3. RĪCĪBAS PLĀNS
3.1. Rīcības plāns 2015.-2022.gadam Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju”.
Rīcības
Nr.

Mērķis/rīcība

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
aktivitāte

Maksimālā
attiecināmo
izmaksu
summa
vienam
projektam
(EUR)

Maksimālā
atbalsta
intensitāte
(%)

Īstenošanas kārtas
(izsludināšanas
princips)

Rezultātu rādītāji

SM1 - Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks
Rīcība R1.1. apvienota ar rīcību R1.3.
Rīcība R1.2. aizvērta, izveidojot rīcību R1.4.
Rīcība R1.3. aizvērta, izveidojot rīcību R1.4.
R1.4.
Sabiedrībai nozīmīgas
2.aktivitāte “Vietas
aktivitāšu organizēšanas
potenciāla
infrastruktūras un
attīstības
pakalpojumu attīstīšana
iniciatīvas”
MK not. Nr.590
5.2.2.darbība

20 000

90

Rīcības īstenošanai
plānotās kārtas:
2022.gadā 1 reizi

Rīcības R1.4. ietvaros iesniegtie projekti
turpina rīcību R1.2. un R1.3. rezultātu
rādītāju sasniegšanu
Uzlabota sporta infrastruktūra 7
projektu ietvaros
Izveidotas 3 sporta aktivitāšu
organizēšanas vietas
Iegādāts sporta aktivitātēm
nepieciešamais aprīkojums 10 projektu
ietvaros
Izveidotas vai uzlabotas 5 aktīvā brīvā
laika organizēšanas vietas
Attīstīti nepieciešamie resursi
nodarbību/ apmācību nodrošināšanai 7
projektu ietvaros
Izveidotas vai uzlabotas 4 saietu vietas

1

Realizēti 2 apmācību projekti NVO jomā
iesaistīto iedzīvotāju kapacitātes
celšanai
Pilnveidots 5 amatierkolektīvu
nodrošinājums
Uzlaboti 6 kultūras iestāžu sniegtie
pakalpojumi
Iegādāts kultūras aktivitātēm
nepieciešamais aprīkojums 5 projektu
ietvaros
Uzlaboti 1 nozīmīga kultūras pasākuma
organizēšanai nepieciešamie resursi

SM2 - Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide
R2.1.

Sabiedrībai nozīmīgu
teritoriju veidošana un
sakārtošana

2.aktivitāte “Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”
MK not. Nr.590
5.2.1.darbība

30 000

90

Rīcības īstenošanai
plānotās kārtas:
2016.gadā 1 reizi
2017.gadā 1 reizi, ja
atlicis finansējums
2019.gadā 1 reizi
(katra kārta ilgs 1
mēnesi)

R2.2.

Publiski pieejama un
sabiedrībai nozīmīga
kultūras mantojuma
saglabāšana

35 000

90

Rīcības īstenošanai
plānotās kārtas:
2016.gadā 1 reizi
2017.gadā 1 reizi, ja
atlicis finansējums

R2.3.

Vaidavas dabas takas
labiekārtošana

2.aktivitāte “Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”
MK not. Nr.590
5.2.1.darbība
2.aktivitāte “Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”
MK not. Nr.590
5.2.1.darbība

15 000

90

Rīcības īstenošanai
plānotās kārtas:
2022.gadā 1 reizi

Uzlabota apdzīvotu vietu publiskā
infrastruktūra 3 projektu ietvaros
Izveidotas vai labiekārtotas 2 aktīvās
atpūtas vietas
Labiekārtotas 2 rekreācijas teritorijas
Sakārtotas 2 publiski pieejamas
peldēšanas vietas
Iegādāti ūdens teritoriju regulārai
kopšanai nepieciešamie resursi 1
projekta ietvaros
Uzlaboti 2 nozīmīgi kultūras mantojuma
objekti

Labiekārtota Vaidavas dabas taka

2

R2.4.

Apes motosporta tradīciju
godināšana un Apes
mototrases labiekārtošana

2.aktivitāte “Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”
MK not. Nr.590
5.2.1.darbība

35 000

90

Rīcības īstenošanai
plānotās kārtas:
2022.gadā 1 reizi

Izveidots motosporta godināšanai

stilizēts vides objekts
Labiekārtota Apes mototrase

SM3 - Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika
Rīcība R3.1. aizvērta, izveidojot rīcību R3.6.
Rīcība R3.2. aizvērta, izveidojot rīcību R3.6.
Rīcība R3.3. aizvērta, izveidojot rīcību R3.6.
Rīcība R3.4. aizvērta, izveidojot rīcību R3.6.
Rīcība R3.5. apvienota ar rīcību R3.4.
R3.6.
Uz vietējiem resursiem un
1.aktivitāte
pieprasījumu balstītas
“Vietējās
ražošanas vai pakalpojumu ekonomikas
attīstīšana
stiprināšanas
iniciatīvas”
MK not. Nr.590
5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.
un 5.1.4.darbība

100 000

70
80 kopprojektiem

Rīcības īstenošanai
plānotās kārtas:
2022.gadā 1 reizi

Rīcības R3.6. ietvaros iesniegtie projekti
turpina rīcību R3.1., R3.2, R3.3. un R3.4.
rezultātu rādītāju sasniegšanu
Attīstīta uz vietējiem resursiem balstīta
ražošana 3 uzņēmumos
Attīstīta vietējo amatniecības produktu
ražošana 2 projektu ietvaros
Izveidoti 3 jauni tūrisma
pakalpojumi/produkti
Uzlabota 5 esošo tūrisma
pakalpojumu/produktu kvalitāte vai
esošais piedāvājums
Attīstīta vietējo lauksaimniecības
produktu pārstrāde 3 uzņēmumos
Izveidoti 2 jauni pakalpojumi
Attīstīti 2 esošie pakalpojumi
Izveidotas vai uzlabotas 2 vietējo
produktu realizācijas vietas
Veicināta mūsdienīgas tirgus vides
veidošana 1 projekta ietvaros
Radītas 4 jaunas darbavietas

*13.10.2015. MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju
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