
 
Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” 
Starpposma pārskats – iedzīvotāju aptaujas rezultāti 

 

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” 2019.gada janvārī veica iedzīvotāju aptauju, lai sniegtu  

kvalitatīvo vērtējumu, cik nozīmīgs ir bijis LEADER projektu ieguldījums. 

Kopējais respondentu skaits – 73, kur piektā daļa ir vecumā līdz 30 gadiem, 67% ir vecumā no 

31 – 60 gadiem un 12% ir 61 un vairāk gadi.  

 
Kā redzams, tad ceturtā daļa no aptaujas dalībniekiem ir bijuši vīrieši un pārējās sievietes. 

 
Pēc teritoriālā novērtējuma, visaktīvākie ir bijuši iedzīvotāji no Kokneses pagasta – gandrīz trešā 

daļa, no Aizkraukles 15% un no Pļaviņām 10%. Pa vienai iedzīvotāju atbildei tika saņemta no 

Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta, Mazzalves pagasta, Sērenes pagasta un Valles pagasta. Diemžēl 

nevienu atbildi nesaņēmām no Jaunjelgavas pagasta, Sunākstes pagasta un Kurmenes pagasta. No 

pārējām teritorijām bija iesniegtas vismaz divas vai vairāk atbildes. 

 



 

 
Vaicājot par biedrības atpazīstamību, 5 cilvēki jeb 6,8% nezināja par tādu un tikpat daudz arī 

bija dzirdējuši, bet neko konkrētu. Lielākā cilvēku daļa 86,3% tomēr zina VRG.  

 
Vaicājot konkrētāk par LEADER iespējām, gandrīz 60% no aptaujātajiem ir paši piedalījušies 

LEADER projektā. Tikai 4 cilvēki atzina, ka neko nav dzirdējuši par LEADER. 

 
Lai gan lielākā daļa atpazīst Aizkraukles rajona partnerību un LEADER, tikai 77% spēj nosaukt 

konkrētus projektus savā teritorijā. Lūdzot nosaukt piemērus, vairums māk pateikt vispārīgās frāzēs, 

piemēram, tautastērpu iegāde, spēļu laukums, skeitparks, sporta laukums un inventārs, trenažieru 

uzstādīšana, bērnu rotaļu laukumi, baznīcas atjaunošana, muzeja izveide u.c. 



 

 
Kā redzams, tad lielākā daļa ir apmierināta ar to, kādi LEADER projekti tiek īstenoti viņu 

teritorijās, tikai 12% respondentu norādīja, ka maz vai nemaz ir tādu projektu, kas atbilst viņu 

priekšstatiem par to, ko vajadzētu īstenot. 

 

 

Uzņēmējdarbības jomā vislielākais atbalsts būtu jāsniedz tūrismam, lauksaimniecības produktu 

pārstrādei (mājražošanai), ar lauksaimniecību nesaistītu produktu pārstrādei un vietējās produkcijas 

tirdzniecībai. Zem “citas darbības nozares” tika norādīta ražošana, apstrāde, remonts, pakalpojumi, 

radošās darbnīcas, metālapstrāde, dizains. 

Lai gan jautājumā tika lūgts atzīmēt tikai trīs jomas, daudzi tomēr atzīmēja vairāk par trīs, tāpēc 

šis grafiks nav vērtējams viennozīmīgi. 
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Atzīmējiet, Jūsuprāt, trīs prioritārās uzņēmējdarbības jomas, kurās būtu 
nepieciešams LEADER atbalsts Jūsu pagastā/ pilsētā/ novadā!



 

 

Kā redzams, tad vienlīdz svarīgi ir uzlabot infrastruktūru un sakopt vides objektus, kā arī brīvā 

laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un pilnveidošana. Tā kā līdz šim ir vairāki projekti īstenoti tieši 

kultūras un sporta jomā, tad šīs jomas attiecīgi ir saņēmušas mazāku prioritāti. Kā “Citas” tiek nosauktas 

izglītošanas un iedzīvotāju aktivizēšanas iespējas, kā arī atbalsts individuālajiem vides kopējiem un 

attīstītājiem. 

 

Vērtējot LEADER ietekmi, iedzīvotāji uzskata, ka visās jomās situācija ir uzlabojusies. Mazliet 

mazāka daļa domā, ka situācija nav mainījusies, un niecīga daļa uzskata, ka vai nu ir palicis sliktāk, vai 

situācija ir nozīmīgi uzlabojusies. 
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Par aktivitāti pasākumos redzams, ka visvairāk cilvēki ir apmeklējuši informatīvos 

seminārus, tad ieradušies uz individuālām konsultācijām un mazāk apmeklējuši konferences 

vai braukuši pieredzes apmaiņas braucienos. Vismazāk apmeklētie ir pieredzes apmaiņas 

braucieni, kas skaidrojams ar to, ka šajā plānošanas periodā to nav bijis daudz. 

 
Ļoti vienmērīgs sadalījums ir projektu pieteikumu iesniegšanas ziņā. Trešdaļa no 

respondentiem ir iesnieguši vai nu vienu, vai vairākus, vai nevienu projektu iesniegumu kādā 

no izsludinātajām LEADER kārtām. 

Lūdzot minēt konkrētas prasības, kas sagādājušas problēmas projekta pieteikuma 

izstrādē, visbiežāk tiek nosauktas problēmas ar iepirkuma veikšanu, birokrātiskie šķēršļi, 

tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvniecības dokumentu sagatavošana, paša pieteikuma 

aizpildīšana, daudzo dokumentu nepieciešamība. Lai gan pietiekoši daudz respondentu bija 

atbildējuši, ka projekta pieteikuma sagatavošana nesagādāja nekādas grūtības. 

Lūdzot minēt arī pozitīvo, ar ko nācies saskarties, iesniedzot vai īstenojot LEADER 

projektu, gandrīz visi atbild par pretimnākošu personālu gan no Aizkraukles rajona partnerības 

puses, gan no LAD konsultantiem. Kā vēl vienu priekšrocību min pieteikšanās kārtību 

elektroniski EPS sistēmā un arī jaunu izaicinājumu paši sev. 



 

 
Gandrīz puse uzskata, ka uzņēmējdarbībai un sabiedriskā labuma projektiem jāatstāj tāds 

pats finansējuma sadalījums kā līdz šim. 36% domā, ka tomēr jāpalielina finansējuma 

sadalījums uzņēmējdarbībai, bet 16% – sabiedriskā labuma projektiem. 

Lūdzot nosaukt konkrētus priekšlikumus, kas veicinātu teritorijas pievilcību, attīstību un 

ekonomikas izaugsmi, vairākums ir par jaunu uzņēmumu un darbavietu radīšanu, par 

infrastruktūras sakārtošanu, ražošanas atbalstu. Nepieciešams būtu arī palielināt sniedzamo 

pakalpojumu klāstu, izglītošana, pieredzes apmaiņas braucieni, veloceliņu sakārtošana, 

dzīvojamā fonda sakārtošana. 

Daudzi arī uzskata, ka viss ir pašu rokās. Vajag pašiem būt gribošiem, darošiem un 

motivēt pārējos par tādiem kļūt. Nepieciešama tālākās attīstības vīzija. 

 
Turpmākai saziņai turpināsim izmantot informācijas izsūtīšanu e-pastos, aktīvi liksim 

aktuālās ziņas mājaslapā, pašvaldības mājaslapās vai avīzēs un vietnē facebook.com. 

 

Secinājums no šīs aptaujas ir tāds, ka LEADER mūsu teritorijā atpazīst, iedzīvotāji zina 

nosaukt projektus, ir savs viedoklis, ko būtu nepieciešams savā teritorijā uzlabot, attīstīt vai 

mainīt. Aizkraukles rajona partnerība ņems vērā visus ieteikumus un aptaujas rezultātus. 

Paldies par atsaucību visiem, kuri atrada laiku aizpildīt aptauju! 


