APSTIPRINĀTS
ar biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” padomes lēmumu 08.02.2016
STRATĒĢIJA GROZĪTA
ar biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” padomes lēmumu 13.12.2018.
STRATĒĢIJA GROZĪTA (Rīcības plāna grozījums)
ar biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” padomes lēmumu 2019. gada 17. decembrī
STRATĒĢIJA GROZĪTA
ar biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” padomes lēmumu 2021. gada 29. jūnijā

CRLP VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2015-2020.gada
plānošanas periodam
Rīcību plāns

1

CRLP VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS STRATĒĢIJA 2015-2020 grozījumi 29.06.2021.

SATURS
3. RĪCĪBU PLĀNS ..............................................................................................................................3
3.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI ATBALSTĪTĀS RĪCĪBAS PLĀNS 2015.–
2020. GADAM ................................................................................................................................ 4
3.3. RĪCĪBU REZULTĀTU RĀDĪTĀJI ................................................................................................ 8

2

CRLP VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS STRATĒĢIJA 2015-2020 grozījumi 29.06.2021.

3. RĪCĪBU PLĀNS

3

CRLP VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS STRATĒĢIJA 2015-2020 grozījumi 29.06.2021.

3.1. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI
ATBALSTĪTĀS RĪCĪBAS PLĀNS 2015.–2020. GADAM
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (turpmāk – Lauku attīstības programmas
apakšpasākums).
Atbilstība Lauku attīstības programmai: apakšpasākums 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar
SVVA stratēģiju” 5.1.aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
Rīcība Nr.1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas

vides radīšana vai labiekārtošana
Atbalstāmo aktivitāšu 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4. darbības:
5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai;
5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas),
jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija. Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu
dažādošana, izbraukumu tirdzniecība, e-vide, u.tt.
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:
• Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbības attīstība;
• Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo produktu un pakalpojumu attīstība;
• Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana iepakošana un to realizēšana tirgū;
• Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, saražotās produkcijas iepakošana un to
realizēšana tirgū;
• Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu attīstība un dažādošana;
• Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un esošo uzlabošana un dažādošana;
• Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);
• Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;
• Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, internetveikala
ierīkošana, izbraukumu tirdzniecība );
• Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpināšana;
Rīcībai attiecināmās izmaksas:
• jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
• jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves
atjaunošanas, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli uzlabota, izmaksas;
• jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas;
• ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu un pakalpojumu
atpazīstamības tēla veidošanai;
• patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;
• maksa par darbinieku dalību mācībās (kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības, jauna amata
apguve);
• komandējuma izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu (tikai 5.1.4.aktivitātei);
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• pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās
nodokļa summas kā priekšnodokli;
• vispārējās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu.
Atbalsta pretendents:
• saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590
Darbību īstenošanas vieta:
Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijā, kā arī ārpus biedrības „Cēsu
rajona lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK Nr.590 13.2 punktiem).
Atbilstība Lauku attīstības programmai: apakšpasākums 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar
SVVA stratēģiju” 5.2.aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai
Atbalstāmās aktivitātes 5.2.1. darbības:
Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai, .
Rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:
• Apdzīvoto vietu publiskā infrastruktūra;
• Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar
apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un/vai pamatota pašvaldības attīstības
programmā;
• Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Rīcībai attiecināmās izmaksas:
• jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
• jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves
atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas;
• jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas;
• teritorijas labiekārtošanas izmaksas;
• mācību izmaksas;
• ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un
pievilcības veidošanai;
• pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās
nodokļa summas kā priekšnodokli;
• vispārējās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu.
Atbalsta pretendents:
Juridiska vai fiziska persona
Darbību īstenošanas vieta:
Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorija.
Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Atbalstāmās aktivitātes 5.2.2. darbības:
Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:
• Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, interešu centru, mūžizglītības un
sociālo pakalpojumu attīstībai un dažādošanai;
• Vides aizsardzības aktivitātēm;
• Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība;
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• Apmācību organizēšana, kompetenču attīstībai, mūžizglītības iespēju paplašināšana;
• Amatu prasmju apguve, t.sk., seno amatu prasmju apmācība;
• Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.
Rīcībai attiecināmās izmaksas:
• jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
• jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves
atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas;
• jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas;
• teritorijas labiekārtošanas izmaksas;
• mācību izmaksas;
• ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un
pievilcības veidošanai;
• pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās
nodokļa summas kā priekšnodokli;
• vispārējās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu.
Atbalsta pretendents:
Juridiska vai fiziska persona
Darbību īstenošanas vieta:
Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorija.
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Rīcības plāns 2015.–2020. gadam Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju"
Nr.

Mērķis / Rīcība

LAP 2014.-2020.
atbilstošā
Apakšpasākuma
aktivitāte

Maksi-mālā atbalsta
intensitāte (%)

M1 Veicināt vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un dažādošanu
1.1. Uzņēmumu (mikro un
5.1.
65%
mazo) radīšana un
„Vietējās ekonomikas +5% projektiem,
kurus realizē jauns
attīstība, vietējās
stiprināšanas
uzņēmums1;
produkcijas realizācijas iniciatīvas”
Kopprojektam –
vides radīšana vai
70%
labiekārtošana

Maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa
vienam
projektam (euro)

50 000 EUR

M2 Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
2.1. Vietējās teritorijas un
5.2.
Sabiedriskā labuma 20 000 EUR
objektu sakārtošana
„Vietas potenciāla
projektiem – 90%
pakalpojumu
attīstības iniciatīvas”
pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai
2.2. Sabiedrisko aktivitāšu 5.2.
Sabiedriskā labuma 20 000 EUR
dažādošana
„Vietas potenciāla
projektiem – 90%
attīstības iniciatīvas”.

Rezultātu
rādītāji

Skat. 3.3.
nodaļu

Skat. 3.3.
nodaļu

Skat. 3.3.
nodaļu

1

Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno
reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.
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3.3. RĪCĪBU REZULTĀTU RĀDĪTĀJI

RĪCĪBA

REZULTĀTU RĀDĪTĀJI

Rīcība 1.1. Uzņēmumu (mikro
un mazo) radīšana un
attīstība, vietējās produkcijas
realizācijas vides radīšana vai
labiekārtošana

•
•
•
•

Rīcība 2.1.Vietējās teritorijas
un objektu sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai.

•
•
•

Atbalstīti vismaz 25 projekti;
Labiekārtotas publiskās teritorijas 15 vietās
Uzlabota infrastruktūra pakalpojumu pieejamībai 10
vietās

Rīcība 2.2. Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana

•
•
•

Īstenoti vismaz 40 projekti;
Uzlabota sporta, kultūras, brīva laika infrastruktūra;
Radītas jaunas iespējas mūžizglītības pakalpojumiem
interešu
dažādošanai,
paplašinātas
mūžizglītības
iespējas/pieejamība vismaz 5 apdzīvotās vietās;
Radīti vismaz 35 infrastruktūras objekti/pasākumi, kas
veicina jauniešu piesaisti lauku teritorijai;

•

•

Īstenoti vismaz 45 projekti;
Izveidotas vismaz 40 darba vietas;
Atbalstīti vismaz 35 uzņēmumi;
Neto apgrozījumu vai ražošanas apjomu palielinājuši
vismaz 40 uzņēmumi;
Jaunradīti vismaz 15 uzņēmumi
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