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“CēsU RAjOnA lAUkU PARtneRībA” Un PROjekti

“Leader”atbalsts
tiem, kuri grib darīt
“Cēsu rajona lauku partnerībā”
stratēģijas mērķu sasniegšanai
pieņemtas rīcības, kuru
īstenošanai paredzēts
finansējums no Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA). Finansējums
tiek sadalīts atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem.

dokļu maksātājam. Reizē tā arī
vajadzība iznākt no pelēkās zonas. Trīsreiz vairāk naudas vajadzētu, lai visus projektus apmierinātu. Mums ir aktīvi mājražotāji, amatnieki. Kāds redz, ka kaimiņš kaut ko dara, arī grib pamēģināt.

no ieceres līdz naudai

D. Melgalve: - Lai īstenotu savas ieceres, “Leader” atbalsta
projektus uzņēmējdarbības veicināšanai un sabiedriskā labuma
projektus. Mūsu darbību regulē
Ministru kabineta noteikumi, ir
noteikti vērtēšanas kritēriji, prasības. No 2014. līdz 2018.gadam
tika iesniegti 130 projekti, kuru
realizācijai būtu nepieciešams
publiskais finansējums 3 031
473 eiro, bet pieejamais ir 855
747 eiro. Izvērtējot tika apstiprināti 40 projekti, no kuriem 26 īstenoti un sākta uzraudzība.
Finanšu trūkuma dēļ tika noraidīti 27 projekti, bet pārējie ir vai
nu atsaukti, vai noraidīti, vai pārtrauktas saistības.
Izvērtēšanai saņēmām 148 sabiedriskā labuma projektus, kuru
īstenošanai būtu nepieciešams
publiskais finansējums 2 234 841
eiro, bet pieejamais bija tikai 700
157 eiro. Tika apstiprināti 55
projekti, no kuriem īstenoti 39,
uzsākta uzraudzība. Finanšu trūkuma dēļ noraidīti 43 projekti.
Pavisam Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā apstiprināti
projekti par 1 426 315 eiro.
Uzņēmēju interese par
“Leader” iespējām ir liela.
Atbalsta saņēmējiem projektā
noteiktie rādītāji jāsasniedz trešajā gadā pēc uzraudzības uzsākšanas. Varam būt gandarīti par
tiem projektiem, kuriem uzsākta
uzraudzība. 2022. gadā redzēsim,
vai būs 40 jaunas darbavietas, kā
paredzēts projektos. Būvniecības
prasības ir ļoti augstas, jākārto
daudz dokumentu, ieceres īstenojas lēnāk.
K. Zaķe: - Nekas nebeidzas,
kad esi iegādājies iekārtu, tās
lietderība jāpierāda ar naudas
plūsmu, jāredz, ka tā atmaksājas.
Nevar iegādāties iekārtu par desmit tūkstošiem eiro un apgrozījums gadā būt 500 eiro. Atbalsta
uzdevums ir veicināt attīstību, un
tas nozīmē arī būt godīgam no-

K. Zaķe: - Tie, kuri grib darīt,
atrod Cēsu rajona lauku partnerību, interesējas par iespējām.
Kad tiek izsludināts kārtējais
konkurss, rīkojam bezmaksas seminārus, konsultācijas.
Iedrošinām pretendentus un citu
reizi mēģinām arī atrunāt.
Atbalsta procenti vilina.
“Leader” ir atspērienam. Vajag
sākt ar mazumiņu un augt.
Ja ir ideja, par to deg, sekojot
vērtēšanas kritērijiem, pats var
uzrakstīt ļoti labu projektu.
Projektu rakstītāji bieži vien neiedziļinās, uzraksta tehniski. Un,
kad pretendents stāsta ideju, ko
domājis, izrādās, uz papīra ir pavisam kas cits.
D. Melgalve: - Sagatavoto
projektu pretendents nosūta
elektroniski. Cēsu rajona lauku
partnerības vērtēšanas komisija
izskata katru projektu, un konkursanti pēc iegūtajiem punktiem
tiek sarindoti rindas kārtībā.
Kritēriji ir katram pieejami. Tad
partnerības padome lemj, kurus
projektus atbalstīt. Tad sarakstu
un projektus vērtē Lauku atbalsta dienestā.
Ar 1.augustu ir izmaiņas. LAD
projektus pārbauda tehniski, sīkumos, pārskata juridiskos dokumentus. Gala lēmumu kā institūcija pieņem “Cēsu rajona lauku
partnerība”. Tas ir galīgs, var
pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
Mēs arī veicam kontroli par projektu īstenošanu. Varam aizbraukt apskatīties, kā veicas, un
katru gadu projekta īstenotājam
jāiesniedz atskaites. Uzņēmējs
publisko finansējumu saņem, kad
projekts īstenots. Sabiedriskā labuma projektiem var saņemt
priekšapmaksu. Var arī uzņēmējdarbībai, bet tas ir diezgan sarežģīti.
Uz konsultācijām nāk cēsnieki,
bet Cēsis nav lauku partnerībā.
Vaives pagasts ir. Tāds ir noteikums, ka lauku partnerībā ir pagasti un pilsētas, kur dzīvo līdz
15 tūkstošiem iedzīvotāju. Un
finansējumu lauku partnerības
saņem pēc iedzīvotāju skaita to
darbības teritorijās. Ja Cēsis būtu
partnerībā, mums būtu daudz
vairāk naudas projektu īstenošanai. Daudzas kaimiņpilsētas ir
lauku partnerībās, piemēram,

èVĪZIJA

èMērķI

Par “Cēsu rajona lauku
partnerības” projektiem saruna ar
valdes priekšsēdētāju, administratīvo vadītāju DACi MelgAlVi un
valdes locekli, finanšu vadītāju
kRistīni ZAķi.

Alūksne, Madona.
Kurš kaut ko grib darīt, atrod
iespējas. Projektam jābūt reālam,
lai redzams ieguvums. Nauda
“Leader” būs arī turpmāk, bet
mazāk nekā šogad. Atbalsta procenti būs tādi paši. Taču konkurss droši vien vēl lielāks.
K. Zaķe: - Muļķīgu ideju nav.
Reizēm tikai nepārdomāti projekti, kad nevar saprast, kāds būs
ieguvums. Ir jādomā uz priekšu.
Un “Leader” ir labs atspēriens.

Uzņēmējiem
iespēja attīstīties

K. Zaķe: - Atbalstu uzņēmējdarbībai, ekonomikas stiprināšanai, dažādošanai “Leader” projektos var saņemt gan fiziskas
personas, gan SIA, gan individuālie uzņēmumi, lauksaimniecības kooperatīvi, biedrības. Var
gan no jauna radīt uzņēmumu,
gan izveidot tirdzniecības vietas,
gan apmācīt darbiniekus. Laukos
citas atbalsta programmas nav,
lai mazais uzņēmējs uzsāktu kaut
ko darīt, lai varētu atsperties.
Uzņēmējdarbībai “Leader” projektu konkursā ir 65 procentu
atbalsts un vēl pieci procenti
klāt tiem, kuri uzsāk uzņēmējdarbību, vai uzņēmums nav vecāks
par gadu. Var pretendēt uz finansējumu līdz 50 tūkstošiem eiro.
D. Melgalve: - Lauksaimniecisko ražošanu “Leader” neatbalsta, bet pārstrādi gan. Toties
var saņemt atbalstu nelauksaimnieciskai ražošanai, kaut vai grozu pīšanai, amatniecībai, pakalpojumu sniegšanai.
K. Zaķe: - Uzņēmējiem svarīgi, ka var piesaistīt finansējumu
pamatlīdzekļu – aprīkojuma, ražošanas iekārtu - iegādei. Var iekārtot ražošanas vai pakalpojuma

Partnerība ir
atvērta organizācija –
iesaisties, līdzdarbojies,
piedalies! Cēsu rajona
lauku partnerība –
partneris taviem
projektiem!
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Uzziņai
"Cēsu rajona lauku partnerība"
ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus
un kas ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām
spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas

sniegšanas telpas. Tie nav remontdarbi vai vienkāršs eiroremonts, bet kārtīgs remonts, kur
darbi jāsaskaņo ar būvvaldi. Tā
var būt ražošanas telpu iekārtošana.
D. Melgalve: - Prieks par uzņēmējiem, kuri sākuši ar mazumiņu, attīstās un atkal startē projektu konkursā. Tā, piemēram,
SIA “Latnature” iegādājās žāvēšanas iekārtu, ražošanas apjomi
palielinās, tagad vajag lielāku.
Kafijas ražotne SIA “Nilsson”
Ieriķos par “Leader” finansējumu nopirka grauzdēšanas iekārtu, tad fasēšanas. Tādu piemēru
ir daudz. Nav jau projektam jābūt par daudziem tūkstošiem eiro. Zemnieku saimniecība
“Zārdiņi” Vecpiebalgas pagastā
realizēja projektu par nedaudz
vairāk nekā 700 eiro un iegādājās maizes mīcītāju, kas ražošanas attīstībā ir ļoti nepieciešams.
K. Zaķe: - Arī starptautiski
tiek veicināta kopdarbība, runāts
par nepieciešamību kooperēties,
stāstīts, ka tas izdevīgi. Arī Cēsu
rajona lauku partnerībā divi uzņēmumi, kuri darbojas vienā
nozarē, bija iecerējuši nopirkt
dārgu iekārtu. Gribēja iegādāties
kopā un abi izmantot. Viņus vienotu tikai šī iekārta, katrs turpinātu strādāt kā atsevišķs uzņēmums. Projekts tika atbalstīts,
bet vēlāk apturēts, jo tomēr uzņēmēji līdz galam nevarēja vienoties.
D. Melgalve: - Uzņēmēju interese par “Leader” iespējām ir liela. Atbalsta saņēmējiem projektā
noteiktie rādītāji jāsasniedz trešajā gadā pēc uzraudzības uzsākšanas. Varam būt gandarīti par
tiem projektiem, kuriem uzsākta
uzraudzība. 2022. gadā redzēsim,
vai būs 40 jaunas darbavietas, kā
paredzēts projektos. Būvniecības
prasības ir ļoti augstas, jākārto
daudz dokumentu, ieceres īstenojas lēnāk. Dažkārt projekta iecere
tiek atsaukta, jo iepirkums sarežģīts.
K. Zaķe: - Nekas nebeidzas,
kad esi iegādājies iekārtu, tās
lietderība jāpierāda ar naudas
plūsmu, jāredz, ka tā atmaksājas.
Nevar iegādāties iekārtu par desmit tūkstošiem eiro un apgrozījums gadā būt 500 eiro. Atbalsta
uzdevums ir veicināt attīstību, un
tas nozīmē arī būt godīgam nodokļu maksātājam. Reizē tā arī
vajadzība iznākt no pelēkās zonas. Trīsreiz vairāk naudas vajadzētu, lai visus projektus apmierinātu. Mums ir aktīvi mājražotāji, amatnieki. Kāds redz, ka kai-
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Ar dzīvi apmierināts cilvēks
laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās
vajadzības pēc iespējas tuvāk
dzīvesvietai.

Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības pieejas galvenie
mērķi un uzdevumi ir sniegt
atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās at-

tīstības iniciatīvām, uzlabojot
sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku
teritoriju attīstībai.

dzīves, darba vides attīstību un
pilnveidošanu.

Darbības teritorija: Amatas,
Priekuļu, Līgatnes, raunas,
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas
novads un raiskuma pagasts
Pārgaujas novadā, Vaives pagasts Cēsu novadā.

miņš kaut ko dara, arī grib pamēģināt.

iedzīvotāju labsajūtai

D. Melgalve: - Sabiedriskā labuma projektus var īstenot pašvaldības, biedrības, reliģiskās organizācijas, zemnieku saimniecības. Un par to, ko ierīkojušas, labiekārtojušas, nedrīkst ņemt naudu. Brīvā laika dažādošanai projektā, kur 90 procentus finansē
“Leader”, var saņemt 17 tūkstošus, pakalpojumu pieejamībai un
infrastruktūras sakārtošanai līdz
25 tūkstošiem eiro.
Ir izdarītas izmaiņas nolikumā, ka tas, kurš īsteno projektu,
arī uzņemas saistības par objekta
uzturēšanu. Diemžēl bija situācijas, ka par to nedomāja. Ierīkoja
vai uzbūvēja kaut ko, bet apsaimniekošana pēc tam bija jāuzņemas pašvaldībai.
Biedrību skaits projektos samazinās. Tie, kuri darbojas, piesaista finansējumu un dara labas
lietas. Piemēram, Kaivē ir biedrība “Līdzās”, kas jau realizējusi
divus projektus, Drabešos aktīva
ir sporta biedrība “Ašais”. Līgatnē izveidots skaists “Dabas vērotāju dārzs”.
Arī Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotās Ceļotāju dienas bija
“Cēsu lauku partnerības” atbalstīts projekts. Veidosies tradīcija,
un tas ir ieguvums, ka izmēģināts, gūta pārliecība, ka vērts darīt tālāk.
K. Zaķe: - Sabiedriskā labuma projektu konkursā pēdējā laikā oriģinālu ideju ir mazāk. Ja
pirms dažiem gadiem varējām
teikt – kas tāds vēl nav bijis -, tagad tas ir reti.
Pēdējā laikā īpaša uzmanība
tiek pievērsta veselīgam dzīvesveidam un atpūtai. Amatas novadā visos pagastos ir ierīkoti bērnu laukumi, izveidots hokeja laukums Drustos, strītbola laukums
Jāņmuižā. Arī Priekuļu birzītē
aprīkojuma iegāde ir “Leader”
atbalsts. Bija populāri skatu torņi
– uzcelti Viņķu kalnā un Brežģa
kalnā. Amatu mājām Vaivē,
Līgatnē un Drabešos gan aprīkojumam, gan mācībām finansējums gūts projektu konkursā.
Vaives pagastā veica kapu digitalizāciju. Skujenē tapis viedais
ciems.
D. Melgalve: - Svarīgi, ka cilvēki darbojas vietējās kopienas
interesēs. Katrs savā dzīvesvietā
taču vislabāk zina, kas nepieciešams. q

Lappusi sagatavojusi Sarmīte Feldmane
Publikācijas sagatavotas ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”
atbalstīts projekts nr. Nr.2/MEDIA/18/013
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“CēsU RAJonA LAUkU PARTneRībA” Un PRoJekTi

viedokļi
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs ainārS ŠteinS:
- Kopienām un mazajām pašvaldībām Leader ir gandrīz vienīgais
pieejamais ES finansējums. Sabiedrībai šķiet, ka mēs nemākam uzrakstīt, īstenot projektus, bet nezina, ka
iespēju maz. “Leader” kritēriji ir
skaidri. Ievērojami mazāka birokrāti-

ja, atskaites pēc labākajiem ES paraugiem.

“Cēsu rajona lauku partnerība”
padomes priekšsēdētājs māriS
niklaSS:
- “Leader” vietējās rīcības grupas
ES izveidoja 1991.gadā, Latvijā tās
izveidoja tikai 2004.gadā. Sākumā
finansiālu atbalstu varēja saņemt tikai NVO, kas īstenoja lielākoties so-

ciālos projektus. Arī ES saprata, ka
jāattīsta lauku teritorijas, un tagad
pusi naudas piešķir projektiem, kas
saistīti ar uzņēmējdarbību. Uzņēmīgi
cilvēki laukos ir atraduši piemērotu
atbalstu – tas ir “Leader”, par ko
mūspusē gādā "Cēsu rajona lauku
partnerība".

Paši izveido vietu, kur sportot
“Dzīvojām pretī tukšam
laukumam, paši vasarās
nopļāvām, lai ir skaisti. Tad
domājām, ka te varētu ierīkot
strītbola laukumu, kur varētu
nākt vecāki ar bērniem.
Apkārtējie iedzīvotāji ideju
atbalstīja,” stāsta
jāņmuižniece
AnCe JēkAbsone.

K

ad bija skaidrs, ka jāierīko
strītbola laukums, tika apsvērtas
dažādas iespējas dabūt finansējumu. “Kā privātpersonas ieceri īstenot nevarējām, nodibinājām
biedrību “Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība”. Nolēmām
startēt “Leader” projektu konkursā. Daudz palīdzēja biedrības
“Cēsu rajona lauku partnerība”
speciālisti. Uzrakstīt projektu –
tas bija izaicinājums. Paši atzinām, ka esam dulli, ko tādu uzņemoties. Pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu, jo laukums ir tās zeme,” atceras biedrības locekle
Ance Jēkabsone. Viņa uzsver, ka
multifunkcionālā strītbola laukuma izveidē bijusi ļoti laba sadarbība ar firmu “Wolf sistem”. Kopā
meklēti labākie risinājumi, arī paši jāņmuižnieki gājuši palīgā darbos.
“Lai kaut ko izdarītu, jābūt mēr-

nmalā nevar noSēdēt. Jāņmuižas multifunkcionālajā strītbola laukumā sportisks gars valda ik dienu.

ķim un gribai to sasniegt. Ciemata
iedzīvotāji labprāt iesaistījās. Cits
citu pazīstam, un mērķis mums
bija viens. Tagad kopā atpūšamies, te labprāt nāk visas paaudzes. Un visiem ir prieks, ka bērni
iet uz laukumu, nevis sēž istabās,”
ar gandarījumu stāsta Ance un atklāj, ka kāda kaimiņiene paudusi
prieku, ka ir tāds laukums un līdz
vakaram var dzirdēt bērnu čalas.
Biedrība “Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība” laukuma iekārtošanai un apkārtnes labiekārtošanai, kā arī basketbola bumbu
un stacionārā statīva iegādei izlie-

toja 17 093 eiro, no tiem 15 383
“Leader” programmas finansējums, pārējais - Priekuļu novada
pašvaldības.
Ance ir gandarīta, ka multifunkcionālajā strītbola laukumā notiek arī sacensības. Sadarbībā ar
biedrību “Iespēju Jāņmuiža” un
Priekuļu novada pašvaldību vasarā tika rīkots “Strītbola turnīrs
Jāņmuižā”, godinot mūžībā aizgājušo basketbola treneri Oskaru
Bārdu. Te, lai laiku pavadītu sportiskās aktivitātēs, Mellēnu ģimene
rīkoja dzimtas salidojumu. q

Katra iespēja
jāizmanto
Priekuļu novada pašvaldība
aktīvi izmanto biedrības “Cēsu
rajona lauku partnerība”
piedāvāto iespēju ar “Leader”
projektu finansējumu sakārtot
infrastruktūru. Gadu gaitā tas
darīts visos pagastos.

P

ēdējos gados, piemēram,
uzstādīti trīs četrpusēji afišu stabi, viens vienpusējs afišu stabs
un labiekārtotas novietošanas
vietas. Tie izvietoti Priekuļos,
Liepā un Veselavā. Slēdzamajā
daļā ir vieta pašvaldības plakātiem, afišām, bet atvērtā daļa
paredzēta iedzīvotāju sludinājumu izvietošanai. Projekta īstenošana izmaksāja 15 757 eiro,
no tiem publiskais finansējums
bija 11 151 eiro.
Veiksmīgi īstenots projekts lai
labiekārtotu “Sporta birzītes”
teritoriju Priekuļos. Uzstādīti 16
soliņi, iegādātas 13 atkritumu
urnas, izbūvēts 238 metru koka
nožogojums. Kopējās darbu izmaksas 23 113 eiro.
Tie ir tikai daži projekti.
Katru gadu pašvaldība vērtē,
kas novadā būtu nepieciešams
un kā projektu konkursā piesaistīt finansējumu.
“ “Leader” projekti ir mazi,
arī atvieglota to rakstīšana,” uzsver pašvaldības projektu vadītāja Vineta Lapsele un vērtē:
“Cenu aptaujā vai iepirkumā
noteikti jābūt vismaz diviem derīgiem piedāvājumiem. Ja vēlies
ierīkot vai uzbūvēt ko citādāku,
rodas sarežģījumi. Ja gribam dizainā kaut ko oriģinālāku, nav
cilvēku vai firmu, kas gatavas
mūsu ideju īstenot. Ja piesakās
viens pretendents, iepirkums jāpārtrauc, gaidot, ka vēl kāds ieinteresēsies. To, kurš gatavs īstenot mūsu idejas, esam spiesti
noraidīt tikai tāpēc, ka nav otra
piedāvājuma. Tas projektu īstenošanā ir ierobežojošs noteikums.”
Tāpat projektu vadītāja atzīst,
ka, tā kā būvniecībā patlaban ir
liels darbu piedāvājums gan

Jābūt skaidram mērķim un rīcībai
Vecpiebaldzēnam UVim AVenAm
vienmēr paticis aktīvs
dzīvesveids. Ģimenei
pārceļoties uz Vecpiebalgu,
bija skaidrs, ka jāmeklē
nodarbošanās, kas patīk gan
pašiem, gan interesētu citus.

“J

āizmanto tie resursi, kas
ir. Tepat blakus ir Alauksts, uz
kuru brauc makšķerēt. Bet daudzi grib atpūsties pie ezera.
Brauc ģimenes ar bērniem. Pie
estrādes ir bērnu laukums, arī
pagastu centros, uzņēmējam jāmeklē kas cits. Nav jāskatās, ko
dara citi, ja vienam ir skaists
ābeļdārzs, tas nenozīmē, ka tev
izaugs tāds pats. Jābūt savai idejai,” saka BDR biedrība “Rideit”
valdes loceklis Uvis Avens.

nPie alaukSta. Biedrība “rideit” iekārtojusi populāru atpūtas un fizisko aktivitāšu vietu.

Sadarbībā ar “Cēsu rajona lauku
partnerību” īstenoti vairāki
“Leader” projekti.
“Projektā sarakstīt var visu ko,
bet tas, kas uzrakstīts, jāīsteno

dzīvē. Ja kaut kas neiznāk, var
būt problēmas. Kuram tās gribas?
Idejas uzrakstu uz papīra, tad parādu speciālistiem, kuri atrod neprecizitātes, izlabo. Jābūt pārlie-
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cinātam, ka saņemtā nauda un
tavs ieguldījums atmaksāsies, un
vēl jārēķinās, ka, lai strādātu, arī
jāiegulda, jo pats no sevis nekas
nenotiek,”pārdomās dalās uzņēmējs. Viņš domā, ka saistības
daudzus nobiedē, tāpēc arī nemēģina. Uvis pārliecinājies, ka daudzi nezina, ka, saņemot finansējumu no “Leader”, arī pašam, lai
īstenotu projektu, jāiegulda vēl
40 procenti. Tas nav maz. “Jāsāk
ar maziem soļiem. Kad pārliecinies, ka tas, ko dari, tavs pakalpojums vispār ir vajadzīgs, vari
iet tālāk. Mazie projekti ir ļoti vajadzīgi, ar tiem jāsāk, lai pārlieci-

projektētājiem, gan celtniekiem,
viņiem ir maza interese par maziem projektiem. “Viņi negaida
mazos iepirkumus, bet mēs ceram, lai tikai kāds piedalās,”
bilst Vineta Lapsele.
Novadā arī biedrības īsteno
sabiedriskā labuma projektus,
un desmit procentu līdzfinansējumu piešķir pašvaldība. “Var tikai priecāties, ka aktīvi cilvēki
vēlas labiekārtot vidi, kurā dzīvo, iekārtot vietas, kur atpūsties,
saturīgi pavadīt laiku. Biedrības
arī uzņemas atbildību par to, lai
projektā īstenotais kalpotu sabiedrībai, lai tiktu uzturēts.
Mūsu novadā biedrības un nodibinājumi ar to, ko uzņēmušies,
tiek galā. Saprotu, ka nemaz nav
tik viegli. Jāatskaitās arī pašvaldībai, ne tikai Cēsu rajona lauku
partnerībai,” pārdomas izsaka
Vineta Lapsele.
Projektu vadītāja vērtē, ka ideju ir daudz. “Izsveram, analizējam, cik kas izdevīgi un vai tiešām projekts varētu iegūt finansējumu, jo konkurence ir ļoti
liela. Noteikti iecerei vismaz
novada teritorijā, ja ne plašāk,
jābūt inovācijai,” uzsver projektu vadītāja un atklāj, ka novadā
darāmā, ideju un iespēju netrūkst.
Tā nākamgad tiks pabeigts
projekts “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā”. “Pēc apkopotajiem anketas rezultātiem
tika izvēlētas iedzīvotāju iecienītākās, apmeklētākās un populārākās sabiedriskās vietas, kur
nav iespēju droši novietot velosipēdus. No koka un metāla tiks
izveidots individuāla dizaina velostatīvs, kāds būs tikai Priekuļu
novadā. Kā interesants jauninājums būs velostatīva forma un tā
apvienojums ar letes veida galdu. Tāds tiks uzstādīts divās vietās. Varēs droši pieslēgt gan velosipēda rāmi, gan abus riteņus.
Pie viena statīva varēs novietot
divus velosipēdus,” par projektu
pastāsta projekta vadītāja. Viņa
arī uzsver, ka sadarbība ar
“Cēsu rajona lauku partnerību”
pašvaldībai ir iespēja sakārtot
vidi, nodrošinot pakalpojumu
pieejamību novadā, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. q

nātos, ka tava ideja ir vērtīga, ka
māki izvirzīt un sasniegt mērķi,”
pārliecināts U.Avens un uzsver,
ka, piesaistot publisko finansējumu, jārēķinās, ka būs stingra uzraudzība un tikai pats esi atbildīgs, lai viss notiek, lai ir naudas
plūsma un bijis vērts ieguldīt.
Uvis atzīst, ka laukos vislabāk
strādā ģimenes uzņēmumi. Cits
citu atbalsta un strādā kopā, ejot
uz kopīgu mērķi. Dzīvesbiedre
Līva ir biedrības valdes priekšsēdētāja. “Mums patīk darīt un radīt ko jaunu,” saka Uvis Avens.
Septiņu gadu laikā īstenoti vairāki “Leader” projekti. q
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