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3. Rīcības plāns 

3.1. Rīcības plāns 2016.–2022. gadam Lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk – Lauku 

attīstības programmas apakšpasākums) 

Nr

. 

p.k

. 

Mērķis/rīcība 

Lauku 

attīstības 

programmas 

apakšpasāku

ma 

aktivitāte 

Maksimālā attiecināmo 

izmaksu summa vienam 

projektam (euro) 

Maksimālā 

atbalsta 

intensitāte 

(%) 

Īstenošanas 

kārtas 

(izsludināš

anas 

princips) 

Rezultātu 

rādītāji 

M1 – Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību 

 1. 

Atbalsts 

uzņēmējdarbības  

uzsākšanai un 

attīstībai  

 Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšana

s iniciatīvas 

1) Uzņēmējdarbības 

projektiem (izņemot 

tūrisma jomu): 70 000 

EUR - ja ieguldījumi 

būvniecībā ir vismaz 70 % 

no projekta attiecināmo 

izmaksu summas;   

2) Uzņēmējdarbībai 

tūrisma jomā - ,  30 000 

EUR - ja ieguldījumi 

būvniecībā ir vismaz 70 % 

no projekta attiecināmo 

izmaksu summas;   

3) pārējiem projektiem 

neatkarīgi no 

uzņēmējdarbības jomas -     

50 000 EUR.  

 * 

 70%; 

 

Kopprojek

tam 

80 %; 

 

 

 2016.gadā 

– 2 kārtas; 

2017.gadā 

– 3 kārtas; 

2018.gadā 

1 kārta; 

2019.gadā 

–1 kārta; 

2020.gadā 

–2 kārtas; 

2021.gadā 

– 1 kārta; 

2022.gadā 

– 2 kārtas 

 Atbalstīti 45 

uzņēmēji; 

Radītas 25 

darbavietas 

*Projektos, kuru aktivitātes attiecināmas gan uz tūrisma jomu, gan citu uzņēmējdarbības jomu, 

maksimālā attiecināmo izmaksu summa tiek noteikta ņemot vērā procentuālo ieguldījumu projektā 

attiecīgajā jomā par prioritāru uzskatot to jomu, kurā ieguldījums ir ne mazāks par 60%. 

 

 

M2 – Atbalstīt publiskās infrastruktūras attīstību, pieejamo dabas resursu, vēsturiskā un  

kultūrvēsturiskā  mantojuma attīstītību, racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu 

2. 

 Atbalsts vietējās 

teritorijas 

sakārtošanai 

 Vietas 

potenciāla 

attīstības 

iniciatīvas 

25 000 EUR 

Sabiedrisk

a labuma 

projektam 

– 90% 

 2016.gadā 

– 1 kārta; 

2017.gadā 

– 2 kārtas; 

2018.gadā 

– 1 kārta; 

2019.gadā 

–1 kārta; 

2021.gadā 

–1 kārta; 

 Atbalstīti 21 

objekti/pakal

pojumi 
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2022. gadā 

– 1 kārta, 

ja pieejams 

finansējum

s 

M3 – Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību 

3. 

 Atbalsts 

sabiedrisko 

aktivitāšu 

nodrošināšanai 

 Vietas 

potenciāla 

attīstības 

iniciatīvas 

 Visās izsludinātajās 

kārtās 15 000 EUR, 

izņemot  

LEADER  

projektu konkursa 

11.kārtā 

5000 EUR –atbalsts 

sniegts tikai 

pamatlīdzekļu iegādei 

Sabiedrisk

a labuma 

projektam 

– 90% 

 2016.gadā 

– 1 kārta; 

2017.gadā 

– 2 kārtas 

2018.gadā 

– 1 kārta 

2019.gadā 

– 1 kārta 

2020.gadā 

– 2 kārtas 

2021.gadā 

– 1 kārta 

2022.gadā 

– 1 kārta, 

ja pieejams 

finansējum

s 

 Atbalstītas 

40 

sabiedriskās 

aktivitātes 

4. 

Atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem 

Vietas 

potenciāla 

attīstības 

iniciatīvas 

3 000 EUR 

   

Sabiedrisk

a labuma 

projektam 

– 90% 

 2016.gadā 

– 1 kārta; 

2017.gadā 

– 2 kārtas 

2018.gadā 

– 1 kārta; 

2019.gadā 

–1 kārta; 

2020.gadā 

–1 kārta; 

2021.gadā 

– 1 kārta; 

2022.gadā 

– 1 kārta, 

ja pieejams 

finansējum

s 

 Atbalstīti 13 

pasākumi 

 


