
3. RĪCĪBAS PLĀNS (līdz 2023. gada 31. decembrim) 
 

BIEDRĪBAS „KRĀSLAVAS RAJONA PARTNERĪBA” DARBĪBAS TERITORIJAS SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNS 

2015. - 2020. GADAM LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014. - 2020. GADAM APAKŠPASĀKUMĀ „DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR 

SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU” (Lauku attīstības programma; apakšpasākuma kods 19.2.) 
 

Nr. 
p.k. 

Mērķis / rīcība Lauku attīstības 
programmas 

apakšpasākuma 
aktivitāte 

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 

projektam 
(EUR) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte  
(%) 

Īstenošanas kārtas 
(izsludināšanas 

princips) 

Rezultātu rādītāji 

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu* 

1.1. Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, 
kā arī kvalitatīvu darba apstākļu 
radīšanai, darbinieku 
kompetenču un produktivitātes 
celšanai 
 

LAP 
apakšpasākuma 

19.2.1. 
aktivitāte 
„Vietējās 

ekonomikas 
stiprināšanas 

iniciatīvas” 

50 000 EUR 
 

Līdz 70 000 EUR 
uzņēmējdarbības 

infrastruktūras 
projektiem, ja 

ieguldījumi būvniecībā  
uzņēmējdarbības 

infrastruktūras izveidei 
ir vismaz 70% no 

projekta attiecināmo 
izmaksu summas 

70% 
 

Kopprojekt
am - 

80%** 

1. kārta - 2016. gadā; 
2. kārta - 2018. gadā; 
3. kārta - 2019. gadā; 
4. kārta - 2020. gadā; 
5. kārta - 2021. gadā; 
6. kārta1 - 2022.gadā 

1 Ja rīcībai plānotais 

finansējums stratēģijas 
ieviešanas gaitā ir apgūts, 
6. kārta netiks izsludināta. 

• Īstenoti vismaz 35 projekti; 

• Radītas vismaz 14 jaunas darba 
vietas; 

• Radīti vismaz 34 jauni produkti vai 
attīstīti esošie produkti vai 
pakalpojumi; 

• Īstenoti vismaz 4 projekti, kas 
vērsts uz kultūrvēsturiskā 
manotjuma un tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu. 

1.2. Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai 
tirgū, kā arī kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai, darbinieku 

LAP 
apakšpasākuma 

19.2.1. 
aktivitāte 
„Vietējās 

ekonomikas 

50 000 EUR 
 

Līdz 70 000 EUR 
uzņēmējdarbības 

infrastruktūras 
projektiem, ja 

ieguldījumi būvniecībā 

70% 
 

Kopprojekt
am - 

80%** 

1. kārta - 2017. gadā; 
2. kārta - 2018. gadā; 
3. kārta - 2019. gadā; 
4. kārta - 2020. gadā; 
5. kārta - 2021. gadā; 
6. kārta2 - 2022.gadā 

• Īstenoti vismaz 5 projekti; 

• Radītas vismaz 5 jaunas darba 
vietas; 

• Radīti vismaz 5 jauni produkti vai 
attīstīti esošie produkti vai 
pakalpojumi; 



kompetenču un produktivitātes 
celšanai 
 

stiprināšanas 
iniciatīvas” 

uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidei 

ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo 

izmaksu summas 

2 Ja rīcībai plānotais 

finansējums stratēģijas 
ieviešanas gaitā ir apgūts, 
6. kārta netiks izsludināta. 

• Īstenots vismaz 1 projekts, kas 
vērsts uz kultūrvēsturiskā 
manotjuma un tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu. 

1.3. Atbalsts vides radīšanai vai 
labiekārtošanai, kurā tiek 
realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu 
īstenošanai un atpazīstamības 
tēla veidošanai, kā arī darbinieku 
kompetenču un produktivitātes 
celšanai 
 
 

LAP 
apakšpasākuma 

19.2.1. 
aktivitāte 
„Vietējās 

ekonomikas 
stiprināšanas 

iniciatīvas” 

50 000 EUR 
 

Līdz 70 000 EUR 
uzņēmējdarbības 

infrastruktūras 
projektiem, ja 

ieguldījumi būvniecībā  
uzņēmējdarbības  

infrastruktūras izveidei 
ir vismaz 70% no 

projekta attiecināmo 
izmaksu summas 

70% 
 

Kopprojekt
am - 

80%** 

1. kārta - 2017. gadā; 
2. kārta - 2018. gadā; 
3. kārta - 2019. gadā; 
4. kārta - 2020. gadā; 
5. kārta - 2021. gadā; 
6. kārta3 - 2022.gadā 

3 Ja rīcībai plānotais 

finansējums stratēģijas 
ieviešanas gaitā ir apgūts, 
6. kārta netiks izsludināta. 

• Īstenoti vismaz 3 projekti; 

• Radītas vismaz 2 jaunas darba 
vietas; 

• Radītas vai labiekārtotas vismaz 1 
stacionārā tirdzniecības vieta; 

• Radīta vismaz 1 mobila 
izbraukumu tirdzniecības 
platforma; 

• Attīstīta vismaz 1 degustāciju 
saimniecība. 

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vide attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā* 

2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, 
ieskaitot dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanai 
pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai 

LAP 
apakšpasākuma 

19.2.2. 
aktivitāte 
„Vietas 

potenciāla 
attīstības 

iniciatīvas” 

50 000 EUR 90% 
sabiedriskā 

labuma 
projektiem

*** 

1. kārta - 2016. gadā; 
2. kārta - 2017. gadā; 
3. kārta - 2019. gadā; 
4. kārta - 2020. gadā; 
5. kārta4 - 2022.gadā 

4 Ja rīcībai plānotais 

finansējums stratēģijas 
ieviešanas gaitā ir apgūts, 
6. kārta netiks izsludināta. 

• Īstenoti vismaz 22 projekti; 

• Izveidoti un/vai sakārtoti vismaz 
22 publiskās infrastruktūras vai 
rekreācijas objekti. 

2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem 

LAP 
apakšpasākuma 

19.2.2. 

10 000 EUR 90% 
sabiedriskā 

labuma 

1. kārta - 2017. gadā; 
2. kārta - 2017. gadā; 
3. kārta - 2019. gadā; 

• Īstenots vismaz 41 projekts; 

• Izveidotas vismaz 30 sabiedriskās 
aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem; 



aktivitāte 
„Vietas 

potenciāla 
attīstības 

iniciatīvas” 

projektiem

*** 
4. kārta - 2020. gadā. 
 

• Īstenoti vismaz 11 projekti, kas 
vērsti uz kultūrvēsturiskā 
manotjuma un tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu. 

  

* Saskaņā ar 13.10.2015. ministru kabineta noteikumu Nr.590 7.punktu – vietējā pašvaldība minētās rīcības nevar īstenot pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta 
vai reģionālās nozīmes attīstības centrs. 

** Saskaņā ar 13.10.2015. ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” kopprojekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas”, izņemot darbību “Darbinieku produktivitātes kāpināšana”, un kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi, ja to iesniedz:  

• biedrība vai nodibinājums, kas ir darbojies vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas, un vismaz trīs tā biedri (ja projektu iesniedz biedrība) vai 
dibinātāji (ja projektu iesniedz nodibinājums) ir komersanti vai zemnieku saimniecības; 

• atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība; 

• noteikumu 8.1.1., 8.2.1., 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot biedrību vai nodibinājumu) kopīgas darbības īstenošanai, ja starp 
kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem; 

• vietējā pašvaldība tās īpašumā vai valdījumā esošai uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam), 
kas veic saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. 

*** Sabiedriskā labuma projekts ir tāds projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla 

rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa (atbilstoši 13.10.2015. MK 

noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju””. 


