
  Vidzemes lauku partnerības „Brasla”  SVVA stratēģijas rīcības plāns XII kārtai sabiedriskā labuma, 

 LEADER programmā 

Projektu iesniegšana no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam. 

Nosacījumi atbilstoši 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa  

projektam 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 
Atbalsta pretendents Attiecināmās izmaksas 

2.Mērķis. 5.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas (sabiedriskā labuma projekti). 

3.Rīcība. Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai - 89616,02 EUR  
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*Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība 
un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos šo 
noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma 
projektu. 

- - pamatlīdzekļu iegāde, uzstādīšana; 
- - būvniecība, būvmateriālu iegāde; 
- - teritorijas labiekārtošana; 
- - mācības, ja piedalās vismaz 5 dalībnieki; 
- - ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla 

un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10%; 
- - vispārējās - 7% (atbilstoši šo noteikumu 31.8. apakšpunktam); 
- - PVN, ja nevar atgūt. 

4.Rīcība. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 134424,02 EUR 
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*Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība 
un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos šo 
noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma 
projektu. 

- pamatlīdzekļu iegāde, uzstādīšana; 
- būvniecība, būvmateriālu iegāde; 
- teritorijas labiekārtošana; 
- mācības, ja piedalās vismaz 5 dalībnieki; 
- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla 
un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10%; 
- vispārējās - 7% (atbilstoši šo noteikumu 31.8. apakšpunktam); 
- PVN, ja nevar atgūt. 
Ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas 
izmaksas, kas nepārsniedz 15%, ne mazāk kā 6 mēnešus. 

5.¹ punkts. Atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, 
bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem. 

 

Papildus informācija www.brasla.lv; www.lad.gov.lv  

http://www.brasla.lv/
http://www.lad.gov.lv/


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītās rīcības un to apraksti. 

Rīcība Nr.3. Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 
1) Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Apraksts: 
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru, kas vērsta uz sabiedriskajiem pakalpojumiem, kultūru, 
reliģiju, rekreāciju un tūrismu, (3.pielikumā identificētie vietējās sabiedrības vajadzību piemēri, cik tālu tie nav pretrunā ar MK not. Nr.590 vai 
citiem normatīvajiem aktiem, izslēdzot funkciju dublēšanos), kā arī citas aktivitātes, kas veicina vietas identitātes izcelšanu, vērtīgu objektu 
saglabāšanu, pieejamības nodrošināšanu, kvalitātes uzlabošanu un popularizēšanu. 
  

Rīcība Nr.4. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana 

Atbilstība Lauku attīstības programmai: 
1) Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

Apraksts: 
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras 
izveidei, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas gan jauniešu, gan mazaizsargāto personu grupām. To nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās 
vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (minēts 3.pielikumā), kā arī citas aktivitātes. Nozīmīgs ir jau esošo izveidoto resursu lietderīgas 
izmantošanas un pēctecīguma princips to ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. 
  

 

 


