2. Rīcību plāns
2.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2009.-2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros 2009.-2013.gadam
Nr.
Rīcība
p.k.

1.

2.

Pakalpojumu pieejamības,
kvalitātes un
sasniedzamības
uzlabošana vietējiem
iedzīvotājiem

Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem

Maksimālā
attiecināmo
2007.izmaksu
summa Maksimālā atbalsta intensitāte (%)
vienam projektam
(EUR)
413. pasākums, 6.1.aktivitāte – (iekārtu,
19 920.21 EUR līdz 100% biedrībām un nodibinājumiem,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas
kas vismaz gadu pirms projekta
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iesnieguma iesniegšanas ieguvuši
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
sabiedriskā labuma organizācijas statusu,
izveide pakalpojumu pieejamībai,
ja projektā plānotās aktivitātes atbilst
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
piešķirtā sabiedriskā labuma darbības
iedzīvotājiem)
jomai;
līdz 90% biedrībām, nodibinājumiem un
vietējām pašvaldībām;
līdz 60% citām juridiskām un fiziskām
personām, arī biedrībām un
nodibinājumiem, ja projektā plānotās
aktivitātes ir saistītas un veicina cita
saimnieciskā darbības veicēja darbības
attīstību vai dažādošanu.

Atbalsta
apjoms
Lauku attīstības programmas
Atbalsta
(% pret kopējo apjoms (EUR)* 2013.gadam pasākums**
atbalstu)

35.02

53 517,32

61.40

93 812,60

413. pasākums, 6.2.aktivitāte - (iekārtu,
19 920.21 EUR
tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai)

līdz 100% biedrībām un nodibinājumiem,
kas vismaz gadu pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas ieguvuši
sabiedriskā labuma organizācijas statusu,
ja projektā plānotās aktivitātes atbilst
piešķirtā sabiedriskā labuma darbības
jomai;
līdz 90% biedrībām, nodibinājumiem un
vietējām pašvaldībām;

Īstenošanas
kārtas, norādot
skaitu
un
termiņus

4 kārtas 2010.gadā
2012.gadā
2013.gadā (2
kārtas)

6 kārtas 2010.gadā
2012.gadā
2013.gadā (2
kārtas)
2014.gadā (2
kārtas)

līdz 60% citām juridiskām un fiziskām
personām, arī biedrībām un
nodibinājumiem, ja projektā plānotās
aktivitātes ir saistītas un veicina cita
saimnieciskā darbības veicēja darbības
attīstību vai dažādošanu.

3.

Lauksaimniecības pārtikas
produktu attīstības
veicināšana Vietējās
attīstības Stratēģijas
īstenošanas teritorijā

3.58

5 477.11

411. pasākuma, 3.1.aktivitāte (iekārtas,
28 457.44 EUR Juridiskām vai fiziskām personām – 5 kārtas tehnikas, aprīkojuma, informācijas
40%1,2;
2012.gadā
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
(divas kārtas)
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras
2013.gadā
izveide lauksaimniecības produktu
(divas
kārtas)
ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā
2014.gadā
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
Juridiskām personām3 – 50%4
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana),
411: pasākuma 3.2. aktivitāte (iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai)

1 Tāda fiziska vai juridiska persona, kas (1) ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, un audzē tādus
dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, (2) kura plāno izveidot saimniecību,
lai uzsāktu Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu, izņemot zivsaimniecības produktus, un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā
2 Intensitāti palielina par 10 procentiem: 1)fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem; 2)juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder
vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem;3)atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos.
3 Juridiska persona, kura: (1) ir PVD reģistrēts pārtikas uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi mājas apstākļos un kuras iegūtais
gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, (2) persona, kura plāno nodarboties ar
lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi mājas apstākļos, lai iegūtu gala produktu, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, ja šī persona
projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā
4 Fiziskām personām, ja stājas spēkā attiecīgi MK Noteikumu Nr.764 grozījumi.

2.2.Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns “Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam” pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 2009.-2013.gadam

Nr.
p.k.

5

Rīcība

1

Teritoriju, kurās veic
zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība

2

Atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai
biedrības „Sernikon”
teritorijā

Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007. –
2013.gadam pasākuma
"Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana" aktivitāte

Maksimālā
attiecināmo izmaksu
summa vienam
projektam (EUR)

Īstenošana
s kārtas,
norādot
skaitu un
termiņus

Atbalsta
apjoms (%
pret kopējo
atbalstu)

Atbalsta
apjoms
(EUR)*

82.95 %

290 869.61

2009.gada 27.janvāra MK
noteikumu Nr.78 5.1.
aktivitāte „Ciematu,
kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un
attīstība”

Pašvaldībām –
199 202.08 EUR;
Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām,
komersantiem,
biedrībām vai
nodibinājumiem,
atvasinātām
publiskām personām5
– 28 457.44 EUR

Pašvaldībām –
90%;
Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām,
komersantiem –
60%;
Biedrībām vai
nodibinājumiem6 ,
atvasinātai
publiskai personai–
90%

6 kārtas 2010.gadā
2012.gadā
(2 kārtas)
2013.gadā
2014.gadā
(2 kārtas)

59 789.21

2009.gada 27.janvāra MK
noteikumu Nr.78 5.2.

Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām un

Zemnieku vai
zvejnieku
saimniecībām un

4 kārtas –
2010.gadā
2012.gadā
(2kārtas)

17.05 %

Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)

Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, tādām, kuru kompetencē ir zivju krājumu atražošana
Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, biedrība vai nodibinājums nevar pretendēt uz MK Noteikumu Nr.78 5.1.1.apakšaktivitāti “Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija”
un 5.1.3.apakšaktivitāti “Teritorijas labiekārtošana”, ja projekts ir tieši saistīts zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību

6

aktivitāte „Ar zivsaimniecību
un tūrismu saistītās maza
mēroga infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība”

komersantiem7,
biedrībām vai
nodibinājumiem,
atvasinātām
publiskām personām8
– 28 457.44 EUR

komersantiem–
60%;
Biedrībām vai
nodibinājumiem,
atvasinātai
publiskai personai –
90%

2013.gadā

7
Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai atbalsta saņēmējs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kura
ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojuma apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta
institūcija
8
Atbilstoši MK noteikumiem nr.78, tādām, kuru kompetencē ir zivju krājumu atražošana

