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Rīcības plāns  
 Vietējās attīstības stratēăijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības 
stratēăijas" ietvaros 2009.–2013.gadam 

Nr. 
p. 
k. 

Rīcība 
Atbalsta 
apjoms 

EUR/(Ls)/% 

Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013.gadam pasākums  

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa vienam 

projektam 
(EUR/Ls) 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) Īstenošanas kārtas, 
norādot skaitu un termiĦus 

1. Sabiedrībai pieejamās 
ārtelpas labiekārtošana 

371188.35 

EUR 

34,3% 

 413 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājumu iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika  pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 

9960.10 EUR 

 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās 
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības 
jomai. 

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām 

60 % citām juridiskām un fiziskām personām  

5  kārtas 

2010 
2011 
2012 
2013 

Kārtas vairāk netiek 
plānotas, jo piešėirtais 
finansējums ir apgūts 

 2 Kultūras infrastruktūras 
attīstība, 
kultūrvēsturiskās vides 
un tradīciju 
saglabāšana 

140777.84EUR 

13.0% 

 413 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājumu iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika  pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

9960.10 EUR 

 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās 
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības 
jomai. 

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām 

60 % citām juridiskām un fiziskām personām  

4 kārtas 

2009 
2010 
2011 
2012 

Kārtas vairāk netiek 
plānotas, jo piešėirtais 
finansējums ir apgūts 



Apstiprināts  24.02.2014 

2 

  

iedzīvotājiem. 

 
 3  Sporta, tūrisma un 

atpūtas infrastruktūras 
attīstība 

142052.36 EUR 

13.1% 

 413 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājumu iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika  pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 

9960.10 EUR 

 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās 
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības 
jomai. 

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām 

60 % citām juridiskām un fiziskām personām  

 

 

3 kārtas 

2010 
2011 
2012 

Kārtas vairāk netiek 
plānotas, jo piešėirtais 
finansējums ir apgūts 

 4  Iedzīvotāju interešu 
kopu, brīvā laika 
pavadīšanas, dienas 
centru, izglītības un 
informācijas centru 
izveidošana un 
aprīkojuma 
nodrošināšana; 

213955.40 EUR 

19.7 % 

 413 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājumu iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika  pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 

 

 9960.10 EUR 

 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās 
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības 
jomai. 

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām 

60 % citām juridiskām un fiziskām personām  

4 kārtas 

2009 
2010 
2011  
2013  

Kārtas vairāk netiek 
plānotas, jo piešėirtais 
finansējums ir apgūts 
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 5  Sadzīves pakalpojumu 
uzĦēmumu un mazo 
ražotĦu izveide, 
pakalpojumu un 
drošības infrastruktūras 
izveide un darbības 
nodrošināšana 

 71552.95 EUR 

6.6% 

 413 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un  programmu 
nodrošinājumu iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai 
pakalpojuma sniegšanas vietā 
vietējiem iedzīvotājiem. 

 9960.10 EUR 

 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās 
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības 
jomai. 

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām 

60 % citām juridiskām un fiziskām personām  

3 kārtas 

2009 
2011 
2011_1 
 

Kārtas vairāk netiek 

plānotas, jo piešėirtais 

finansējums ir apgūts 

 6  Sociālās 
infrastruktūras un 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
attīstība,pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināšana 

69283.81 EUR 

6.4 % 

 413 „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un  programmu 
nodrošinājumu iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai 
pakalpojuma sniegšanas vietā 
vietējiem iedzīvotājiem. 

5510.68 EUR 

 

100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās 
aktivitātes atbilst piešėirtā sabiedriskā labuma darbības 
jomai. 

90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām 

60 % citām juridiskām un fiziskām personām  

5 kārtas 

2009 
2010 
2011 
2012 
2014  

7 Lauksaimniecības 

produktu ražošanas 

un pirmapstrādes vai 

pārstrādes un 

pirmapstrādes mājas 

apstākĜos veicināšana  

 

74981.29 
EUR 

6.9% 

 

 411: Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģijas 

īstenošanas teritorijā. Noteikumu 

Nr.764   

  3.1. Iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas 

tehnoloăiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana, infrastruktūras izveide 

lauksaimniecības produktu 

28457.44 EUR 

 

3.1. aktivitātei:  

juridiskas un fiziskas personas– 40% līdz 60%*  

1)Juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par 

Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos 

nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izĦemot 

zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus 

un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un 

dzīvnieku audzēšanas likums; 

2) juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot 

saimniecību, lai uzsāktu Līguma par Eiropas Savienības 

3 kārts 

2012 

2013  

Kārtas vairāk netiek 
plānotas, jo piešėirtais 
finansējums ir apgūts 
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ražošanai un pirmapstrādei, tai 

skaitā saražotās produkcijas 

iepakošanai, kā arī ilggadīgo 

kultūraugu (izĦemot zemenes) 

stādu iegāde, stādījumu balstu 

sistēmu, žogu un žogu balstu 

iegāde, uzstādīšana un stādījumu 

ierīkošana 

   3.2. Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādei mājas apstākĜos, tai 
skaitā saražotās produkcijas 
iepakošanai 

darbību I pielikumā minēto nepārstrādāto 

lauksaimniecības produktu ražošanu, izĦemot 

zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus 

un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un 

dzīvnieku audzēšanas likums. 

3.2. aktivitātei: 

juridiskas un fiziskas personas – 50% 

 1) juridiska vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un 
veterinārajā dienestā reăistrēts pārtikas uzĦēmums, 
kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi 
mājas apstākĜos (izĦemot zivsaimniecības produktus);  
 
2) juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties 
ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākĜos 
(izĦemot zivsaimniecības produktus). 

 Kopā 1083792 

EUR 

 

    

Piezīmes  

*3.1.aktivitātes ietvaros atbalsta intensitāti palielina par 10 %: 

1) ja fiziska persona, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem; 

2) ja juridiskās personas dalībnieks, kas saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daĜu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir 

jaunāks par 40 gadiem. 

Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešėiršanu lauku attīstībai, vides un lauku 

ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos, atbalsta intensitāti palielina par: 

1) 10%, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū; 

2) 5%, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā 

arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme. 


