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3. RĪCĪBAS PLĀNS  

3.1. Rīcības plāns 2015.–2020. gadam Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"  

Nr. Mērķis / rīcība 
Lauku attīstības programmas 

apakšpasākuma aktivitāte 

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 

projektam (euro) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 

Īstenošanas 
kārtas 

(izsludināšan
as princips) 

Rezultātu rādītāji 

1. 1.MĒRĶIS 
Vietējās ekonomikas stiprināšana/ 
1.RĪCĪBA 
 Atbalsts vietējās ekonomikas 
stiprināšanai 

5.1.1 Jaunu produktu un pakalpojumu 
radīšana, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšana 
 
5.1.2 Lauksaimniecības produktu pārstrāde, 
to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšana 
 
 
5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai 
paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, 
kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to 
atpazīstamības tēla veidošana 
 
5.1.4* Darbinieku produktivitātes kāpināšana 
 
 
 

 
50 000  
25 000  
ja projektā paredzēta tikai 
darbinieku produktivitātes 
kāpināšana 

 
 
70% 
 
 
Kopprojektam 
80% 

 
2016.g. 1 kārta 
 
2017.g. 2 
kārtas 
 
2018.g. 
nepārtraukta 
projektu 
pieņemšana  

10 jauni vai uzlaboti 
produkti un/ vai 
pakalpojumi 
 
4 sakārtotas 
pārstrādes un/ vai 
realizācijas vietas 
 
5 apmācīti 
darbinieki 

2. 2. MĒRĶIS Dzīves vides kvalitātes 
uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana, tostarp personām ar 
invaliditāti, jauniešiem, senioriem un 
ģimenēm ar maziem bērniem/ 2. 
RĪCĪBA Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai un teritorijas sakārtošanai 

5.2.1.Vietējās teritorijas, tostarp dabas un 
kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu 
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību 
5.2.2.Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un 
citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 

 
30 000 pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai 
 
30 000 sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 

 
 
 
Sabiedriskā 
labuma 
projektam 90% 

2016.g. 1 kārta 
 
2017.g. 2 
kārtas 
 
2018.g. 
nepārtraukta 
projektu 

7 jauni/ uzlaboti 
pakalpojumi 
 
5 jauni/ uzlaboti 
objekti 
 
10 dažādotas 
sabiedriskās 
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Nr. Mērķis / rīcība 
Lauku attīstības programmas 

apakšpasākuma aktivitāte 

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 

projektam (euro) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 

Īstenošanas 
kārtas 

(izsludināšan
as princips) 

Rezultātu rādītāji 

dažādošana. pieņemšana  aktivitātes 

3. 2.MĒRĶIS Dzīves vides kvalitātes 
uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana, tostarp personām ar 
invaliditāti, jauniešiem, senioriem un 
ģimenēm ar maziem bērniem/ 3. 
RĪCĪBA Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras mantojuma un 
dabas mantojuma saglabāšanai 

5.2.1.Vietējās teritorijas, tostarp dabas un 
kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu 
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību 
5.2.2.Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un 
citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošana. 

30 000 pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai 
 
30 000 sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 

 
 
 
Sabiedriskā 
labuma 
projektam 90% 
 
 

2016.g. 1 kārta 
 
2017.g. 2 
kārtas 
 
2018.g. 
nepārtraukta 
projektu 
pieņemšana  

5 jauni/ uzlaboti 
pakalpojumi 
 
3 jauni/ uzlaboti 
objekti 
 
6 dažādotas 
sabiedriskās 
aktivitātes 

 

* Ja projektā paredzētas tikai 5.1.4.aktivitātei „Darbinieku produktivitātes kāpināšana“ atbilstošās darbības, maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam 

projektam ir 25 000 euro 

 


