
Statistika par projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 

7.kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem 
 

   Ņemot vērā pieejamā finansējuma apjomu attiecībā pret kārtā pieprasītā finansējuma apjomu 

(sākotnējie dati, neņemot vērā vērtēšanas rezultātus), pieejamais finansējums sastāda 68% no pieprasītā 

finansējuma apjoma (skat. 1. attēlu), līdz ar ko 32% projektu ir nepietiekošs finansējums.  

 

 

 

7.kārtas ietvaros aktīvākā administratīvā vienība, kurā plānots realizēt lielāko projektu skaitu, ir Viļānu 

pilsēta un Kaunatas pagasts (katrā iesniegti 5 projekti), otrajā vietā ierindojot Bērzgales, Nautrēnu un 

Dricānu pagastu (katrā 4 projekti). Pa trīs projektiem plānots realizēt Vērēmu, Lūznavas, Maltas, Feimaņu, 

Strūžānu un Ozolaines pagastā (skat. 2. attēlu). Kopumā Viļānu novadā plānoti 6 projekti un 47 – Rēzeknes 

novadā.  

Sadalījumā pa rīcībām 2.1. rīcībā aktīvākais ir bijis Kaunatas pagasts (3 projekti), piecās teritorijās plānoti 

pa 2 projektiem (Viļānu pilsētā, Vērēmu, Bērzgales, Maltas, Nautrēnu pagastā), savukārt 2.2. rīcībā 

aktīvākais bijis Dricānu pagasts (3 projekti), tam seko Lūznavas, Feimaņu, Nautrēnu pagasts un Viļānu 

pilsēta ar 2 projektiem katrā, un 2.3. rīcībā aktīvākais ir bijis Ozolaines pagasts ar 2 iesniegtiem 

projektiem.  
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7. KĀRTĀ IESNIEGTIE PROJEKTI PĒC 

ĪSTENOŠANAS VIETAS



52 no 53 iesniedzējiem kārtas ietvaros ir juridiskas personas. Visvairāk projektu ir iesniegušas pašvaldības (pagastu apvienības) (kopā 34 projektus jeb 64%, 

no tiem 31 projektu – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, 3 projektus – Viļānu novada pašvaldība), savukārt 10 projektus jeb 19% projektu ir iesniegušas 

biedrības, 5 jeb 9% projektu iesniegušas reliģiskas organizācijas, 2 projektus – nodibinājums, pa 1 projektam – komersants un fiziska persona.  
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7.kārtas ietvaros vairākumam projektu (30 projektos no 53 jeb 57% gadījumu) ir pieprasīts publiskais 

finansējums, kas ir vienāds vai tuvs maksimālajai rīcībā pieļaujamajai publiskā finansējuma summai (2.1. 

rīcībā – 25000-31500 euro; 2.2. rīcībā – 6000-6300 euro; 2.3. rīcībā – 17000-18000 euro) ar vislielāko 

īpatsvaru 2.1. rīcībā (71% projektu) un 2.3. rīcībā (56% projektu). Savukārt 2.2. rīcībā 44% projektu pieprasīts 

maksimālais vai tuvs maksimālajam publiskais finansējums un 30% projektu – publiskais finansējums 4000-

5000 euro apmērā (nedaudz virs vidējās summas). 

 

 
Kārtas ietvaros atbalstāmās izmaksas veido pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība, mācību projektu izmaksas, 

sabiedrisko attiecību izmaksas, personāla atalgojums un darbības nodrošināšanas (atsevišķos gadījumos), kā 

arī vispārējās izmaksas. Projektu konkursa ietvaros 2.1. rīcībā 20 projektos no 21 ir paredzēta būvniecība (gan 

ēku apdares atjaunošana, gan teritorijas labiekārtošana, gan ūdenstilpju tīrīšana); 10 projektos paredzēta 

pamatlīdzekļu iegāde (dažāda būvniecību papildinoša aprīkojuma iegāde, piemēram, koka solu iegāde, kas 

papildina āra deju plača būvniecību; kā arī vienā projektā tikai pamatlīdzekļu iegāde). Nevienā projektā nav 

paredzēts personāla atalgojums un sabiedrisko attiecību izmaksas, vispārējās izmaksas. 

2.2. rīcībā ar būvniecību saistītas izmaksas nav attiecināmas, līdz ar ko galvenā aktivitāte ir pamatlīdzekļu 

iegāde.  
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Savukārt 2.3. rīcībā attiecināmas ir gan būvniecības, gan pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, un var izšķirt trīs 

galvenos projektu virzienus, kas pārstāvēti šajā kārtā vienādā apjomā (pa trīs projektiem): (1) pieejamības 

nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem; (2) sociālo pakalpojumu telpu iekārtošana; (3) sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu dažādošana.  
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