
                         

Liepājas rajona partnerība

IZSLUDINA ATKLĀTU PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 1.KĀRTU 

lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla

attīstības iniciatīvas”

Termiņš, kad tiks uzsākta
projektu iesnieguma 
pieņemšana

2016.gada 18.aprīlis - 18. maijs 
9.00 - 17.00

Sludinājuma kopsumma Kopā: 1 336 915.00  EUR 
Projektu  īstenošanas 
termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegum apstiprināšanu.
2.Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no 
projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas- divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.Pārējiem projektiem – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesniegum apstiprināšanu.

1.Mērķis-   Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā. 
Atbilstošā darbība - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Rīcība 1.Rīcība – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Pieejamais finsējums  467 920. 00 EUR 
Rīcības apraksts Šīs rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo un jauno

uzņēmumu attīstību  nelauksaimnieciskās  darbības  jomās,  kā  arī  mājražotājus.
Rīcības  ietvaros  paredzēts  atbalstīt  projektus,  kas  veicina  darbinieku
produktivitāti, darbinieku apmācības. 
Var tikt īstenoti kopprojekti, izņemot darbinieku produktivitātes kāpināšanai. 
Projektos ieguldījums gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās,
gan apmācībās. 
Projektu īstenošanas vieta – VRG teritorija, izņemot Liepājas pilsētu. Darbinieku
produktivitātes kāpināšanas pasākumi var tikt īstenoti ārpus VRG teritorijas. 

Rīcība 2.Rīcība – Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai 
labiekārtošana.

Pieejamais finansējums  200 540. 00 EUR 
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kuru īstenošanas rezultātā top vai

tiek  labiekārtota  vide,  kur  tiek  realizēta  vietējā  produkcija,  t.i.  veikali  u.c.
tirdzniecības vietas, interneta veikali. Var tikt īstenoti arī kopprojekti,  veicinot
uzņēmēju  sadarbību,  to  apvienošanos  kopēju  projektu  īstenošanā.  Projektos
ieguldījums gan būvniecībā, gan aprīkojumā, gan sabiedriskajās attiecībās. 

2.Mērķis-   Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību
Atbilstošā  darbība  –  Vietējās  teritorijas,  tostarp  dabas  un  kultūras  objektu,  sakārtošanai,  lai  uzlabotu
pakalpojumu pieejamību,  kvalitāti  un sasniedzamību.  Sabiedrisko  aktivitāšu  (tostarp  apmācību un  interešu
klubu,  sociālās  aprūpes  vietu,  kultūras,  vides  aizsardzības,  sporta  un  citu  brīvā  laika  pavadīšanas  veidu)
dažādošanai.
Rīcība 1.Rīcība – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
Pieejamais finansējums  267 380. 00  EUR 
Rīcības apraksts Rīcības  ietvaros  tiks  atbalstīta  gan  būvniecība,  gan  aprīkojuma  iegāde

sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības, sociālo pakalpojumu attīstībai, uzlabošanai
VRG  teritorijā,  izņemot  Liepājas  pilsētu.  Aprīkojuma  un  tehnikas  iegāde



sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, sporta inventāra iegāde, esošo kopienu centru
uzlabošanai, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi. Sabiedrisko centru aktivizēšana
un  aprīkošana. Šajā rīcībā tiek atbalstīti sabiedriskā labuma projekti, par kuru
izmantošanu vai apmeklēšanu netiek prasīta samaksa. 

Rīcība 2.Rīcība – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu 
sakārtošana.

Pieejamais finansējums  401 075. 00 EUR 
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijā apdzīvo vietu publiskās 

infrastruktūras objektu sakārtošana, pieejamības kvalitātes un sasniedzamības 
nodrošināšana. Dažādu dabas un izziņu taku izveide, jaunu brīvā laika objektu 
izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, pielāgošana cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, infrastruktūra pasākumiem ar lielu dalībnieku skaitu (sporta 
spēlēm, koncertiem u.c.).  Rīcības ietvaros var tikt izbūvēti tirgus laukumi, 
veloceliņi, u.c. vietējās teritorijas labiekārtošana iedzīvotāju brīvajam laikam.  
Šajā rīcībā tiek atbalstīti sabiedriskā labuma projekti, par  kuru izmantošanu 
netiek prasīta samaksa. 

Ar SVVA stratēģiju, projektu vērtēšanas vadlīnijām un kritērijiem var iepazīties partnerības mājas lapā, 
adrese: www.lrparteriba.lv

Projektu iesniegšana papīra dokumenta formā – Biedrība „Liepājas rajona partnerība”, Krasta iela 12, Grobiņa, 
Grobiņas novads

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un 
apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku 
atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. Kontaktinformācija – Inita Ate, t.+371 26595623; inita.a@inbox.lv; 
inita.ate@lrpartneriba.lv; Santa Brāle,t. +371 29164833; santa.brale@lrpartneriba.lv 
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