
 

3.  RĪCĪBAS PLĀNS UZDEVUMU IZPILDEI 
3.1.  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīst ībai  

atbalstītās r īc ības 
Stratēģijas	 mērķi	 un	 uzdevumi	 tiks	 īstenoti	 projektu	 konkursu	 veidā,	 to	 īstenošanai	

paredzēts	 finansējums	no	ELFLA	un	valsts	budžeta	 līdzekļiem,	 saskaņā	ar	MK	noteikumiem	
„Valsts	un	Eiropas	Savienības	atbalsta	piešķiršanas	kārtība	lauku	attīstībai	apakšpasākumam	
“Darbību	īstenošana	saskaņā	ar	sabiedrības	virzītas	vietējās	attīstības	stratēģiju”.	
	

M1	Vietējās	ekonomikas	stiprināšanas	iniciatīvas	
Rīcība	 1.1.	 Atbalsts	 jaunu	 produktu	 un	 pakalpojumu	 radīšanai,	 esošo	 produktu	 un	
pakalpojumu	attīstīšanai,	to	realizēšanai	tirgū	un	kvalitatīvu	darba	apstākļu	radīšanai.	
	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Stopiņu	novadā	un	Salaspils	novadā	(izņemot	
Salaspils	pilsētu).	
	
Rīcības	 ietvaros	 ir	 paredzēts	 veicināt	 nelauksaimnieciskās	 uzņēmējdarbības	 attīstību	 un	
inovāciju	ieviešanu,	tādējādi	sekmējot	nodarbinātību	VRG	darbības	teritorijā.	
	
Risinājumu	piemēri,	kas	izriet	no	sabiedrības	iesniegtajiem	priekšlikumiem:	
*	 Dažādi	 jauni,	 inovatīvi	 produkti	 un	 pakalpojumi,	 kas	 atrisina	 ne	 tikai	 vietējo	 iedzīvotāju	
vajadzības,	bet	veicina	arī	tūrismu.		
∗	Ražošanas	attīstība,	it	īpaši	tādu,	kas	izmanto	vietējos	resursus.		
∗	 Produkti,	 kas	 saglabā	 un	 popularizē	 vietējā	 teritorijā	 raksturīgās	 vērtības,	 tradīcijas,	
kultūras	mantojumu.		
∗	Uzņēmējdarbības	vidi	veicinoši	produkti	un	pakalpojumi,	piemēram,	finanšu	pakalpojumi,	
konsultāciju	centri,	biznesa	inkubatori	u.tml.		
∗	Sociālā	uzņēmējdarbība.		
∗	Atjaunojamās	enerģijas	avotu	izmantošanas	veicināšana	un	popularizēšana.		
∗	 Tūrisma	 produkti	 un	 pakalpojumi,	 tajā	 skaitā	 naktsmītņu	 un	 ēdināšanas	 pakalpojumu	
attīstība,	gidi,	u.tml.	
	
Atbilstošā	LAP	aktivitāte:	“Vietējās	ekonomikas	stiprināšanas	iniciatīvas”	un	darbība:	“jaunu	
produktu	 un	 pakalpojumu	 radīšanai,	 esošo	 produktu	 un	 pakalpojumu	 attīstīšanai,	 to	
realizēšanai	tirgū	un	kvalitatīvu	darba	apstākļu	radīšanai”.	
	
Rīcība	 1.2.	 Atbalsts	 lauksaimniecības	 produktu	 pārstrādei,	 to	 realizēšanai	 tirgū	 un	
kvalitatīvu	darba	apstākļu	radīšana.	
	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Stopiņu	novadā	un	Salaspils	novadā	(izņemot	
Salaspils	pilsētu).	
	
Rīcības	ietvaros	ir	paredzēts	veicināt	lauksaimniecības	produktu	pārstrādi,	radot	pievienoto	
vērtību	 lauksaimniecības	 produktiem,	 tādējādi	 sekmējot	 nodarbinātību	 un	 jauninājumu	
ieviešanu	VRG	darbības	teritorijā.	
	
Risinājumu	piemēri,	kas	izriet	no	sabiedrības	iesniegtajiem	priekšlikumiem:	
*Attīstīti	 mazi	 vietējās	 lauksaimniecības	 produkcijas	 pārstrādes	 uzņēmumi,	 kas	 veicina	
pašpietiekamu	teritoriju,	un	pastāv	arī	eksporta	potenciāls.		



∗	Bioloģiskā	lauksaimniecība	un	produktu	pārstrāde.		
∗	Mājražošana,	amatnieku	tirdziņi.	
Atbilstošā	 LAP	 aktivitāte:	 “Vietējās	 ekonomikas	 stiprināšanas	 iniciatīvas”	 un	 darbība:	
“lauksaimniecības	 produktu	 pārstrādei	 realizēšanai	 tirgū	 un	 kvalitatīvu	 darba	 apstākļu	
radīšanai”.	
	
Rīcība	 1.3.	 Atbalsts	 vides	 radīšanai	 vai	 labiekārtošanai,	 kurā	 tiek	 realizēta	 vietējā	
produkcija,	un	jaunu	realizācijas	veidu	īstenošana.	
	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Stopiņu	novadā	un	Salaspils	novadā	(ieskaitot	
Salaspils	pilsētu).	
	
Rīcības	 ietvaros	 ir	 paredzēts	 vecināt	 tradicionālu	 un	 netradicionālu	 vietējās	 produkcijas	
realizācijas	veidu	attīstību	VRG	teritorijā.	
	
Risinājumu	piemēri,	kas	izriet	no	sabiedrības	iesniegtajiem	priekšlikumiem:	
*	Mājražotāju,	amatnieku	centri.		
∗	Degustāciju	saimniecības	un	produktu	tūrisms.		
∗	Vietējo	ražotāju	veikals	vai	tirgus,	bioloģisku	produktu	plašāka	pieejamība.		
∗	Sakārtoti	tirgus	laukumi	un	to	aprīkojums,	kas	ir	aktīvi	un	reāli	strādā	ikdienā.		
∗	 Atbalsts	 vienotai	 koordinējošai	 institūcijai,	 kas	 veicinātu	 VRG	 teritorijas	 vietējo	 ražotāju	
produktu	realizāciju,	tostarp	ārpus	VRG	teritorijas	un	eksportu.		
∗	Tūrisma	maršrutu	attīstīšana,	kas	nodrošinātu	vietējās	produkcijas	patēriņu.	
	
Atbilstošā	LAP	aktivitāte:	“Vietējās	ekonomikas	stiprināšanas	iniciatīvas”	un	darbība:	“tādas	
vides	radīšanai	vai	labiekārtošanai,	kurā	tiek	realizēta	vietējā	produkcija,	un	jaunu	realizācijas	
veidu	 ieviešanai”	un	“lauksaimniecības	produktu	pārstrādei	realizēšanai	 tirgū	un	kvalitatīvu	
darba	apstākļu	radīšanai”.	
	
Rīcība	1.4.	Atbalsts	darbinieku	kompetenču	un	produktivitātes	celšanai.	
	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Stopiņu	novadā	un	Salaspils	novadā	(izņemot	
Salaspils	pilsētu).	
	
Rīcības	 ietvaros	 ir	 paredzēts	 veicināt	 darbinieku	 zināšanu,	 prasmju	 un	 iemaņu	
paaugstināšanos,	 tādējādi	 sekmējot	 produktivitāti	 un	 uzņēmējdarbības	 attīstību	 VRG	
teritorijā.	
	
Risinājumu	piemēri,	kas	izriet	no	sabiedrības	iesniegtajiem	priekšlikumiem:	
∗	Darbinieku	apmācības	un	sagatavošana	darbam	ar	jaunām	iekārtām,	tehnoloģijām.		
∗	Uzņēmumu	vadītāju	prasmju	un	zināšanu	veicināšana.		
∗	 Jaunas	 darbinieku	 prasmes,	 kas	 veicina	 jaunu	 produktu	 izstrādi,	 attīstīšanu,	 pārdošanu,	
eksportu.		
∗	Darbinieku	pārkvalifikācija.		
	
Atbilstošā	 LAP	 aktivitāte:	 “Vietējās	 ekonomikas	 stiprināšanas	 iniciatīvas”	 un	 darbība:	
“darbinieku	produktivitātes	kāpināšanai”.	
	

M2	Vietas	potenciāla	attīstības	iniciatīvas	
Rīcība	 2.1.	Atbalsts	 vietējās	 teritorijas,	 ieskaitot	 dabas	un	 kultūras	objektu,	 sakārtošanai	
pakalpojumu	pieejamībai,	kvalitātei	un	sasniedzamībai.	



	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Stopiņu	novadā	un	Salaspils	novadā	(izņemot	
Salaspils	pilsētu).	
	
Rīcības	 ietvaros	 ir	 paredzēts	 veicināt	 radošas,	 kvalitatīvas	un	drošas	dzīves	vides	attīstību,	
publisko	pakalpojumu	un	sabiedrisko	aktivitāšu	dažādošanu	VRG	teritorijā.	
	
Risinājumu	piemēri,	kas	izriet	no	sabiedrības	iesniegtajiem	priekšlikumiem:	
*	Sakārtota	un	izveidota	publiskā	infrastruktūra	(novada	muzeju	labiekārtošana,	takas,		velo	
ceļi,	tilti,	torņi,	atpūtas	zonas,	instalācijas,	slēpošanas	trases	utt.).		
∗	 Ūdenstilpņu	 sakārtošana	 (Mazās	 Juglas	 pieejamība,	 Sauriešu	 ezers),	 ūdens	 ceļš	 Rīga	 –	
Doles	sala.		
∗	Uzstādītas	informatīvās	zīmes,	norādes,	tūrisma	maršruti,	ūdenstūrisma	maršruti.		
∗	 Atjaunoti	 un	 izveidoti	 kultūras	 objekti,	 piešķirot	 jaunu	 pievienoto	 vērtību	 un	 jaunas	
izmantošanas	iespējas	(nogrimušo/zudušo	māju	Rīgas	HES	ietekmē	“stounhange”).		
∗	Atjaunoti	dabas	un	tūrisma	objekti.		
*	Jaunu	rekreācijas	vietu	attīstība	(brīvdabas	estrāde).	
	
Atbilstošā	 LAP	 aktivitāte:	 “Vietas	 potenciāla	 attīstības	 iniciatīvas”	 un	 darbība:	 “vietējās	
teritorijas,	 tostarp	 dabas	 un	 kultūras	 objektu,	 sakārtošanai	 pakalpojumu	 pieejamības,	
kvalitātes	 un	 sasniedzamības	 labad”	 un	 “sabiedrisko	 aktivitāšu	 (tostarp	 apmācības	 un	
interešu	klubu,	sociālās	aprūpes	vietu,	kultūras,	vides	aizsardzības,	sporta	un	citus	brīvā	laika	
pavadīšanas	aktivitātes)	dažādošanai.”	
	
Rīcība	2.2.	Atbalsts	sabiedrisko	aktivitāšu	(ieskaitot	apmācību	un	interešu	klubus,	sociālās	
aprūpes	 vietas,	 kultūras,	 vides	 aizsardzības,	 sporta	 un	 citas	 brīvā	 laika	 pavadīšanas	
aktivitātes)	dažādošanai	vietējiem	iedzīvotājiem.	
	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Stopiņu	novadā	un	Salaspils	novadā	(izņemot	
Salaspils	pilsētu).	
	
Rīcības	 ietvaros	 ir	paredzēts	veicināt	sabiedrisko	aktivitāšu	(ieskaitot	apmācību	un	interešu	
klubus,	 sociālās	 aprūpes	 vietas,	 kultūras,	 vides	 aizsardzības,	 sporta	 un	 citas	 brīvā	 laika	
pavadīšanas	 aktivitātes)	 dažādošanu	 iedzīvotāju	 radošai	 un	 profesionālai	 pilnveidei	 VRG	
teritorijā.	
	
Risinājumu	piemēri,	kas	izriet	no	sabiedrības	iesniegtajiem	priekšlikumiem:	
*	 Interešu	 izglītība	dažādiem	vecumiem	–	meistarklases	 (rokdarbi,	 tautiskie	ēdieni,	ainavas	
veidošana,	kopšana),	amatniecība,	sports,	mūzika,	māksla	u.c.		
*	Izveidota	sportisko	aktivitāšu	infrastruktūra	dažādām	vecuma	grupām.	
∗	Atbalsts	biedrību	un	nodibinājumu	darbībai,	kas	veicina	aktīvās	atpūtas	un	efektīvu	brīvā	
laika	pavadīšanu.		
∗	Pakalpojumu	pieejamība	sociāli	mazaizsargātām	personām.	
	
Atbilstošā	 LAP	 aktivitāte:	 “Vietas	 potenciāla	 attīstības	 iniciatīvas”	 un	 darbība:	 “vietējās	
teritorijas,	 tostarp	 dabas	 un	 kultūras	 objektu,	 sakārtošanai	 pakalpojumu	 pieejamības,	
kvalitātes	 un	 sasniedzamības	 labad”	 un	 “sabiedrisko	 aktivitāšu	 (tostarp	 apmācības	 un	
interešu	klubu,	sociālās	aprūpes	vietu,	kultūras,	vides	aizsardzības,	sporta	un	citus	brīvā	laika	
pavadīšanas	aktivitātes)	dažādošanai.”	
	

	



3.2.Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīst ībai  atbalstītās 
r īcības plāns  

	
Nr.	 Mērķis	/	Rīcība	 LAP	2014.-

2020.	
apakšpasāku

ma	
aktivitāte	

Īstenošanas	
kārtas	

(izsludinā-
šanas	

princips)	

Maksi-
mālā	

atbalsta	
intensi-
tāte	(%)	

Maksimālā	
attiecināmo	

izmaksu	summa	
vienam	

projektam	
(euro)	

Rezultātu	rādītāji	

M1	Vietējās	ekonomikas	stiprināšanas	iniciatīvas	
1.1.	 Atbalsts	jaunu	

produktu	un	
pakalpojumu	
radīšanai,	esošo	
produktu	un	
pakalpojumu	
attīstīšanai,	to	
realizēšanai	
tirgū	un	
kvalitatīvu	
darba	apstākļu	
radīšanai	

	
5.1.	
Vietējās	
ekonomikas	
stiprināšanas	
iniciatīvas	

1.	kārta	–	
2016.gadā;	
2.	kārta	–	
2017.gadā;	
3.	kārta	–	
2018.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	
	
4.	kārta	–	
2019.gadā;	
5.	kārta	–	
2020.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	

70%	
	
80%	 -
Kopproj
ektam	

30	000		
	
	

*Īstenoti	vismaz	2	
projekti;		
*īstenots	1	
kopprojekts;		
*radītas	vismaz		3	
darbavietas;	
*radīti	2	jauni	
produkti;		
*realizēts	vismaz	1	
projekts,	kas	vērsts	uz	
kultūrvēsturiskā	
mantojuma	un	
tradīciju	
saglabāšanu	un	
popularizēšanu.	

1.2.	 Atbalsts	
lauksaimniecība
s	produktu	
pārstrādei,	to	
realizēšanai	
tirgū	un	
kvalitatīvu	
darba	apstākļu	
radīšanai	

5.1.	
Vietējās	
ekonomikas	
stiprināšanas	
iniciatīvas	

1.	kārta	–	
2016.gadā;	
2.	kārta	–	
2017.gadā;	
3.	kārta	–	
2018.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	
	
4.	kārta	–	
2019.gadā;	
5.	kārta	–	
2020.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	

70%	
	
80%	 -
Kopproj
ektam	

5	000	
	

*Īstenoti	vismaz	2	
projekti;		
*īstenots	1	
kopprojekts;		
*radītas	vismaz	2	
darbavietas;		
*radīti	2	jauni	
produkti;		
*realizēts	1	projekts,	
kas	vērsts	uz	
kultūrvēsturiskā	
mantojuma	un	
tradīciju	
saglabāšanu	un	
popularizēšanu.	

1.3.	 Atbalsts	vides	
radīšanai	vai	
labiekārtošanai,	
kurā	tiek	
realizēta	vietējā	
produkcija,	
un	jaunu	
realizācijas	
veidu	
īstenošana	

5.1.	
Vietējās	
ekonomikas	
stiprināšanas	
iniciatīvas	

1.	kārta	–	
2016.gadā;	
2.	kārta	–	
2017.gadā;	
3.	kārta	–	
2018.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	
	
4.	kārta	–	

70%	
	
80%	 -
Kopproj
ektam	

25	000		
	
30	000	
(ierobežojums:	
uzņēmējdarbība
s	infrastruktūrai	
līdz	70%	no	
attiecināmo	
izmaksu	
summas)	

*Īstenoti	vismaz	2	
projekti;		
*radīta	vismaz	1	
darbavieta;		
*īstenots	1	
kopprojekts;	
*radītas/labiekārtotas	
2	tirdzniecības	vietas.	



2019.gadā;	
5.	kārta	–	
2020.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	

	

1.4	 Atbalsts	
darbinieku	
kompetenču	un	
produktivitātes	
celšanai	

5.1.	
Vietējās	
ekonomikas	
stiprināšanas	
iniciatīvas	

1.	kārta	–	
2016.gadā;	
2.	kārta	–	
2017.gadā;	
3.	kārta	–	
2018.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	
	
4.	kārta	–	
2019.gadā;	
5.	kārta	–	
2020.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	

70%	
	
	

2	000		 *Īstenoti	vismaz	2	
projekti;		
*apmācīti	vismaz	5	
darbinieki	

M2	Vietas	potenciāla	attīstības	iniciatīvas	
2.1.	 Atbalsts	vietējās	

teritorijas,	
ieskaitot	dabas	
un	kultūras	
objektu,	
sakārtošanai	
pakalpojumu	
pieejamībai,	
kvalitātei	un	
sasniedzamībai	

5.2.	
Vietas	
potenciāla	
attīstības	
iniciatīvas	

1.	kārta	–	
2016.gadā;	
2.	kārta	–	
2017.gadā;	
3.	kārta	–	
2018.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	
	
4.	kārta	–	
2019.gadā;	
5.	kārta	–	
2020.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	

90%	-	
sabiedri
ska	
labuma	
projekts	

30	000		 *Īstenoti	vismaz	3	
projekti;		
*izveidoti	un/vai	
sakārtoti	vismaz	3	
publiskās	
infrastruktūras	vai	
rekreācijas	objekti	

2.2.	 Atbalsts	
sabiedrisko	
aktivitāšu	
dažādošanai	
vietējiem	
iedzīvotājiem	

5.2.	
Vietas	
potenciāla	
attīstības	
iniciatīvas	

1.	kārta	–	
2016.gadā;	
2.	kārta	–	
2017.gadā;	
3.	kārta	–	
2018.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	
	
4.	kārta	–	
2019.gadā;	
5.	kārta	–	
2020.gadā	
(ja	pieejams	
finansējums)	

90%	-	
sabiedri
ska	
labuma	
projekts	

10	000		 *Īstenoti	vismaz	5	
projekti;		
*dažādotas	8	
sabiedriskās	
aktivitātes	



3.3.  Cita ārējā f inansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas 
novērtējums 

	
Ārējā	 finansējuma	 piesaistīšana	 ir	 nepieciešama,	 lai	 veicinātu	 stratēģijā	 nosprausto	 mērķu	 ātrāku	
sasniegšanu	 papildus	 pieejamajam	 ELFLA	 finansējumam	 un	 ārpus	 definētajām	 aktivitātēm,	 veicinātu	
partnerības	teritorijas	iedzīvotāju	iesaistīšanu	SVVA	stratēģijas	īstenošanā.	

	
Nr.	 Rīcība	 Plānotais	finansējuma	

avots	
Indikatīvi	
plānotais	
projekta	
pieteikuma	
iesniegšanas	
laiks	

Indikatīvi	
plānotais	
projekta	
realizācijas	laiks	

M1	Labvēlīga	vide	uzņēmējdarbībai	un	vietējās	ekonomikas	stiprināšana	
1.1.	 Uzņēmējdarbības	 attīstības	

programmas	izstrāde	
Pārrobežu	sadarbības	

programmas	
2016		 2016	-	2018	

1.2.	 Vienots	 tūrisma	 pakalpojumu	
piedāvājums	
Vietējā	 produkta	 noieta	 tirgus	
veicināšana	

2017	 2017	-	2019	

M2	Sakārtota	un	kvalitatīva	dzīves	vide	un	nodrošinātas	iespējas	radošai	un	profesionālai	
izaugsmei	vietējā	teritorijā	

2.1.	 Projekti	 sabiedrisko	 aktivitāšu	 un	
pakalpojumu	dažādošanai	

Sabiedrības	
integrācijas	fonds,	
NVO	fonds,	Eiropas	
Sociālais	fonds,	

Kultūrkapitāla	fonds,	
Latvijas	Vides	

aizsardzības	fonds	

2016	 2016	-	2020	

2.2.	 Sabiedrības	līdzdalības	
iespējas	-	diskusijas,	
pieredzes	apmaiņa	un	
pilsoniskā	līdzatbildība	ES	līmenī	

2016	 2017	-	2019	

	
	

	

	

	

	

	

	

	


