GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI
ar biedrības „SATEKA” 25.09.2020.
padomes lēmumu (protokols Nr.3-e p.2 un p.3)

Rīcības plāns
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. Pasākuma 19. LEADER pieejas
pasākums „Vietējās attīstības stratēģijas” apakšpasākums 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros
N.p.k.

(1)

Mērķis/ rīcība

(2)

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
aktivitāte

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam
projektam (eiro)

(3)

Maksimālā
atbalsta
intensitāte (%)

(4)

(5)

Īstenošanas
kārtas
(2016.- 2020.)
(izsludināšanas
princips)
(6)

Rezultātu rādītāji
(periods 2015. -2020.)

(7)

Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā
50 000 EUR
Līdz 100 000 EUR
uzņēmējdarbības
infrastruktūras projektiem, ja
ieguldījumi būvniecībā
uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidei ir
vismaz 70% no projekta
attiecināmo izmaksu summas

1.1.

Mikro (sīko) un mazo
uzņēmumu izveidošana
un esošo attīstība

Aktivitāte
„Vietējās
ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvas”

70 %
kopprojektam80%;

70 %
30 000 EUR
kopprojektam80%;

2018.g. 1.kārta8

Līdz 40 000 EUR
Līdz 70 000 EUR
uzņēmējdarbības
infrastruktūras projektiem, ja
ieguldījumi būvniecībā
uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidei ir
vismaz 70% no projekta
attiecināmo izmaksu summas

70 %
kopprojektam80%;

70 %

Līdz 20 000 EUR
8

2016.g. 1 kārta
2017.g. 1.kārta

Ja rīcībā plānotais finansējums stratēģijas ieviešanas gaitā ir apgūts, 3.kārtu var neizsludināt (periodā līdz 31.12.2018.)

25

2019.g. 1.kārta

2020.g. 1.kārta

Radītas vismaz 6 jaunas darbavietas;
Izveidoti vismaz 2 jauni pakalpojumi/produkti;
Pilnveidoti vismaz 3 esošie pakalpojumi/produkti;
Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši
vismaz 6 darbinieki;
Izveidots vismaz 1 vietējo uzņēmēju kopīgs mārketinga
produkts.
Izveidotas vai labiekārtotas vismaz 2 vietējās
produkcijas realizācijas vietas un/vai degustācijas vietas

kopprojektam80%;

(01.03.01.04.2020.)
2020.g. 2.kārta9

Mērķis: Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību

2.1.

Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana Gulbenes
novada iedzīvotājiem

Aktivitāte „Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”

2.2.

Vietējās teritorijas un
objektu sakārtošana
pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un

Aktivitāte „Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”

25 000

25 000

Sabiedriskā
labuma projektam
90 %;

Sabiedriskā
labuma projektam
90 %;

2016.g. 1 kārta
2017.g. 1.kārta
2018.g. 1.kārta
2019.g. 1.kārta
2020.g. 1.kārta

2016.g. 1 kārta
2017.g. 1.kārta
2018.g.
1.kārta11

Uzlabota infrastruktūra un/vai aprīkojums vismaz 3
sporta/veselīga dzīvesveida centros/klubos (attiecināma
arī jaunu centru izveidošana);
Izveidots vismaz 1 jauns dabas tūrisma objekts;
Izveidoti vismaz 1 jauns vides izglītības objekts;
Uzlabota infrastruktūra, aprīkojums vismaz 1 esošajā
vides izglītības objektā;
Izveidota vismaz 1 jauna sociālo pakalpojumu
sniegšanas vieta/atbalsta centrs sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju grupām10;
Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte vismaz 3
esošajās institūcijās/ organizācijās;
Uzlabota
vai
izveidota
jauna
infrastruktūra/pakalpojums
bērnu
un
jauniešu
auditorijai vismaz 3 institūcijās;
Radīti vismaz 3 infrastruktūras objekti/pasākumi, kas
veicina jauniešu piesaisti dzimtajai pusei (attiecināms
arī uz būtiskiem uzlabojumiem attiecībā uz esošiem
objektiem/pasākumiem ar līdz šim neizmantotu
kapacitāti.
Uzlabota sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas,
mūžizglītības pasākumu un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūra un saturiskais piedāvājums vismaz 8
apdzīvotās vietās VRG darbības teritorijā;
Izveidoti vismaz 2 objekti/ tradīciju pasākumi, kas
veido spilgtu, oriģinālu konkrēto apdzīvoto vietu
identitāti
Kopējais labuma guvēju skaits sasniedz vismaz 1000
cilvēkus.
Labiekārtotas publiskās teritorijas un uzlabota
infrastruktūra vismaz 2 vietās;
Paaugstināts iedzīvotāju drošības līmenis, aprīkojot ar
atbilstošu infrastruktūru vismaz 2 publiskās vietās;

9

Ja rīcībā plānotais finansējums stratēģijas izviešanas gaitā ir apgūts, 6.kārtu var neizsludināt (periodā līdz 31.12.2020.)
Sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas: ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus; nepilnās ģimenes; invalīdi; personas virs darbaspējas vecuma; 15–25 gadus veci jaunieši; personas,
kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; ilgstošie bezdarbnieki; bezpajumtnieki; cilvēktirdzniecības upuri; politiski represētās personas; personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas
katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās
personas un viņu ģimenes; personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes; ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu;
bērni; no vardarbības cietušās personas (atbilstoši 2005.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”.
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sasniedzamībai

11
12

2019.g. 1.kārta
2020.g.
1.kārta12

Infrastruktūras uzlabošanas, ēku atjaunošanas un
saglabāšanas pasākumi īstenoti vismaz 2 VRG darbības
teritorijas vēsturiskajās celtnēs/objektos;
Izveidota vismaz 1 kvalitatīva
kultūrvēsturiskā
mantojuma/ novadpētniecības ekspozīcija, kas tiek
iekļauta vismaz reģiona līmeņa tūrisma informācijas
apritē;
Kopējais potenciālo pakalpojumu saņēmēju skaits
sasniedz vismaz 250 cilvēkus.

Ja rīcībā plānotais finansējums stratēģijas ieviešanas gaitā ir apgūts, 3.kārtu var neizsludināt (periodā līdz 31.12.2018.)
Ja rīcībā plānotais finansējums stratēģijas ieviešanas gaitā ir apgūts, 5.kārtu var neizsludināt (periodā līdz 31.12.2020.)
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