
 
 

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” 
 

Vietējās attīstības stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpilde, publiskā finansējuma 

izlietojums un tā ietekme uz mērķu un rezultātu sasniegšanu 

 

Līdz 2018. gadam sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai ir 

apstiprināts finansējums 1 619 067,10 EUR apmērā, kur 50% tiek novirzīti vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvām (R1) un 50% vietas potenciāla attīstības iniciatīvām (R2 un R3). 

Stratēģijas īstenošanai ir noteiktas 3 rīcības, kurās novadu esošie un potenciālie uzņēmēji, 

biedrības un pašvaldības var iesniegt projektu iesniegumus:   

R1) Uzņēmumu izveidošana un attīstība, 

R2) Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem, 

R3) Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai.  

 

Ir notikušas 4 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kur uz šo brīdi (16.11.2018.) ir sākta 

uzraudzība un apstiprināti projekti par kopējo summu 152 6815,29 EUR jeb 94%. 

 

Publiskā finansējuma izlietojums pa rīcībām 

 
RĪCĪBA NR.1 “Uzņēmumu izveidošana un attīstība” 

1. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 566 673,00 EUR 

Iesniegti 46 projekti par kopējo finansējumu 913 616,71 EUR 

Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība 9 167 127,64 

Apstiprināti  3 60 915,63 

Atsaukti  4 80 175,46 

Pārtrauktas saistības 5 97 074,88 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

13 351 297,61 

Noraidīts  5 157 025,49 

Neatbilst  6 - 

 

2. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 483 943,21 EUR 

Iesniegti 38 projekti par kopējo finansējumu 680 249,73 EUR 



 
Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība 6 150 532,46 

Apstiprināti  10 221 955,47 

Atsaukti  - - 

Pārtrauktas saistības 1 16 895,41 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

9 220 866,39 

Noraidīts  2 70 000,00 

Neatbilst  10 - 

 

4. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 148 989,23 EUR 

Iesniegti 17 projekti par kopējo finansējumu 139 839,03 EUR 

Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība 1 3497,90 

Apstiprināti  6 118 243,15 

Atsaukti  5 18 097,98 

Pārtrauktas saistības - - 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

- - 

Noraidīts  - - 

Neatbilst  4 - 

 

Nr. 

p.k. 

Rezultātu 

rādītājs 

Plānotā 

rādītāja 

vērtība 

saskaņā 

ar 

rīcības 

plānu 

1.kārta 2.kārta 4.kārta 

Rādītāju 

izpilde  

Aprēķinātā  

izpilde 

(apstiprinātie 

un īstenotie 

projekti), % 

1. 
Radītas darba 

vietas 
8 12 17 11 40 500,00 

2. 

Izveidoto un 

uzlaboto  

pakalpojumu/ 

produktu 

skaits  

20 12 16 7 35 175,00 

3. 

Darbinieku 

produktivitātes 

kāpināšana 

4 5 6 5 16 400,00 

 



 
RĪCĪBA NR.2 “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas 

iedzīvotājiem” 

1. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 166 673,00 EUR 

Iesniegti 18 projekti par kopējo finansējumu 136 025,70 EUR 

Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība 10 97 749,75 

Apstiprināti  - - 

Atsaukti  2 20 301,92 

Pārtrauktas saistības - - 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

- - 

Noraidīts  2 17 974,03 

Neatbilst  4 - 

 

3. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 226 063,67 EUR 

Iesniegti 22 projekti par kopējo finansējumu 243 247,35 EUR 

Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība 10 100 321,43 

Apstiprināti  7 70 984,67 

Atsaukti  1 12 885,05 

Pārtrauktas saistības - - 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

2 36 000,00 

Noraidīts  2 23 056,20 

Neatbilst  - - 

 

4. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 81 841,00 EUR 

Iesniegti 23 projekti par kopējo finansējumu 143 718,87 EUR 

Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība - - 

Apstiprināti  14 80 148,45 

Atsaukti  - - 

Pārtrauktas saistības - - 



 
Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

7 54 570,42 

Noraidīts  1 9000,00 

Neatbilst  1 - 

 

Nr. 

p.k. 

Rezultātu 

rādītājs 

Plānotā 

rādītāja 

vērtība 

saskaņā 

ar 

rīcības 

plānu 

1.kārta 3.kārta 4.kārta 

Rādītāju 

izpilde  

Aprēķinātā  

izpilde 

(apstiprinātie 

un īstenotie 

projekti), % 

1. 

Radīto un 

uzlaboto  

sabiedrisko 

aktivitāšu 

skaits 

20 10 17 14 41 205,00 

2. 

Labuma 

guvēju skaits 

projektu 

rezultātā 

1000 3258 18 548 5536 27 342 2734,20 

 

RĪCĪBA NR.3 “Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma 

pieejamībai” 

1. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 400 000,00 EUR 

Iesniegti 24 projekti par kopējo finansējumu 674 968,81 EUR 

Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība 10 299 954,08 

Apstiprināti  2 89 844,60 

Atsaukti  - - 

Pārtrauktas saistības - - 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

10 285 170,13 

Noraidīts  - - 

Neatbilst  2 - 

 

3. kārta 

Kārtas kopējais finansējums 95 469.34 EUR 

Iesniegti 17 projekti par kopējo finansējumu 537 054,62 EUR 



 
Projektu statuss Projektu skaits Apstiprinātais publiskais 

finansējums, EUR 

Sākta uzraudzība - - 

Apstiprināti  2 69 368,73 

Atsaukti  1 45 000,00 

Pārtrauktas saistības - - 

Noraidīts finansējuma 

trūkuma dēļ 

14 422 685,89 

Noraidīts  - - 

Neatbilst  - - 

 

Nr. 

p.k. 

Rezultātu 

rādītājs 

Plānotā 

rādītāja 

vērtība 

saskaņā ar 

rīcības plānu 

1.kārta 3.kārta 

Rādītāju 

izpilde  

Aprēķinātā  

izpilde 

(apstiprinātie 

un īstenotie 

projekti), % 

1. 

Objekti ar 

uzlabotu 

infrastruktūru  

7 12 2 14 200,00 

2. 

Labuma 

guvēju skaits 

projekta 

rezultātā  

4000 11 593 1610 13 203 330,08 

 

Publiskā finansējuma izlietojums pa aktivitātēm uz 16.11.2018. 

Mērķis  Pieejamais 

finansējums, 

EUR 

Apgūtais 

publiskais 

finansējums, EUR 
(apstiprināti, sākta 

uzraudzība)  

Apstiprināto 

un realizēto 

projektu 

skaits 

Atlikums uz 

16.11.2018., 

EUR 

M1 Veicināt ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

809 533,55 R1 - 719 043,72 35 90 489,83 

M2 Veicināt iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes 

paaugstināšanos 

Aizkraukles rajona 

partnerības 

darbības teritorijā 

809 533,55 R2 - 348 032,42 

R3 - 459 070,09 

 

R2+R3  

807  102,51 

41 

14 

2 431,04  

KOPĀ 1 619 067,1 1 526 146,23 90 92 920,87 

 

  



 
 

Stratēģijā noteikto rīcību rādītāju izpilde 

Nr. 

p.k. 

Rīcība  Rezultātu rādītājs 

Plānotā 

rādītāja 

vērtība 

saskaņā ar 

rīcības plānu 

Rādītāju 

izpilde  

Aprēķinātā  

izpilde 

(apstiprinātie 

un īstenotie 

projekti), % 

1. 

R1 

Uzņēmumu 

izveidošana un  

attīstība 

Radītas darba vietas 8 40 500,00 

Izveidoto un uzlaboto  

pakalpojumu/ produktu 

skaits  

20 35 175,00 

Darbinieku produktivitātes 

kāpināšana 
4 16 400,00 

2. 

R2 

Atbalsts 

sabiedriskām 

aktivitātēm  

teritorijas 

iedzīvotājiem 

Radīto un uzlaboto  

sabiedrisko aktivitāšu skaits 20 41 205,00 

Labuma guvēju skaits 

projektu rezultātā* 
1000 27 342 2734,20 

3. 

R3 

Publiskās 

infrastruktūras 

uzlabošana 

pakalpojuma 

pieejamībai 

Objekti ar uzlabotu 

infrastruktūru  
7 14 200,00 

Labuma guvēju skaits 

projekta rezultātā* 4000 13 203 330,08 

   

 

Vidējā 

rādītāju 

izpildes 

vērtība, % 

649,18 

* Tiek skaitīti tiešie labuma guvēji. Ir projekti, kuros tiek izdalīti tiešie un netiešie, un ir projekti, kuros tie tikuši 

norādīti kopā.  

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību 

Īstenojot Vietējās attīstības stratēģiju, liels atbalsts sniegts uzņēmējdarbības sektorā. Kopumā 

šī mērķa ietvaros plānots izveidot un uzlabot 35 pakalpojumus un produktus, radīt 40 jaunas 

darbavietas un 16 projektos realizēt darbinieku produktivitātes kāpināšanu. 

Rīcības R1 “Uzņēmumu izveidošana un attīstība” ietvaros šādi projekti: 

• Ar tūrisma nozari saistītie – kemperu vietas izveide, Jaunjelgavas pārceltuve pār 

Daugavu, tūrisma mītnes paplašināšana, kempinga namiņu izveide, ūdenscentra 

izveide, atpūtas kompleksa izveide, aktīvās atpūtas parka izveide, tūrisma 

pakalpojumu attīstība atpūtas bāzē u.c.; 

• Ražošanas jomā – bioloģiski audzētu ziemeļu kivi - aktinīdiju sagatavošana pircējiem, 

gaļas produktu ražotnes izveide, bioloģiskā piena pārstrāde u.c.; 

• Pamatlīdzekļu iegāde – galdniecības priekšmeti biškopības inventāra ražošanai, 

printēšanas un ploterēšanas iekārtu iegāde, rotējošā kompostiera iegāde, vieglo 

automašīnu un mikroautobusu riteņu ģeometrijas regulēšanas un kondicionieru 

pārbaudes un pildīšanas iekārtu iegāde, jaunu pamatlīdzekļu iegāde ādas 

mākslinieciskās apstrādes darbnīcas vajadzībām, šujmašīnas iegāde, poligrāfijas 

drukas un pēcapstrādes iekārtu iegāde, metālapstrādes virpas iegāde, lāzergriešanas 

iekārtas iegāde; 



 
• Pakalpojumu sniegšanai – mobilā fotostudija, mērniecības pakalpojumi, mobilās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; 

• Būvniecība – vasaras darbnīcas pārbūve, zirgu manēža, telpu pārbūve par ādas 

mākslinieciskās apstrādes darbnīcu, zaļās zemes eko sulas ražošanas ēka, auduma 

iepakojuma ražotne "Sainis". 

M2 Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos Aizkraukles rajona 

partnerības darbības teritorijā 

Kopumā šī mērķa ietvaros ir plānots radīt un uzlabot 41 sabiedrisko aktivitāti, katrā novadā 

uzlabots vismaz viens objekts ar infrastruktūru un vairāk kā 40 tūkstoši iedzīvotāji no tā gūst 

labumu un prieku.  

Šī mērķa sasniegšanai ir divas rīcības. 

Rīcības R2 “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” ietvaros šādi 

projekti: 

• Pamatlīdzekļu iegāde – izveidots āra trenažieru komplekss Koknesē, rotaļu un atpūtas 

laukums Iršos, sporta laukumu labiekārtošana un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde, 

brīvdabas trenažieru iegāde Mazzalvē, tehniskā aprīkojuma iegāde rokdarbu veikšanai 

- stelles, adāmmašīnas, keramikas krāsns, skaņu aparatūras iegāde Koknese kultūras 

namam, tehniskās resursu bāzes pilnveidošana - fotokamera, zāles pļāvējs, prožektori, 

elektroniskās atzīmēšanās sistēmas iegāde orientēšanās pasākumu organizēšanai, 

muzeja patstāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" izveidošana, galda spēļu iegāde, 

tenisa aprīkojuma iegāde, tehniskais aprīkojums velosipēdu remontam, inventāra un 

reklāmas materiālu iegāde u.c.; 

• Tautastērpu iegāde dažādiem kolektīviem – tautas tērpu un kora tērpu iegāde 

Kokneses novada kolektīviem, arheoloģisko tērpu izveide folkloras kopai "Karikste", 

jauni tautastērpi kolektīvam "Valle", tautastērpu iegāde korim Aizkraukle, deju 

kolektīviem “Pēda”, “Radi”, “Atvars”, “Dzirnas”, “Baltaine”, arī mūzikas instrumentu 

iegāde; 

• Radošās darbnīcas – vasaras radošās nometnes vietējiem iedzīvotājiem, radošu darbu 

konkurss, apmācību kurss par veco ēku saglabāšanu, dzimtas tautastērpu, radošās 

darbnīcas "zaļā" dzīvesveida popularizēšanai, nodarbības Jaunjelgavas novada 

mazaizsargāto un maznodrošināto iedzīvotājiem, sociālā riska ģimenēm, radošu 

nodarbību nodrošināšana, iegādājoties pamatlīdzekļus, piemēram, stelles pērļošanai 

u.c.; 

• Dažādas citas sabiedriskās aktivitātes – izveidots mednieku apmācību laukums, 

veicināta zirgu sporta attīstība, dabas koncertzāles radīšana, izmantojot upes un tās 

krasta dabiskos resursus, interaktīva informācijas stenda izveide, Pērses gravas 

vēsturiskā izskata miniatūrdārza izveide (model willage) ar ēku, dabas un kultūras 

pieminekļu, cilvēku, notikumu un citiem prototipiem, izveidota aktīvās atpūtas zona, 

izvietojot kultūrvēsturisko stendu pie Barona Lēvenšterna dzīvojamās mājas  un 

kultūrvēsturiskā lekciju cikla organizēšana sociālām mērķa grupām, stadiona ēkas 

atjaunošana, Kokneses novada kapsētu digitalizācija u.c. 

 



 
Rīcības R3 “Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai” ietvaros šādi 

projekti: 

• Baznīcas – Jaunjelgavas baptistu draudzes Dievnama pārbūve un teritorijas 

labiekārtošana, Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes renovācija, jumta 

renovācija Aizkraukles un Skrīveru novadu senākās gotikas stila būvei, Valles 

baznīcas un torņa fasādes atjaunošana; 

• Sports – šķēršļu joslu izveide Jaunjelgavas pilsētā, tenisa laukuma izveidošana 

Aizkrauklē; 

• Tūrisms – atpūtas nojume Vīgantes parkā, ēkas fasādes, ekspozīcijas zāles, kāpņu 

telpas un balkona atjaunošana Pļaviņās, tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota 

atjaunošana Koknesē, Neretas novada novadpētniecības muzeja izveide, Neretas 

estrādes un skatītāju soliņu atjaunošana; 

• Dažādi – saules bateriju uzstādīšana ezera izgaismošanai, radio mikrofonu komplekta 

iegāde, brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana, bērnu rotaļu laukuma konstrukciju 

iegāde un uzstādīšana, atpūtas solu un urnu iegāde un uzstādīšana. 


