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Informatīvs izdevums par LEADER aktivitātēm
Aizkraukles rajona partnerības teritorijā

Laukums aktīvai atpūtai
Jaunjelgavas
novads

Vecumnieku
novads

Aizkraukles
novads

Neretas
novads

Kokneses
novads

Kopējās attiecināmās izmaksas —
17 689,90 EUR, apstiprinātais publiskais
finansējums — 15 920,92 EUR.

Pļaviņu
novads

Skrīveru
novads

Labākai skaņas kvalitātei

V

Kopējās attiecināmās izmaksas —
11 280,70 EUR, apstiprinātais publiskais
finansējums — 10 152,63 EUR.

Ar

“Aizkraukles rajona
partnerības” atbalstu
biedrība “Skrīveru teātris” īste
nojusi projektu “Mikrofonu iegāde biedrības “Skrīveru teātris”
vajadzībām”, iegūstot atbal
stu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmā
2014. — 2020. gadam.
Projektā iegādāts radiomikro
fonu komplekts Skrīveru
amat ierteātrim, lai uzlabotu
brīvdabas izrāžu skanējumu.
Biedrības “Skrīveru teātris”
valdes priekšsēdētājs Ansis Mar
tinsons stāsta, ka šādu papildus
skaņu aparatūru ikdienā bieži
nelieto, bet brīvdabas izrādēs bez
tās nevar. Kultūras namā eso
šos mikrofonus izmantot vairs
nevarēja, tāpēc meklēta iespēja
iegādāties jaunus. Par labāko

iz
vēli konsultējušies ar skaņu
speciālistiem, lai mikrofoni at
bilstu specifikācijai.
Mikrofoni iegādāti pagājušā
gada maijā un pirmo reizi iz
mantoti Līgo svētku pasākumā.
Arī nākamais lielākais pasākums
bija šī gada saulgriežu svētkos,
kad skatītājiem un klausītājiem
bija iespēja novērtēt izrādes skaņas kvalitāti.
Biedrība “Skrīveru teātris”
dibināta 2010. gada decembrī
ar mērķi uzturēt un popula
rizēt skatuves mākslas tradīci
jas Skrīveru novadā, veicināt
latviešu oriģināldramaturģijas
pazīstamību, sekmēt Skrīveru
amatieru teātra māksliniecisko
izaugsmi un rūpēties par Skrī
veru amatieru teātra darbībai
nepieciešamo materiāli tehnis
ko nodrošinājumu.

alles pagasta centrā pie
mākslīgās ūdenskrātu
ves ierīkots bērnu rotaļu lau
kums, kur izvietotas brīvdabas
trenažieru konstrukcijas, atpū
tas soli un atkritumu tvertnes.
Labiekārtota arī teritorija un
brīvdabas aktīvās atpūtas zona.
Vecumnieku novada dome
šos darbus paveikusi, īsteno
jot Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektu
“Valles brīvdabas vietas izveide
veselības un sporta aktivitā
šu veicināšanai” sadarbībā ar
biedrību “Aizkraukles rajona
partnerība”.
Projekta mērķis bija izveidot
publiski izmantojamu brīvda
bas aktīvās atpūtas zonu bēr
niem un pieaugušajiem Valles
pagastā, tādējādi sekmējot ve
selīgu dzīvesveidu, fiziski ak
tīvu brīvā laika pavadīšanu, kā
arī veicināt iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšanos lau
kos.
Vecumnieku novada domes
attīstības plānošanas nodaļas un
projektu vadītāja Dace Šileika
stāsta, ka sadarbība ar “Aiz
kraukles rajona partnerību” un
citām partnerības biedrībām ir
aktīva un sekmīga jau vairākus
gadus. Tādējādi šādi projekti

īstenoti arī citos pagastos.
— Rotaļu laukums ir ļoti
iecienīts, par ko pārliecinājās
arī projekta pārbaudes laikā.
Visaktīvāk to izmanto bērni, jo
tas atrodas skolas tuvumā, un
viņiem ir ērti turp doties pēc
mācībām. Arī brīvdienās ap
meklētāju tur netrūkst, ko var
novērot uz vietas. Par apmeklē
tāju aktivitāti liecina arī mulčas
klājuma segums laukumā pie
konstrukcijām, kas jau bija jā
papildina, — stāsta Dace Šilei
ka.
Izvēloties konstrukcijas šim
un citiem laukumiem, attīs
tības plānošanas nodaļas pār
stāv
ji parasti sadarbojas ar
pagastu pārvaldēm, uzklausot
viņu ieteikumus un vēlmes,
izvērtējot pieejamā projekta
bu
džeta iespējas. Dace Šilei
ka uzsver, ka galvenais bija
izvēlēties konstrukcijas, kas
piemērotas dažādām vecuma
grupām — maziem bērniem,
jauniešiem, pieaugušajiem un
senioriem. Visu grupu pār
stāvjus arī var sastapt aktīvās
atpūtas laukumā. Visas iekār
tas darbojas veiksmīgi, un sa
skaņā ar projekta līgumu paš
valdība apņēmusies tās uzturēt
kārtībā.
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Moderns aprīkojums
autoservisā Aizkrauklē

SIA

“Kāpiņa serviss”
jau piecus gadus
atvērts Aizkrauklē, Jaunceltnes
ielā 22A, bet autoservisa pa
kalpojumu jomā Kristaps Kā

piņš darbojas no 15 gadu
vecuma. Iepriekš servisa darb
nīca bija izvietota citviet, bet,
kad telpas kļuva par šauru, pār
cēlās uz pašreizējām. Pieauga
arī klientu skaits, un drīz vien
secināts, ka bieži klienti pēc
automašīnas remonta šajā ser
visā dažus pakalpojumus, pie
mēram, riteņu ģeometrijas re-

gulēšanu, spiesti meklēt citviet.
Aprēķināti iespējamie zaudē
jumi, kas rodas, neveicot šo
pakalpojumu šajā pašā servisā.
Dienā tie vidēji bija 25 eiro.
Tāpēc nolēma piedalīties “Aiz
kraukles rajona partnerības”
projektu konkursā, lai iegādā
tos nepieciešamo iekārtu. Kris
taps gan atzīst, ka “papīri”, proti,
projektu rakstīšana, nav viņa
iecienītākā nodarbe, tāpēc saka

A

paldies radiem, kas palīdzēja
“iziet cauri” dokumentu labi
rintam.
Iegādātas divas iekārtas —
vieglo automašīnu un mikro
autobusu riteņu ģeometrijas
regulēšanas aprīkojums jeb sa
virzes stends un kondicionieru
pārbaudes un pildīšanas iekārta.
Stends ir viens no šobrīd tirgū
pieejamajiem modernākajiem,
precīzākajiem, ātrākajiem un
kvalitatīvākajiem. Kristaps teic,
ka kopš tā iegādes līdz šim
brī
dim tas jau sevi atpelnījis.
Pašiem savs savirzes stends
nozīmē arī atbildību par savu
darbu, jo agrāk, riteņu ģeomet
riju veicot citur, nereti nācās
saskarties ar nekvalitatīvi veik
tu darbu. Augstā atbildības sa
jūta par veikto darbu nodroši
na arī attiecīgu klientu loku un
skaitu.
Iegādātā automašīnu kondi
cionieru uzpildes iekārta sevi
labi pierādīja aizvadītajā karsta

Kopējās attiecināmās izmaksas —
19 133 EUR, apstiprinātais publis
kais finansējums — 13 393,10 EUR.

jā vasarā. Lai arī ierīci vajadzē
ja kalibrēt, apgūt tās specifiku,
pirmās darbības sezonas laikā
uzpildīti vairāk nekā 50 auto
mašīnu kondicionieru.
Vairāk klientu, lielāks līdzekļu
apgrozījums nozīmē arī turpmā
ku izaugsmi. Kristaps tuvākajā
laikā plāno iegādāties vēl vienu
autopacēlāju. Nākamajā gadā
beidzot laiks būs pienācis arī
telpu apgaismojuma maiņai.
Šodien te darbojas vēl vecās
“die
nasgaismas”, un ir vēlme

tās nomainīt ar “gudro” apgais
mojumu, kas pats ieslēg
tos un izslēgtos, kā arī būtu
daudz labvēlīgāks darbinieku
redzei.
Uzņēmumā šobrīd strādā
čet
ri darbinieki. Piedaloties
projektā, “Kāpiņa serviss” ra
dījis vienu jaunu darba vietu.
Šeit arī regulāri savas zināša
nas praksē papildina Aizkraukles Profesionālās vidus
sko
l as automehāniķu kursa
audzēkņi.

Jaunākās tehnoloģijas arī Aizkrauklē

izkrauklē, Lāčplēša ielā
9, šī gada pavasarī durvis vēra uzņēmums “ATTAprint”,
kas nodarbojas ar daudzveidī
giem apdrukas pakalpojumiem.
Te iespējams apdrukāt krek
liņus, krūzes, pildspalvas, da
žādus nestandarta formas priekš-
metus, veikt lielformāta ap

druku gan ar uzņēmuma logo,
gan ar oriģināliem, individuāli
izstrādātiem logo un saukļiem.
Īstenojot LEADER projektu “Printēšanas un ploterē
šanas iekārtu iegāde”, uzņēmums
ieguvis finansējumu savu iece
ru īstenošanai. Par projekta
naudu iegādāta visa apdrukas
darbiem nepieciešamā tehni
ka, kas ir Aizkraukles birojā —
ierīce “Tex Jet”, kas paredzēta
T kreklu apdrukai, un ar to
var oriģināli apdrukāt jebkā
du dizainisku detaļu, ko var
iestrādāt arī citā produktā. Liel
formāta printeris spēj nodrukāt
dažādus plakātus un reklāmas
karogus, uzlīmes, kanvas un

Kopējās attiecināmās
izmaksas — 47 990 EUR,
apstiprinātais publiskais
finansējums — 33 593 EUR.

līmplēves. Savukārt ar ultravio
leto printeri iespējams ap
drukāt dažādus materiālus —
koku, plastmasu, stiklu un ak
rilu. “Varam apdrukāt dator
peli, vāzi, atstarotājus un pild
spalvas ar klienta izvēlētiem
saukļiem vai uzņēmuma logo.
Ja strādājam ar uzņēmumiem,
tad lielākoties visiem jau ir iz
strādāti logo, atliek vien to “uz
likt” uz izvēlētā priekšmeta, atrast piemērotāko apdrukas vei
du. Savukārt, ja ir individuāli
pasūtījumi, tad gan cilvēkam
vēlams pašam mājās to izvei

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

dot, izdomāt lielumu, burtu
fontu, krāsas un nākt jau ar ga
tavu ideju, citādi personalizēta
dizaina izstrāde aizņem krietni
vairāk laika,” stāsta uzņēmuma
valdes loceklis Jānis Sīlis.
Vēl viena ierīce, kas iegādā
ta par projekta līdzekļiem, ir
plo
teris, ar ko precīzi izgriež
apdrukātās lietas, piemēram,
magnētus, var sagriezt arī lie
tas no linolejveidīga materiāla.
Datorā norāda vajadzīgos para
metrus, un ierīce tos izgriež.
“ATTAprint” vadītājs Renārs
Ķemzāns stāsta, ka patlaban ļoti
aktīvi iespēju apdrukāt priekš
metus ar logo izmanto uzņē
mumi, tā ir iespēja radīt uni

kālas dāvanas uzņēmuma
jubilejās, sporta spēlēs, izman
tot reklāmas materiālos un arī
dāvinot, ar kaut ko personisku
un īpašu iepriecinot savus tu
vākos: “Patlaban lielākā daļa
klientu mūs atrod internetā, tur
aplūkojams mūsu pakalpojumu
klāsts un izmaksas, ko ražojam
Aizkrauklē, bet varam nogādāt
jebkurā Latvijas vietā. Nākotnē
esam iecerējuši aptvert ne tikai
Latviju, bet meklēt sadarbības
partnerus arī Skandināvijā.”
Projekta mērķis ir sniegt
juridiskām un privātām per
sonām inovatīvu reklāmas un
dizaina priekšmetu radīšanu
un pieejamību Aizkrauklē
un ārpus “Aizkraukles rajona
partnerības” teritorijas un iz
veidot ilgstošas sadarbības
klientu loku, kuri regulāri veik
tu pasūtījumus. Tāpat iecere ir
paplašināt vietējo uzņēmumu
prezentā
cijas iespējas, izman
tojot jaunākās tehnoloģijas, tā
das kā UV printēšana, krāsainu
uzlīmju izgatavošana un digi
tālā drukāšana tieši uz tekstila
izstrādājumiem.
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Mazzalves pagastā mednieki izveido apmācības laukumu

N

eretas novada biedrība
“Mednieku klubs “Vec
mēmele”” sadarbībā ar biedrību
“Aizkraukles rajona partnerība”
realizējusi projektu par med
nieku apmācības laukuma iz
veidi, kas atbalstīts LEADER
programmā. Pirms trim gadiem
biedrība “Mednieku klubs “Vecmēmele”” šajā programmā rea
lizēja vēl vienu projektu — par
pakalpojuma sniegšanu medī
bu gaļas pirmapstrādei. Tas
no
zīmē, ka Eiropas Savienības
atbalsta finansējums piesaistīts
medību mājas izveidei. Līdz
ar to mednieku namiņa tel
pās bijušā Aizkraukles rajo
na teritorijā esošajiem med
nieku klubiem ir iespēja veikt
nomedīto dzīvnieku pirmapstrādi, piemēram, dīrāšanu. Te iz
veidota arī gatavās produkcijas
uzglabāšanas un laboratorisko
izmeklējumu telpa. Dienā, kad
tapa šī publikācija, uz dzinēj
medībām ieradās ap 50 med
nieku no plašas apkārtnes, tajā

bija grantēti pievadceļi un lau
kums, lietainā laikā tas nozīmē
ja arī pamatīgus dubļus. Tagad
asfaltētais laukums ir viegli ko
pjams, kas ir svarīgi, strādājot
ar medījumiem, jo tas nozīmē
arī asinis, dzīvnieku, putnu ap
matojumu.
Par projekta naudu iegādāta
mednieku šaušanas prasmju tre
nēšanai paredzētā šķīvīšu metamā mašīna. Eiropas naudas
piesaistīšanas mērķis bijis arī ie

interesēt un iesaistīt medību pro
cesā vietējās teritorijas — Neretas novada Mazzalves, Zalves
un Pilskalnes pagastu — iedzī
votājus, jauniešus, mācot viņiem medību iemaņas, drošī
bas tehniku, medījamo dzīv
nieku selekcijas pasākumiem
augstvērtīgu medību trofeju
iegūšanu, medību infrastruk
tūras veidošanu (medību torņu
būvniecība, “vārnu kāju” vei
došana), attīstīt šaušanas prasmi, izmantojot lidojošo māla
šķīvīšu stendu, organizēt sa
censības vietējo iedzīvotāju un
mednieku starpā šaušanā pa
lidojošu māla šķīvīti.
“Naudas varēja būt vairāk.
Nā
cās investēt daudz privāto
līdzekļu, bet piedalīšanās pro
jektā bija labs pamudinājums
sākt kaut ko darīt, citādi diez
vai būtu saņēmušies,” saka Atis.
Pēdējo gadu laikā pamatīgi uz
labotas arī pārējās ēkas, tajā
skaitā pagrabs, kurā izbūvēta
dzesēšanas telpa.

kraukles pensionāru biedrības
priekšsēdētāja Silvija Ozoliņa
teic, ka, kopš āra trenažieri te
ir ierīkoti, tos regulāri izmanto
dažādu paaudžu aizkrauklieši —
pensionāri un viņu ģimenes locekļi, vasaras brīvlaikā un ne
dēļas nogalēs laukums ir pilns
ar bērniem, kuri te darbojas.
Trenažieru laukuma atklāša
nā piedalījās arī fizioterapeite
Aija Vītola, kura pastāstīja un
parādīja, kā trenažierus pareizi
lietot. Cilvēkiem ar muguras

problēmām nav ieteicams tre
nažieris, kurā izpildāmi vingro
jumi ar grozīšanos uz vienu un
otru pusi. “Visi trenažieri domāti locītavu vingrināšanai, tiem
nav nekādas pretestības. Ja gri
bas pildīt spēka vingrojumus,
tad jādodas uz sporta centra
tre
nažieru zāli. Visi ierīkotie
trenažieri domāti kājām un vi
duklim. Vispirms vajadzētu sākt
ar velosipēdu — minot tā pe
dāļus, var pat lasīt grāmatu vai
laikrakstu,” saka A. Vītola.

Kopējās attiecināmās izmaksas — 14 631,78 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 13 168,60 EUR.

skaitā no Aizkraukles, Nere
tas, Ērberģes, Pilskalnes un arī
tālākām vietām, piemēram, Aglonas. Biedrības “Mednieku klubs
“Vecmēmele”” vadītājs Atis Duks
stāsta, ka loģisks turpinājums
bija nākamais — 13,6 tūkstošu
eiro vērtais — projekts “Med
nieku apmācības laukuma iz
veide”. Saistībā ar to labiekār
tota mednieku mājas apkārtne,
izveidots asfaltēts laukums, pie
braucamais ceļš. Pirms tam šeit

Ierīko āra trenažierus

A

izkrauklē, Daugavas
ielā 1, laukumā aiz so
ciālā dienesta ēkas, ierīkots āra
trenažieru laukums, kurā ir
pieci trenažieri, neliels galdiņš
un soliņš atpūtai. Laukums
kādreizējā pļavā, sakopjot teri
toriju, ierīkots saistībā ar Aiz
kraukles pensionāru biedrības
īstenoto veselīga dzīvesveida
projektu, kas atbalstu guva “Aiz
kraukles rajona partnerības”
izsludinātajā LEADER projek
tu konkursā. Zemi 1000
kvad
rātmetru platībā pensi
sionāru biedrībai projekta īste
nošanai iznomāja Aizkraukles
novada dome, un nomas tiesī
bas ir no
stiprinātas Zemes
grāmatā. Trenažierus ierīkoja
firma “Intersports” no Rīgas.
Laukumā ir ierīkots kom
binētais gurnu trenažieris —
tvisters, kas piemērots vēdera
preses, sānu, sēžas, gurnu un
kāju augšstilbu iekšējo musku
ļu attīstīšanai un stiprināšanai.
Otrs ir kāju un gurnu musku

latūras trenažieris stāvus, kas
paredzēts nepareizas stājas
profilaksei un koriģēšanai. Tre
šais — masāžas trenažieris —
pie
mērots muguras un roku
muskuļu masēšanai, ceturtais —
gurnu trenažieris kāju izvērša
nai piemērots gurnu, sēžas un
kāju muskuļu attīstīšanai un
stiprināšanai, piektais — velo
trenažieris — piemērots sirds
un asinsvadu sistēmas attīstīša
nai un stiprināšanai kā efek
tīvs līdzeklis vispārējās fiziskās
formas uzlabošanai. Savukārt
galds ar sēdvietām līdzās ierī
kotajiem āra trenažieriem pie
mērots novietošanai brīvdabas
laukumos un izturīgās metāla
konstrukcijas ļauj solus izman
tot vairākiem dažāda svara kate
goriju cilvēkiem vienlaikus.
Visi trenažieri izgatavoti no
izturīgas metāla konstrukcijas,
metāls pārklāts ar pulverkrāso
jumu, kas ir īpaši izturīgs pret
dažādu apkārtējās vides ap
stākļu nelabvēlīgo ietekmi. Aiz

Kopējās attiecināmās izmaksas — 4037,77 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 3633,99 EUR.
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Baudīt dabu, supojot pa Pērsi un Daugavu

zņēmums “Piestātne Pērsejas”
sadarbībā ar “Aizkraukles rajona
partnerību” un LEADER programmas at
balstu īstenojis projektu “Ar SUP pa Dau
gavu un Pērsi”. Iegādāti speciālie SUP dēļi
ar aprīkojumu un apmeklētas meistark
lases SUP akadēmijā Rīgā, kur atpūtas vie
tas pārstāvji un divi Kokneses jaunieši iegu
va instruktora diplomu. Meistarklasē viņi
apguva zināšanas par SUP airēšanas vēstu
ri, inventāru un tā specifiku, airēšanas teh
niku un tās analīzi, SUP dēļa vadīšanu un
manevrēšanu, drošību uz ūdens, prasmes,
kā novērst riskus un apdraudējumu, un to
pārvaldību. Tiem, kuri pirmo reizi nolemj
kāpt uz SUP dēļa, instruktori izstāsta par
drošību uz ūdens, kā arī nodemonstrē, kā
pareizi to darīt un kādai ir jābūt ķermeņa
pozīcijai.
Supošanai nav vecuma ierobežojuma —
viss atkarīgs no vecāku atbildības un no
tā, cik bērns droši jūtas uz ūdens. Nepiln
gadīgajiem bez vecāku vai instruktoru
klātbūtnes supot gan neļauj. Šī nodarbe
iespējama arī cilvēkiem cienījamā vecumā.
Ja supo grupā, tūres ilgums var mainīties,
jo viens ir ātrāks, cits lēnāks. Taču visiem
iesaka supot kopā. Tūres vienmēr sākas
ar ievadinstrukciju, lai uz dēļa visi justos
droši.

K

Kopējās attiecināmās
izmaksas — 16 964,65 EUR,
apstiprinātais publiskais fi
nansējums — 11 875,26 EUR.

Īstenojot projektu, supotājiem piedāvā
astoņus dēļu komplektus, kurā ietilpst dē
lis, airis, veste un drošības saite, kas ir ļoti
svarīga sastāvdaļa, esot uz ūdens. Četriem
komplektiem ir iespēja arī nomāt hidrotēr
pu, zābakus un cimdus, kas paredzēti
vēsākam laikam. Līdz ar to supot var no
agra pa
vasara līdz pat vēlam rudenim.
Supošana, protams, galvenokārt saistoša va
sarā siltajā laikā, bet brīvdienu piestātnes
“Pērsejas” īpašniece Ita Lejiņa atzīst, ka iz
baudīt braucienu pa upi un vērot tās skais
tos skatus var arī vēsākā laikā. Katram ga
dalaikam ir savs īpašais skaistums.

Pērse ir ļoti labvēlīga upe supošanai, jo tajā
pārsvarā ir mierīgs ūdens. Kad supošanas
iemaņas apgūtas un cilvēks uz dēļa jūtas
droši, var doties arī uz Daugavu un aiz
peldēt līdz pilsdrupām vai Likteņdārzam.
Pērses un Daugavas ūdeņos cilvēkiem ir
iespēja redzēt arī neskartas dabas ainavas.
Ar dēli var piebraukt tuvu krastam. Supot
iespējams arī vēlu vakaros, kad var redzēt,
kā mainās ainava un riet saule. Uzņēmēji
piedāvā kombinētās tūres — daži var doties
supot, citi braukt līdzās airu laivās vai nūjot
pa krastu līdz satikšanās vietai Kokneses
pilsdrupās vai Likteņdārzā.

Rotējošs kompostieris pārstrādā kūtsmēslus

okneses pagastā esošais
uzņēmums “Rīta putni”
nodarbojas ar paipalu audzēša
nu, iegūst olas un gaļu. Putnu
audzēšana un pārtikas produk
tu ražošana nozīmē arī dažādas
atļaujas no procesus uzraugo
šajām iestādēm. Piemēram, ša
jā gadījumā bija nepieciešama
Valsts vides dienesta B ka
te
gorijas piesārņojuma atļauja.
Lai to saņemtu, noteikumi ir
stingri, un tie nosaka arī kūts-
mēslu apsaimniekošanu. Iespē
jami vairāki veidi — uzkrāšana,
transportēšana. Uzņēmu
ma īpaš
nieks Bruno Cīrulis
stāsta, ka dienā fermā rodas ap
300 kilogramu kūtsmēslu un
šāda daudzuma pārvadāša
na ir ekonomiski neizdevīga.
Savukārt, uzkrājot kūtsmēslus
uz vietas, nepiecie
šami her
mētiski konteineri, kas ir sa
režģīti un tikpat dārgi. Tāpēc

Kopējās attiecināmās izmaksas — 49 500 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 34 650 EUR.

rasts risinājums — kūtsmēslu
kompostēšana, tos sajaucot ar
kūdru un radot mēslojumu
dārzeņu audzēšanai. Tam bija
nepieciešama ierīce, kas rotē
jot putnu mēslus vienmērī
gi sajauc ar kūdru. Meklējot
atbilstošāko tehnoloģiju, iz
vēle apstājusies pie ASV plaši
izmantotā rotējošā kompos

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

tiera. Lai arī vizuāli tas atgādi
na parastu metāla mucu, tās
konstrukci
ja — garums, slī
pums un griešanās ātrums ir
rūpīgi izskaitļota, par pamatu
ņemot fermas kapacitāti jeb
noteiktā laika posmā saražoto
mēslu daudzumu. Tvertnei ir
divi pamatuzdevumi — sagla
bāt nepieciešamo mitrumu un
radīt siltumu, kas savukārt ro
das kūtsmēslu apstrādes pro
cesā jeb tiem radīta anaeroba

vide. Papildu sarežģījumus
ra
da klimatiskie apstākļi —
ziema. Komposts nedrīkst atdzist, tā
dēļ kompostiera sienas ir dubultas ar siltinājumu
starp tām. Tā kā putnu mēsli
ir dažādiem metāliem agresīvs
produkts, tvertne jāizgatavo no
nerūsējošā tērau
da, kas nav
lēts materiāls. “Rīta putnu” īpašumā esošais kompostieris izgatavots tepat, Aizkraukles pu
sē, firmā “S2”. Fin ans ējums
iegūts, sadarbojoties ar biedrību
“Aizkraukles rajona partnerība”,
piedaloties LEADER projektu
konkursā.
Tā kā ar paipalu audzēša
nu nodarbojas paši uzņēmuma
saimnieki, Bruno teic, ka papildu
nodarbei — komposta ražoša
nai, fasēšanai — būs nepiecie
šams vēl viens strādnieks.
2019. gada pavasara un vasaras sezonā uzņēmums mekl ē
dārzeņu audzētājus, kuri bū
tu ieinteresēti šāda veida mēs
lojuma iegādē.
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S

Skrīveros dators palīdz
tūristiem

krīveru novadā, laukumā
pie Skrīveru dzelzceļa stacijas, ierīkots interaktīvs in

formācijas stends. Tajā skrīve
rieši un novada viesi var uzzināt vietējās aktualitātes, plā

notos pasākumus, kā arī par
tūrisma iespējām. Stends ierī
kots, pašvaldībai piedaloties
biedrības “Aizkraukles rajona
partnerība” rīkotajā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai projektu konkursā.
Kopējās izmaksas ir 20 tūkstoši
eiro, no tiem divi tūkstoši —
pašvaldības līdzfinans ējums.
Skrīveru novada domes izpild
direktors Ansis Martinsons
stāsta, ka ideja par šāda vei
da informatīvā stenda nepie
ciešamību radās, meklējot mūsdienīgākus veidus, kā sasniegt
novada iedzīvotājus un vie
sus. Stends nodrošina piekļuvi
novada mājaslapai — ļaujot
uzz ināt aktuālos jaunumus
pašvaldībā, izmantot ērti lieto
jamu interaktīvo karti, kā arī
uzzināt par nozīmīgākajiem ap
skates objektiem, aktīvās atpū

S

tas un brīvā laika pavadīšanas
iespējām, tādējādi veicinot no
vada popularizēšanu.
Sakārtota apkārtne ap sten
du, kā arī iegūts mūsdienīgs
vides dizaina elements, kas no
drošina sasniedzamu aktuālu
informāciju iedzīvotājiem un
tūristiem. Stends veidots no
materiāla, kas ir lietus, vēja un
citu laikapstākļu izturīgs. Tas
tiek novērots videokamerās.
“Sten
da ekrānā skatāma skri
veri.lv mājaslapa tāda, kāda tā
redzama datorversijā, bet ar
laiku saturu pielāgos, to vairāk
pozicionējot tūrismam,” teic
Ansis Martinsons. Viņš arī pie
bilst, ka tas nav gluži dators,
kurā var aplūkot plašu inter
neta saturu, piekļūt citām mā
jaslapām.
Kopējās attiecināmās
izmaksas — 19 990,77 EUR,
apstiprinātais publiskais
finansējums —
17 991,69 EUR.

Skaists dakstiņu jumts gotiskajai Aizkraukles
luterāņu baznīcai

adarbojoties biedrībai
“Aiz
kraukles rajona partnerība” un Aizkraukles evaņ
ģēliski luteriskās baznīcas drau
dzei, dievnamam uzklāts dakstiņu jumts. Draudzes priekšnieks
Jānis Lapiņš teic, ka draudzes
iesniegtais projekts guvis at
balstu LEADER programmā.
1680. celtās Skrīveru un Aiz
kraukles novada senās gotikas
stila būves — baznīcas — jumta
kopējā platība ir 652 kvadrtāt
metri. Pie jumta konstrukcijas
piederošas ir arī lietusūdens
teknes, notekas, palodzes un
pamatu plaukta nosedze. 2004.
gadā jumtu remontējis kāds
uzņēmums, kas darbu paveica
nekvalitatīvi. Uzklāja skārda
jumtu, to nokrāsoja, bet drīz
vien atklājies, ka darbs veikts

pavirši — skārds ieklāts nekva
litatīvi, un krāsojums uz tā nebi
ja noturīgs. Arī pēc četriem ga
rantijas laikā veiktajiem brāķa

Kopējās attiecināmās izmaksas — 47 837,41 eiro EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 43 053,67 EUR.

labojumiem vajadzīgais rezul
tāts nebija sasniegts. Atsevišķs
remonts bija nepieciešams arī
30 metru augstajam baznīcas

tornim un deviņdesmitajos ga
dos no metāla veidotajam krus
tam.
Lai ēku turpinātu lietot, tā
būtu pasargāta no nokrišņu
iedarbības, baznīcas draudze
no
lēma piedalīties ES pro
jektu konkursā, kā arī iegul
dīt draudzes līdzekļus un ēkas
jumtu sakārtot. Pērn šo apjo
mīgo darbu veica, ieklājot Po
lijas un Vācijas rūpnīcā ražotus
un krāsotus māla dakstiņus
“Roben”. Tie piemeklēti līdzī
gi oriģinālajiem, kas baz
nīcas jumtā bija no 1680. līdz
1720. gadam. Šoreiz darbi tika
uzticēti profesionāļiem no SIA
“Alpi Jumti”, kurā darbojas arī
Amatniecības kameras Jumiķu
apvienības meistars-eksperts Ilmārs Krampe.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Lai

Jauni tērpi raitākam
deju solim

atbalstītu jauno un
esošo pašdarbības
kolektīvu darbību, Kokne
ses novada dome LEADER
prog
rammā sagatavoja projektu
“Latviešu tautastērpu un kora
tērpu iegāde Kokneses nova
da kolektīviem”, kam saņēma
atbalstu. Tērpi nepieciešami,
lai Kokneses novada cilvēkus
iesaistītu sabiedriskajās ak
tivitātēs un kultūras kolektīvi
kva
litatīvā estētiskā noformē
jumā piedalītos Latvijas simt
gades koncertos. Par projekta
līdzekļiem tērpi un to aksesuāri
tika iegādāti Kokneses jaunie
šu deju kolektīvam, jaunie
šu
deju kolektīvam “Kāre”, I. Gaiša
Kokneses vidusskolas deju ko
lektīvam “Kāpēc”, vidējās paaudzes deju kolektīviem “Rats”
un “Kokna”, sieviešu korim “Ani
ma”. Tērpus darināja V. Bļinko
vas individuālajā uzņēmumā
“Māksla” Bauskas novadā.
Daudzām tautasdejām rak
sturīgi, ka tās izpilda noteikta

novada un stila tautastērpā un
koncerttērpā. Tie bija nepiecie
šami, lai veiksmīgi piedalītos
svētku skatē un XXVI Vispārē
jos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos.
Deju un koru kolektīvi ikdie
nā rūpējas par nemateriālā kul
tūras matojuma saglabāšanu un
novada tradīciju popularizē
ša
nu, kolektīvi veiksmīgi pie
dalās skatēs, aktīvi koncertē gan
novadā, gan ārpus Latvijas da
žādās valstīs. Kolektīvu no
drošināšana ar jauniem tautas
tērpiem un koncerttērpiem
sniedz iespēju veidot vizuāli
atraktīvākus un kvalitatīvākus
priekšnesumus, radīt vienotu,
etnogrāfiski precīzu koptēlu
kon
certos, gādāt par latviskā
mantojuma un tradīciju sagla
bāšanu un nodošanu nākama
jām paaudzēm.
Projekta mērķis — veicināt
nacionālā nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu, izvei
dojot un uzlabojot deju un

Kopējās attiecināmās izmaksas — 16 189,45 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 14 570,50 EUR.

ko
ra kolektīvu vizuālo tēlu,
piedaloties XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos.
Kokneses novads lepojas ar

lielu skaitu kultūras kolektīvu,
pēdējo gadu laikā izveidojušies
divi jauni vidējās paaudzes
deju kolektīvi — “Kokna” un
“Rats”.

Tiekas pie kamīna Jaunjelgavas novada Vīgantes parkā

S

taburaga pagasta Vīgantes parkā ar
biedrības “Aizkraukles rajona part

nerība” atbalstu īstenots projekts “Infras
truktūras pilnveidošana Vīgantes parkā”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ar šo ieceri Jaunjelgavas novada dome
piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fon
da lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas projektu konkursā.
Par iegūtajiem līdzekļiem uzbūvēta liela
lapene un āra kamīns, kuru var izmantot
atpūtnieki un pasākumu dalībnieki. Iecere
radās, lai paplašinātu Vīgantes parka iespē
jas. Atpūtniekiem tur bija pieejams sols un
galds, kur vienlaikus varēja apsēsties līdz
desmit cilvēkiem. Tomēr aktīvajā tūrisma
sezonā atpūtnieku parkā ir daudz, tāpēc va
jadzēja vietu, kur vienlaikus uzņemt vairāk
cilvēku. Būve ir aiz Vīgantes estrādes blakus
dīķītim. Atvērtā tipa nojumē var uzturēties
līdz 50 cilvēkiem, un tā piemērota lielākām
grupām, kur atpūsties un paēst. Līdzās ir
āra kamīns, kur pagatavot ēdienu. Šo vietu
iecienījuši arī novada iedzīvotāji, izvēloties
to par ģimenes viesību rīkošanas vietu. Arī
makšķernieki labprāt tur ietur maltītes vai
pagatavo Daugavā noķerto lomu.
Vīgantes parka teritorija ir 14,14
hektāru liela. Ik gadu to apmeklē ap
2000 cilvēku.

Kopējās attiecināmās izmaksas — 11 095,62 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 9986,06 EUR.
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Kopā mācās dzīvot “zaļi”

B

iedrība “RADI Jaunjelgavā” ar Eiro
pas Savienības Lauksaimniecības
fonda Lauku attīstības programmas fi
nansējumu īstenojusi projektu “Radošu —
“zaļo” dzīvesveidu veicinošu darbnīcu un
multifunkcionāla Brīvdabas parka izvei
došana Jaunjelgavas novadā — iedzīvotā
jiem, tūristiem un viesiem”. Projekta prioritāte
ir Jaunjelgavas novads un “Aizkraukles ra
jona partnerības” teritorija.
Saistībā ar to visu šo gadu regulāri notiek
dažādas interešu un sarežģītības radošās
nodarbības, kas saistītas ar lietu ilgtspējīgu
un otrreizēju dzīvošanu. Cilvēkiem māca
dzīvot “zaļi”. Pavisam plānotas 35 darbnī
cas, ko var apmeklēt bezmaksas grupās.
Tās notiek gan “RADU” mājā, gan dabā.
Darbnīcas ir dažādas, lai apgūtu, kā no
vecām lietām izgatavot jaunas — interjera
priekšmetus (sienas pulksteņus, svečturus,
rakstāmlietu traukus) no nolietotām velo
sipēdu rezerves daļām, koka zaru rāmīšus
un medaļas, velosipēdu riepu zīmogus.
Veidota arī vinila plašu “otrā dzīve”, bet
velo restaurēšanas un remonta darbnīcā
varēja apgūt pamatiemaņas velosipēdu
remontēšanā. Dalībnieki mācījās, kā izga
tavot interjera priekšmetus no nolietotām
auto rezerves daļām — zobratiem, ķēdēm,
gultņiem un citām lietām, svečturus un

Kopējās attiecināmās
izmaksas — 9228,96 EUR,
apstiprinātais publiskais
finansējums — 8306,06 EUR.

lampas no stikla pudelēm, sadzīves priekš
metus un aksesuārus (velo, plecu somas,
jostas) no novalkāta apģērba, otrreiz izmantot
vecos telefona lādētājus, notika arī PET pu
deļu izmantošanas darbnīca, rīkota modes
talka — neizmantotā apģērba, audumu pārradīšana jaunā kvalitātē.
Projektā paredzēti arī kino pasākumi

un informatīvas nodarbības par atkritumu
šķirošanu. Kopumā nodarbībās plānots ie
saistīt ap 500 dažādu vecumu cilvēkus.
Biedrības “RADI Jaunjelgavā” būtība ir
aktualizēt vides jautājumus — no vecām
lietām radīt jaunas, kā arī mudināt cil
vēkus dzīvot videi draudzīgi, mainot pa
radumus.

Biedrība “Veti Active” attīsta un popularizē jāšanas sportu

B

iedrība “Veti Active” realizējusi pro
jektu “Pamatlīdzekļa iegāde zirgu

sporta attīstībai” un “Jātnieku un zirgu
apmācības laukuma Veti labiekārtoša
na”.
Biedrības valdes priekšsēdētāja ir
veterinārārste Iveta Kroiča, un darbs
ar zirgiem ir viņas bērnības sapņu
piepildījums. Vecbebros jau vairākus
gadus ar jāšanas sportu nodarboties
piedāvā biedrība “Veti active”. Iespējas
paplašinās, jo, realizējot Lauku atbals
ta dienesta administrēto un biedrības
“Aizkraukles rajona partnerība” atbal
stīto projektu, veikta zirgu apmācības
laukuma labiekārtošana.
Projekta kopējās attiecināmās iz
maksas ir 5520 eiro, 10% ir biedrības
finansējums. Ar šo summu pietika, lai
ievērojami uzlabotu jāšanas sporta tre
niņu apstākļus. Ļoti vajadzīga bija
zirgu apmācības laukuma iežogošana,
jo ie
robežotā teritorijā dzīvnieku ir
vieglāk apmācīt. Apkārt laukumam
ierīkotas jaunas apgaismes laternas, kas
ļauj ar jāšanas sportu nodarboties visu
gadu. Ziemā laika apstākļi ir piemēroti

Kopējās attiecināmās izmaksas — 5520 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 4968 EUR.

treniņiem, taču bērni uz nodarbībām tiek
pēc stundām, kuras beidzas pievakarē,
kad satumst. Iegūts arī jauns inventārs —
Latvijā izgatavotie šķēršļi, kas daudz kvali
tatīvāk palīdzēs sagatavoties sacensībām.
Bērni ar prieku sēžas seglos un apgūst
jāšanas prasmes. Jātnieki uz laukumu
brauc trenēties arī paši ar saviem zir
giem. Lai jaunieši pienācīgi sagatavotos,
te strādā pieredzējuši treneri, kuri guvuši
panākumus Latvijas un starptautiska mē
roga sacensībās, mācot iejādes pamatus
un lēkšanu.
Biedrības nākotnes nodoms ir piedāvāt
izjādes pašiem mazākajiem, jau iegādāts
arī ponijs. Iveta Kroiča novērojusi vairākas
pozitīvas izmaiņas, kas notiek ar bērniem,
kad viņi darbojas ar zirgiem: “Nodarbī
bu laikā bērni kļūst atvērtāki, iemācās
sadarboties un komunicēt ar dzīvnieku.
Zirgiem piemīt arī ārstnieciskas spējas.
Ja ir grūti, pietiek būt viņu tuvumā vai
ķemmēt krēpes, un bēdas aizmirstas. Pēc
treniņiem bērni izrāda iniciatīvu palīdzēt
un dodas uz staļļiem apkopt dzīvniekus.”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Kokneses kultūras namā — jauna apskaņošanas iekārta

Lai

uzlabotu pasāku
mu apskaņošanas
kvalitāti, Kokneses kultūras
nama lielajā skatītāju zālē
iegādāta viena no jaunāka
jām un mo
dernākajām ska
ņu aparatū
rām — “Subbass”
skandas “Action 118A”, skandas “Event 208A” un iekares
sistēma “AX Event 208”. Apa
ratūra atbilst visām mūsdienu
kvalitātes prasībām, un, iz
mantojot jauno aprīkojumu,
kultūras nama darbiniekiem
turpmāk būs iespēja vei
dot
kvalitatīvi apskaņotus pasā
kumus — viesmākslinieku koncertus, demonstrēt filmas,
prezentācijas, rīkot pašvaldī
bas, izglītības iestāžu, vietējo
bied
r ību, jauniešu un paš
darbnie
ku kolektīvu pasāku
mus.
Skandas iegādātas, īsteno
jot Lauku atbalsta dienesta
administrētu LEADER prog

B

iedrība un vietējā rīcības
grupa “Aizkraukles rajo
na partnerība” kopš 2016. gada
februāra Aizkraukles, Skrīveru,
Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelga
vas, Neretas novadā un Ve
cumnie
ku novada Valles un
Kurmenes pagastos īsteno darbības teritorijas sadarbības virzītas vietējās attīstības (SVVA)
stratēģiju, kuru īsteno, piesaistot
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publisko finansējumu, ko nodrošina Lat
vijas Lauku attīstības program
mas (LAP) 2014. — 2020. ga
dam pasākuma laikā.
SVVA stratēģijā ir noteikti
divi galvenie mērķi: 1) veicināt
ilgtspējīgu uzņēmējdarbības
attīstību un 2) veicināt dzīves
kvalitātes paaugstināšanu “Aiz
kraukles rajona partnerības”
darbības teritorijā.
Līdz 2018. gadam SVVA
stratēģijas ieviešanai ir apstip
rināts finansējums 1 904 784,82
EUR apmērā, kur 50% tiek no
virzīti vietējās ekonomikas sti

Kopējās attiecināmās izmaksas — 12 027,40 EUR,
apstiprinātais publiskais finansējums — 10 824,66 EUR.

rammas projektu “Skaņu apa-
ratūras iegāde Kokneses kul
tūras namam”. Projekta mērķis
— nodrošināt mūsdienu pra
sībām atbilstošu Kokneses kultūras namā rīkoto pasāku
mu

apskaņošanas kvalitāti, palielinot pašvaldības kultūras dzī
ves organizatoru iespējas vei
dot daudzpusīgāku kultūras
pasākumu programmu nova
da iedzīvotājiem un viesiem,

Iespējams papildu finansējums
prināšanas iniciatīvām (R1) un
50% vietas potenciāla attīstības
iniciatīvām (R2 un R3).
Stratēģijas īstenošanai ir no
teiktas 3 rīcības, kurās novadu
esošie un potenciālie uzņēmēji,
biedrības un pašvaldības var
iesniegt projektu iesniegumus:
R1 — “Uzņēmumu izveido
šana un attīstība”,
R2 — “Atbalsts sabiedriskām
aktivitātēm teritorijas iedzīvo
tājiem”,
R3 — “Publiskās infrastruk
tūras uzlabošana pakalpojuma
pieejamībai”.
Līdz šim ir notikušas 4 pro
jektu iesniegumu pieņemšanas
kārtas, kur uz 16.11.2018. ir
sākta uzraudzība un apstiprinā
ti projekti par kopējo summu
152 6815,29 EUR jeb 94%.
Vietējā rīcības grupa “Aiz
kraukles rajona partnerība” ir
gandrīz pilnībā apguvusi visu
pieejamo finansējumu. Atliku
sī summa jeb 6% ir no tiem
projektiem, kas dažādu iemes
lu dēļ ir pārtraukti vai atcelti,

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

tāpēc praktiski var apgalvot, ka
“Partnerība” visu tai piešķirto
naudas summu ir realizējusi te
ritorijas attīstībai un stratēģijas
mērķu sasniegšanai.
Visi plānotie rādītāji ir iz
pildīti un visās pozīcijās pat
pār
sniegtas paredzētās vērtī
bas. Tas skaidrojams ar to, ka
kritērijos tika piešķirti vairāk
punkti tiem, kas sasniedza kādu
no šiem rādītājiem. Protams, re
zultātus pilnībā varēs pārbaudīt
tikai pēc pēdējā monito
ringa
gada, kur varēs arī pārliecināties
par reālo projektu ieguvumu
un lietderību teritorijā.
Atlikušajā plānošanas perioda laikā SVVA stratēģijas īs
tenošanai būs papildus finansē
jums 997 277,05 EUR apmērā.
Tas tiks izsludināts divās akti
vitātēs kā līdz šim, taču rīcības
mazliet mainīsies.
1. Aktivitāte “Vietējās ekono
mikas stiprināšanas iniciatī
vas” — maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam pro
jektam 30 000 EUR; projektus

sekmējot bagātīgas kultūrvi
des attīstību.
Skandu piegādei veikta cenu
aptauja, aparatūru pieg ādāja
uzņēmums “Rock Distribu
tion”.

var iesniegt esošie un potenciā
lie uzņēmēji. Rīcības būs šādas:
R1 — “Uzņēmējdarbības sāk
šana un attīstība ar lauksaim
niecību nesaistītu darbību radī
šanā un attīstīšanā”,
R2 — “Uzņēmējdarbības
sākšana un attīstība lauksaim
niecības produktu pārstrādē”,
R3 — “Uzņēmējdarbības sākša
na un attīstība tūrisma nozarē”.
2. Aktivitāte “Vietas potenci
āla attīstības iniciatīvas” – mak
simālā attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam 10
000 EUR (R4 un R5) un 30 000
EUR (R6); projektus var iesniegt
pašvaldības un nevalstiskās or
ganizācijas.
Rīcības:
R4 — “Atbalsts sabiedriskām
aktivitātēm teritorijas iedzīvo
tājiem”,
R5 — “Atbalsts kultūras akti
vitātēm teritorijas iedzīvotā
jiem”,
R6 — “Publiskās infrastruk
tūras uzlabošana pakalpojumu
pieejamībai”.

Izdevēja — biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” sadarbībā
ar SIA “Staburags”, reģistrācijas apliecības nr. 0758. Iznāk reizi pusgadā.
Tirāža — 3600 eks. Iespiests SIA “Latgales druka”, Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Internetā — aizkrauklespartneriba.lv.

