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Uzņēmējdarbības 
projektiem

EUR 849548,47

50%

Sabiedriskā labuma 
projektiem

EUR 849548,46

50%

Finansējuma sadales plāns 2015.-2020.g.
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Sākta uzraudzība; 3

Apstiprināts; 17

Neatbilst Stratēģijai; 
8Noraidīts LAD; 2

Atsaukts/ 
pārtrauktas 
saistības; 7

Nepietiekošs 
finansējums; 7

Vērtēšanā; 6

Uzņēmējdarbības projekti pēc statusa 1.-5.kārtā
(kopā iesniegti 50 projekti)
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Uzņēmējdarbības projektu sadalījums pēc projekta īstenošanas vietas (apstiprināts/ 
sākta uzraudzība) un plānoto darba vietu skaits

Projektu skaits Plānotais jauno darba vietu skaits teritorijā
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Ražošana; 8
Pakalpojumi; 12

Uzņēmējdarbības projekti pēc saimnieciskās darbības veida (apstiprināts/ 
sākta uzraudzība) 

• 3D koka paneļi 

• augļu limonāde, smūtiji 

• augļu sulas 

• gī sviests, piena 
pārstrāde 

• gaļas, miltu izstrādājumi 

• koka paletes 

• kokmateriālu un koka 
izstrādājumu ražošana 

• telpu pielāgošana 
apmeklētāju 
uzņemšanai 

• mini SPA 

• laivu noma 

• autoremonts 

• mežistrādes pakalpojumi 

• naktsmītnes (viesu mājas) 

• kafejnīcas 

• šķēršļu trase (aktīvā atpūta) 

• mobilā pirts, āra kubuls 

• sporta laukums, atpūtas mājas 
pārbūve 

• tirdzniecības vietas izveide 

• saules kolektoru, veļas 
mazgāšanas aprīkojuma 
iegāde 
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SABIEDRISKA LABUMA PROJEKTI 

Sākta 
uzraudzība; 23

Apstiprināts; 
59

Neatbilst 
Stratēģijai; 11

Noraidīts LAD; 
2

Pārtrauktas 
saistības; 1

Nepietiekošs 
finansējums; 

46

Sabiedriska labuma projekti pēc statusa 1.-4.kārtā
(kopā iesniegti 142 projekti)
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SABIEDRISKA LABUMA PROJEKTI PĒC ĪSTENOŠANAS VIETAS 
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R.2.1. (būvniecība) R.2.2. (pamatlīdzekļi, mācības) R.2.3. (sociālie pakalpojumi)

Sabiedriska labuma projekti pēc iesniedzēju juridiskās formas pa rīcībām
(apstiprināti/ sākta uzraudzība)

PSV BDR REL NOD
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kultūrvēsturisku ēku 
atjaunošana (muižas, KN, 

muzeji); 4; 5% sociālo punktu un 
pakalpojumu izveide; 9; 

10%
vides pielāgošana 

cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām; 5; 6%

interešu, atpūtas, 
sporta centru un 

laukumu izveide; 5; 
6%sakrālo celtņu 

atjaunošana, pārbūve; 6; 
7%

aprīkojuma, inventāra 
iegāde KN (aizkari, krēsli, 

audio, mūzikas 
instrumenti); 12; 14%

aprīkojuma un invenāra 
iegāde dažādu interešu 

grupu vajadzībām 
(sporta inventārs, 

tirdzniecības aprīkojums, 
interešu centru …

apmācības; 2; 2%

tērpu iegāde koriem, 
kolektīviem; 25; 29%

pamatlīdzekļi teritorijas 
labiekārtošanai; 1; 1%

Sabiedriska labuma projektos plānotās darbības
(apstiprināti/ sākta uzraudzība)


