
informēti skolu jaunieši par iespēju iesaistīties
hokeja klubā, gan arī par ledus laukuma
izmantošanu. Pie kultūras nama ziņojuma dēļā tiks
izlikta informācija par ledus laukuma pieejamību
publiskajai slidošanai.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?

Uzlabota ledus laukuma kvalitāte un drošība. Visi interesenti var par brīvu izmantot ledus laukuma
hokeja spēlēšanai un slidošanai. Jauniešiem ir iespēja pilnvērtīgāk izmantot savu brīvo laiku. Iegādātai
aprīkojums ļauj uzlabot izveidotās hokeja komandas spēles kvalitāti. Sakārtota vide, sporta laukums.
Laukums tiek aktīvi izmantots visu sezonu, ledus ir pieejams visiem, bez maksas. Iedzīvotāji labprāt to
izmanto, pa dienu laukumu vairāk izmanto bērni, vakarā jaunieši un pieaugušie. Notiek hokeja spēles
un turnīri.
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Reāli sasniegtais
Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Ledus laukumu apsaimnieko kopā biedrība un
pašvaldība. Biedrība organizē hokeja spēles un
turnīrus.
Nav

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā, jo tas dod iesēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Ledus laukumam ir pastāvīgs apmeklējums. Iedzīvotāji labprāt to izmanto. Uzlabotais hokeja
komandas ekipējums ļauj piesaistīt jauniešus komandai, trenēties par vārtsargu.

Anketu aizpildīja:

Jauni pieteikumi nav iesniegti, bet ir vēlmes un nepieciešamības ledus laukuma un hokeja kluba
attīstībai.

Aigars Lavrinovičs

2010.gada 23.jūnijā.
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

3. Izglītības, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanas, pilnveidošanas, un pieejamības
uzlabošanas aktivitāšu

Projekta nosaukums

Brīvdabas kinoteātris (Open Air Cinema)

Atbalsta pretendenta nosaukums:

"Mac Organizācija"

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Dobeles rajons, Dobele, Bērzu iela 8

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Matīss Celmiņš

Kontakti

Tālr. 28304413, matiss.celmins@inbox.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā ieviestie jauninājumi

Šī projekta mērķis ir iegūt pārvietojamu brīvdabas
kinoteātra aparatūru, lai demonstrētu dažādus
materiālus populārākajās Dobeles pilsētas un
novada atpūtas vietās. Dobeles novada un pilsētas
skolēniem rādīt izglītojošus materiālus brīvā dabā.
Sapulcināt visu paaudžu Dobeles novada
iedzīvotājus, lai dažādotu Dobeles novada
iedzīvotāju kultūras paradumus, rādot gan
izklaidējošas, gan vēsturiskas, gan izglītojošas
filmas. Šis projekts ilgtermiņā izveidotos par
tūristu un citu pilsētu iedzīvotāju piesaistes
objektu. "Mac Organizācija" vēlas panākt iknedēļas filmu seansi dobelniekiem.
Dobeles novadā taps nepieredzēts izglītības,
kultūras un vēstures mantojuma pieejamības veids.

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis ir sasniegts, iegādāta kinoteātra
brīvdabas aparatūra, kas tiek lietota Dobeles
novada iedzīvotāju izglītošanai un izklaidei.

Dobeles novadā taps nepieredzēts izglītības,
kultūras un vēstures mantojuma pieejamības
veids

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

0

-

1

-

40000

40000

25000

25000

Radīto pilna la ka darba vietu
skaits
Radīto daļēja laika darba vietu
skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pieejams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labumu no konkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt
kādu)
esošā pakalpojuma uzlabošanos
(norādīt kādu)
interešu klubu izveide / uzlabošana
(norādīt kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt kādu):

-

Jā
Jā
-

jā
jā

mācību aktivitātes
kultūras aktivitātes
vides aizsardzības aktivitātes
sporta aktivitātes

Veiktās aktivitātes

1. Aparatūras iegāde

2. Aparatūras iegāde

Projekta termiņš

01.02.2010-31.06.2010

01.02.2010-31.06.2010

Projekta īstenošanas vieta

Dobeles rajons, Dobele, Bērzu iela 8

Dobeles rajons, Dobele, Bērzu iela 8
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 8850,36

Ls 8850,36

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

1 nepilna laika darba vieta

Nav radīta

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projektu publicēsim - 1. portālā www.draugiem.lv,
sadaļā "Pasākumi", 2. Avīzē "Zemgale" (vairākas
reklāmas un informatīvs raksts par Dobeles
jaunizveidoto brīvdabas kinoteātri), 3. Reklāmas
plakāti, kuri izvietoti Dobeles pilsētas un novada
stendos. Tā kā Dobeles pilsētā un bijušajā rajonā
kopējais iedzīvotāju skaits ir 38066 (2009. gads),
tad ar mūsu reklāmas kampaņām tiks aptverti
aptuveni 98% iedzīvotāji. Izmantot jaunizveidoto
kultūras iespēju būs gatavi apmēram 2/3 no
informācijas aptvertajiem iedzīvotājiem.

Publicitāte veikta atbilstoši plānotajam projektā

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?
Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie

Iedzīvotājiem un īpaši jauniešiem ir iespēja interaktīvā veidā baudīt izglītojošus un izklaidējošus
pasākumus.

Aparatūra tiek izmantota lielā daļā skolas un novada pasākumu.

Projekta rezultātus apsaimnieko biedrība

Nebija
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Reāli sasniegtais
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Ir jaunas idejas

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā

Anketu aizpildīja:

Matīss Celmiņš

2010.gada 30.jūnijā
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4.Vietējo sabiedrisko aktivitāšu veicināšana-interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras izveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.

DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

4.Vietējo sabiedrisko aktivitāšu veicināšana-interešu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras izveide vietējiem iedzīvotājiem, vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.

Projekta nosaukums

Sporta un rotaļu laukuma ierīkošana Augstkalnē.

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Nodibinājums "Lāsītes"

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

"Virsaiši",Tērvetes nov., Augstkalnes pag. LV 3709
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Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Valda Prīliņa

Kontakti

Tālr. 28241366, mina4@inbox.lv

Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā sasniegtie rezultāti un to
ietekme uz attīstību
Sasniedzamie indikatori:
(norādīt projektā reāli sasniegtos
indikatorus, ja nav saskaņā ar
projektu paskaidrot kāpēc)

1. Ierīkot sporta un rotaļu laukumu Augstkalnes
ciemata centrā, kā arī labiekārtot šo teritoriju
tā, lai tā būtu patīkama atpūtas vieta dažāda
vecuma iedzīvotājiem.. Projekta mērķis
saskan ar biedrības "Dobeles rajona lauku
partnerība" 4. rīcības punktu. 5.2 aktivitāti.
Pēc projekta realizācijas Augstkalnes ciemata un
novada bērniem, kas mācās Augstkalnes
vidusskolā, būs drošs, standartiem atbilstošs
sporta un rotaļu laukums. Bērniem būs iespēju sevi
fiziski un garīgi pilnveidot, piemēram kāpšana
attīsta valodu, līdzsvara izjūtu. Rotaļu laukums
bērniem sniegs prieku un labas emocijas, rotaļas
svaigā gaisā uzlabo veselību. Tā būs laba vieta,
kur nākt bez vecāku ievērības un uzmanības
atstātiem bērniem, šai problēmai nav sociālā slāņa
un statusa, jo šādi bērni ir gan materiāli
nodrošinātās, gan trūcīgās ģimenēs. Tas būtu liels
ieguvums nodibinājumam "Lāsītes", ceļot
daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā, kā arī
pierādot nodibinājumu un biedrību vajadzību.
Tādā veidā vietējiem iedzīvotājiem un sabiedrībai
būs iespēja kvalitatīvi uzlabot savu dzīvi.
Sakārtota vide radīs sabiedrībai drošību, prieku un
lepnumu par savu dzīves vietu.

Reāli sasniegtais
Ierīkots sporta un rotaļu laukums Augstkalnes
ciemata centrā, labiekārtota teritorija, izveidota
patīkama atpūtas vieta dažāda vecuma
iedzīvotājiem.

Ir izveidots drošs, standartiem atbilstošs sporta un
rotaļu laukums. Bērniem ir iespēja sevi fiziski un
garīgi pilnveidot, gūt prieku un labas emocijas,
svaigā gaisā uzlabot veselību. Ar to nodibinājums
,,Lāsītes’’ ir pierādījis nodibinājumu un biedrību
vajadzību. Sakārtota vide rada sabiedrībai
drošību, prieku un lepnumu par savu dzīves
vietu, uzlabo dzīves kvalitāti, tādā veidā mazinot
iedzīvotāju aizplūšanu no sava pagasta.
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Plānotais projektā
Projektā ieviestie jauninājumi

Šobrīd Augstkalnes pagastā nav rotaļu
laukuma. Projektu īstenošanas rezultātā bērni
iegūs rotaļu laukumu, kur rotaļāties, attīstīt
un trenēt sev dažādas spējas. Pieaugušie
iegūs labiekārtotu vietu, kur kopā ar bērniem
pavadīt brīvo laiku un teritorijā uzstādītie
soliņi nodrošinās vecākiem atpūtu un
studentiem interneta pieejamību ārpus mājas,
ko nodrošina bibliotēkā uzstādītie datori.

Reāli sasniegtais
Ierīkots sporta un rotaļu laukums Augstkalnes
ciemata centrā, labiekārtota teritorija, izveidota
patīkama atpūtas vieta dažāda vecuma
iedzīvotājiem.

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):

266

Jaunradīto darbavietu skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pieejams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labumu no konkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt,
kādu)
esošā pakalpojuma uzlabošanos
(norādīt, kādu)
interešu klubu izveidi / uzlabošanu
(norādīt, kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt, kādu):

Plānotais projektā

Reāli sasniegtais

Nav

Nav

1100

1100

120

120

Sporta un rotaļu laukums

Sporta un rotaļu laukums

mācību aktivitātes
kultūras aktivitātes
vides aizsardzības aktivitātes
sporta aktivitātes
citas brīvā laika pavadīšanas
aktivitātes (norādīt, kādas)

Veiktās aktivitātes

Jā
Vingrošana un kāpšana

2. Sporta un rotaļu laukuma komplekta iegāde
3. Tehnikas pakalpojums laukuma iekārtošanai

Jā
Vingrošana un kāpšana

Sporta un rotaļu laukuma komplekta iegāde un
uzstādīšana no firmas SIA ,, Ksil Baltic’’.
Tehnikas pakalpojums laukuma iekārtošanai.
Tika ņemts tehnikas pakalpojums no zs ,,Osīši’’
,kurš veica rotaļu laukuma bedres sagatavošanu
.Tika noņemta zemes virskārtas zeme un aizvesta
prom un atvesta smilts ,kura tika izlīdzināta pa
laukumu, izrautas vecās ābeles ,kuras traucēja
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Plānotais projektā

Reāli sasniegtais
laukuma ierīkošanai, izcelti bloki, kuri kādreiz
kalpoja bērnu dārza nojumēm ,kuri bija par
apgrūtinājumu zāles pļaušanai , kā arī apdraudēja
bērnu drošību .
Sporta un rotaļu laukuma atklāšana notika
2010.gada 4. augustā.

Projekta termiņš

15.07.2010-01.11.2010

Projekta īstenošanas vieta

Augstkalnes pagasts "Zvaniņi", Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts "Zvaniņi", Tērvetes novads

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 9960,05

Ls 9960,05

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

Nav

Nav

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekts tiks realizēts atbilstoši LR normatīvo aktu
un Komisijas Regulas (EK) Nr.1974/2006, ar ko
paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus
Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) VI Pielikuma prasību
izpildi attiecībā un informācijas un publicitātes
pasākumiem. Publikācijas nodrošina Dobeles
novada laikrakstā "Zemgale" un mājas lapās:
www.mezmuiza.lv; www.tervetesnov.lv.;
www.lasites.do.am

Projekts tika realizēts atbilstoši LR normatīvo
aktu un Komisijas Regulas (EK) Nr.1974/2006,
ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas
noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
VI Pielikuma prasību izpildi attiecībā un
informācijas un publicitātes pasākumiem.
Publikācija tika ievietota Dobeles novada
laikrakstā "Zemgale" un mājas lapās:
www.mezmuiza.lv; www.tervetesnov.lv.;
Augstkalnes pagasta informācijas vietās.
Plāksnīte vēl nav izgatavota.

Reāli sasniegtais
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Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?

Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.

Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Ir izveidots drošs, moderns, standartiem atbilstošs sporta un rotaļu laukums. Līdz šim pagastā nebija
rotaļu laukums. Bērniem ir iespēja sevi fiziski un garīgi pilnveidot gūt prieku un labas emocijas, svaigā
gaisā uzlabot veselību. Apkārtējā vide ir sakārtota, kas rada sabiedrībai drošību, prieku un lepnumu
par savu dzīves vietu, uzlabo dzīves kvalitāti, tādā veidā mazinot iedzīvotāju aizplūšanu no sava
pagasta. Ar to nodibinājums ,,Lāsītes’’ ir pierādījis nodibinājumu un biedrību vajadzību..
Sporta un rotaļu laukums ir labi apmeklēts. To izmanto visi pagasta bērni , kā arī kaimiņu pagastu
bērni, kas mācās mūsu skolā un apmeklē bērnu dārzu. Bērni rāpjas ,šūpojas, šļūc pa slidkalniņu ,tas
viss bērniem sniedz prieku un labas emocijas, rotaļas svaigā gaisā uzlabo veselību. Pieaugušajiem ir
labiekārtota vieta, kur kopā ar bērniem pavadīt brīvo laiku un teritorijā uzstādītie soliņi nodrošina
vecākiem atpūtu un studentiem interneta pieejamību ārpus mājas, ko nodrošina bibliotēkā uzstādītie
datori.
Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju ir brīvprātīgā
persona, kas ikdienā bez atlīdzības uzrauga sporta
un rotaļu. Teritorijas sakopšanu veic pagasta
sētniece. Ir sadarbības līgums ar pašvaldību ,kurš
nepieciešamības gadījumā atbalstīs. Ieceres ir
papildināt laukumu ar dažādām iekārtām.
Projekta ieviešanā ar grūtībām nesaskārāmies, bija atsaucība no iedzīvotājiem teritorijas sakopšanā.

Jā, jo redzam kādus augļus šis projekts ir devis priekš visiem. Viss, kas bija tapis kolhoza laikā ir
salauzts, novecojis. Tādēļ šajā grūtajā periodā vēlamies dot , un parādīt gaišu skatījumu uz nākotni,
neļaut cilvēkiem iegrimt depresijā , ka mums nekā nav un neko nevaram. Viss ir iespējams un
padarāms mums visiem kopā, savā un pagasta labā.
Lai uzlabot savas dzīves kvalitāti un esošās situācijas uzlabošanu pagastā ,veicām iedzīvotāju aptauju,
kur cilvēki izpauda savas vēlmes ,kas būtu nepieciešams uzlabot. Cilvēku atsaucība un atbalsts ir devis
stimulu iet uz priekšu, tādēļ rodas jaunas idejas , kuras laika gaitā vēlamies realizēt ,tādā veidā palīdzot
bērniem un vecākiem. Nākotnē vēlamies uzcelt estrādi, lai varētu rīkot pasākumus daudzbērnu
ģimenēm , jo šobrīd telpas rada problēmas un visiem ir grūti šaurās telpās, iegādāties atskaņošanas
iekārtas ,lai tas kalpotu nodibinājuma ,,Lāsites” darbībai .Ir izveidojusies sadarbība ar kaimiņu pagasta
dienas centru ,,Saule’’.
Par cik nodibinājuma darbība ir ar bērniem, iecere ir izveidot uz ūdens plostu , jo ģimenēs ir interese
par makšķerēšanu , kas ļautu sarīkot ģimeņu sacensības uz ūdens , tādā veidā ļaujot ģimenei darboties
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Reāli sasniegtais

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

kopīgi. Kā liecināja aptauja ,dažas no iedzīvotāju vēlmēm ir piepildījušās. Ir izveidots:
• Spēļu un rotaļu laukumu
• Dienas centrs ,,Varavīksne” ar dažādiem spēļu galdiem
Atpūtas vietai ar BMX trasi , āra volejbolu un atpūtas iekārtām pašreiz notiek projekta
apstiprināšana
Jaunieiem no 16-24g un vecākiem ir vēlme redzēt un darboties svaru zālē savā pagastā, jo aizbraukt uz
sporta centru ir sarežģīti un dārgi..
Vecāka gaduma cilvēki vēlas ar mūsu palīdzību uzcelt kapliču, kur mēs arī vēlamies viņus apbalstīt.
Jā, jo redzam kādus augļus šis projekts ir devis priekš visiem. Viss kas bija tapis kolhoza laikā ir
salauzts, morāli novecojis, tādēļ ir nepieciešams uzlabot sava pagasta teritorijas sakārtošanu,
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai radītu patīkamas sajūtas, kas mazinātu huligānismu,
klaiņošanu, alkoholismu, iedzīvotāju aizplūšanu no sava pagasta.

Anketu aizpildīja: Valda Prīliņa
2010.gada 26. jūlijā.
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DOBELES RAJONA LAUKU PARTNERĪBA
Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
ES struktūrfondu (ELVGF)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"
VRG „Dobeles rajona lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009-2013 ietvaros realizēto projektu novērtēšanas anketa
Attiecināmā vietējās attīstības
stratēģijas rīcība

4.Vietējo sabiedrisko aktivitāšu veicināšana-interešu,aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras izveide vietējiem iedzīvotājiem,vides sakārtošana un teritoriju labiekārtošana.

Projekta nosaukums

Šautuves aprīkojuma uzlabošana

Atbalsta pretendenta nosaukums:

Biedrība „Šaušanas sporta klubs Dobele”

Atbalsta pretendenta juridiskā
adrese:

Francmaņa 5, Dobele, LV3701

Atbalsta pretendenta
kontaktpersona /projekta vadītājs

Inese Didže

Kontakti

Tālr. 29275172, fax 63722549, inese.didze@dobele.lv
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Plānotais projektā
Projekta mērķis, uzdevumi

Projektā ieviestie jauninājumi

Projekta mērķis ir uzlabot šautuves aprīkojumu
Šaušanas sporta kluba Dobele organizētiem
treniņiem un sacensībām.
Iegādātais lāzertrenažieris ir jaunums ne tikai
Dobeles šāvējiem, bet arī grūti pieejama ierīce
visā Latvijā, līdz ar to trenažiera izmantošana
būs ne tikai izdevumus mazinoša, bet arī
interesanta ar savu novitāti gan jauneišiem,
gan pieaugušajiem. Iegādātais kustīgo mērķu
komplekts 25metru šautuvē dos iespēju
trenēties ātršaušanā gan olimpiskajos
vingrinājumos ložu šāvējiem, gan arī
medniekiem uzturot sportisko formu un
gatavojoties mednieku eksāmenu kārtošanai
un sekmīgām medību gaitām mežā, kas
iepriekš nebija iespējams. Savukārt speciālo
optisko sistēmu (briļlu) pieejamība ir bijusi
ļoti neliela pat valsts līmenī, sevišķi cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām un tādējādi būs radīta
iespēja atvieglot treniņu procesu vāja'
apgaismojumā vai ar cilvēkiem, kuriem
nepieciešama redzes korekcija.

Reāli sasniegtais
Projekta mērķis ir sasniegts, uzlabots šautuves
aprīkojums.
Iegādāts lāzertrenažieris, kas ļauj analizēt treniņu
procesu un izmaksas treniņos, jo nav jāizmanto
munīcija.
Uzstādīti moderni kustīgie mērķi, iegādātas
optiskās sistēmas šaušanas procesa uzlabošanai.

Sasniegtie indikatori (atbilstoši Jūsu
projektā norādītajiem):
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Reāli sasniegtais

1

1 darba vieta saglabāta

Radīto pilna laika darba vietu skaits

Radīto daļēja laika darba vietu
skaits
Paredzamais iedzīvotāju skaits,
kuriem būs pieejams izveidotais vai
uzlabotais pakalpojums
Paredzamais iedzīvotāju skaits, kuri
gūs labumu no konkrētās
sabiedriskās aktivitātes īstenošanas
Projekta īstenošana sekmēs:
jauna pakalpojuma izveidi (norādīt
kādu)
esošā pakalpojuma uzlabošanos
(norādīt kādu)
interešu klubu izveide / uzlabošana
(norādīt kādu)
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
(norādīt kādu):
mācību aktivitātes
kultūras aktivitātes
vides aizsardzības aktivitātes
sporta aktivitātes

Veiktās aktivitātes
Projekta termiņš

2
-

300

300
nē

-

nē

-

Šaušanas sporta klubs Dobele

Šaušanas sporta klubs Dobele

šaušanas sporta treniņu un sacensību
organizēšanā
nē
nē
šaušanas sportā

šaušanas sporta treniņu un sacensību
organizēšanā
šaušanas sportā

1. Sporta aprīkojuma iegāde
01.02.2010-31.06.2010

2. Sporta aprīkojuma iegāde
01.02.2010-31.06.2010
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Reāli sasniegtais

Projekta īstenošanas vieta

Īles iela 1, Dobele

Īles iela 1, Dobele

Budžeta izpilde,
neattiecināmās izmaksas

Ls 9945,98

Ls 9945,98

Radītās darba vietas, kādas, kas
finansē

1 pilna laika, 2 daļēja laika

Saglabāta 1 darba vieta

Kā veicāt publicitāti, plāksnīte

Projekta publicitātes pasākumi tiks īstenoti
Publicitāte veikta atbilstoši projektā plānotajam
izmantojot Dobeles pilsētas mājas lapu
http://www.dobele.lv un vietējo laikrakstu
"Zemgale", kā arī Zemgales plānošanas reģiona
ES fondu informācijas centra mājas lapu
www.esfondi.zemgale.lv, kuros uzsākot projektu
tiks ievietota informācija par plānotajām
darbībām. Projekta ieviešanas gaitā tiks sniegtas
ziņas par paveikto un sasniegtajiem sportiskajiem
rezultātiem, iedzīvotāju piesaistīšanu. Publicitātes
pasākumi tiks īstenoti saskaņā ar LR normatīvajos
aktos noteikto, ievērojot Eiropas Komisijas Regulu
(EK) Nr.1974/2006 un piemērošanas noteikumus
Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005.

Reāli sasniegtais
Projekta devums teritorijas, ciema,
interešu grupas attīstībai, galvenie
ieguvumi no projekta, kādus
papildus ieguvumus tas devis
Projektu rezultātu stāvoklis šobrīd,
vai tiek izmantots paredzētajiem
mērķiem, vai iedzīvotāji aktīvi
izmanto, kādas aktivitātes notiek ?

Uzlabota šaušanas kluba biedru treniņu kvalitāte, uzlabojušies sportiskie sasniegumi. Palielinājies
interesentu skaits, kas vēlas trenēties šaušanā. Palielinājies skolēnu un jauniešu skaits, kas apmeklē
šautuvi un piedalās treniņos. Uzlabojusies treniņu kvalitāte un šāvēju drošība.
Viss iegādātais inventārs un aprīkojums tiek intensīvi izmantots, treniņi notiek katru dienu. Vismaz
reizi mēnesī notiek Latvijas mēroga sacensības 1 reizi pusgadā starptautiskas sacensības.
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Ilgtspējas nodrošināšana,
Kas apsaimnieko un uztur projekta
rezultātu šobrīd, kā plānots turpmāk.
Galvenās problēmas ieviešanā
(LAD, partnerība) u.c., piedāvātie
risinājumi
Vai realizētais projekts ir veicinājis
citu jaunu projektu ideju tapšanu un
realizēšanu?.

Projekta rezultātu uzturēšanu nodrošina biedrība
sadarbībā ar novada pašvaldību. Aktivitātes
šaušanā un sacensības organizē šaušanas klubs.
Nebija, birokrātija dokumentu kārtošanā.

Vai šādu projektu realizētu arī
šobrīd? Pamatojumu izvēlei.

Jā, tas ir būtiski uzlabojis šaušanas kluba dalībnieku drošību un šaušanas kvalitāti, palielinājis
interesentu skaitu šaušanas klubā, palielinājies dalībnieku skaits.

Anketu aizpildīja:

Jā ir sagatavots un iesniegt vēl viens projekta pieteikums šautuves aprīkojuma uzlabošanai. Ir apzinātas
arī pārējās vajadzības un tiek domāts par vēl viena projekta sagatavošanu.

Vilnis Celmiņš

2010.gada 27.jūnijā.
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