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STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 
(UZŅĒMĒJDARBĪBA) 

PROGRAMMAS 
MĒRĶI 

Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību 
un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko 
pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa 
starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros  

KAS VAR 
PIETEIKTIES 

Komersanti, kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs 
komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām 
sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām), zemnieku 
vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, kurās 
apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, 
nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības,  ostu pārvaldes, pašvaldības, 
plānošanas reģioni 

NOSACĪJUMI 

Tirdzniecības misiju organizē biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai 
nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai 
dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījumus iepriekšējā 
gadā ir pārsniedzis 71 200 000 EUR un, ja biedrība vai nodibinājums 
dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma tirdzniecības misijai 
iesniegšanas 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs; 
Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs; 
Dalība tirdzniecības misijās ārvalstīs; 
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Finansējuma intensitāte ir 80% un 100% (nacionālajiem stendiem un 
LIAA konsultācijām) 
Plānotas izmaiņas tirdzniecības misijām un dalībai starptautiskās 
izstādēs ar stendu – pirmo reizi kompensē 80%, katru nākamo 60%. 

ATBALSTA VEIDS 

Atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu - 15 000 euro 
Atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē - 30 000 euro 
Biedrībai, nodibinājumam, pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu 
pārvaldei  atbalsts kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 euro 

ATTIECINĀMO 
IZMAKSU SUMMA 

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to 
uzskaita vienam vienotam uzņēmumam triju fiskālo gadu periodā - 
200 000 euro 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

Dokumentu pieņemšana atvērta visa 2014.-2020. plānošanas perioda 
ietvaros  
 

CITA BŪTISKA 
INFORMĀCIJA 

Dalības maksa par piedalīšanos konferencē vai seminārā ārvalstīs, ja 
konferences vai semināra dalībnieks sniedz prezentāciju par tā Latvijā 
ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem (ne vairāk kā 1500 
EUR vienai konferencei vai semināram) 
Atbalstu ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai var saņemt, lai 
apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst 
mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru 
apgrozījums pārsniedz 150 milj. EUR gadā 

INFORMĀCIJA 
PAR 

PROGRAMMU 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-
veicinasana/u 
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STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI (TŪRISMS) 

PROGRAMMAS MĒRĶI 
Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību 
un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko 
pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa 
starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros 

KAS VAR PIETEIKTIES 

Komersanti;  
biedrības, kurās apvienojušies vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības; 
nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības; 
pašvaldības; 
plānošanas reģioni 

NOSACĪJUMI 
Izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas 
apliecinošie dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc tam, 
kad ir notikusi atbilstošā darbība. 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs; 
Dalība LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs 
ārvalstīs; 
Dalība ar tūrismu saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Finansējuma intensitāte ir 80 % un 100% (nacionālajiem stendiem) 
Plānotas izmaiņas tirdzniecības misijām un dalībai starptautiskās 
izstādēs ar stendu – pirmo reizi kompensē 80%, katru nākamo 60%. 

ATTIECINĀMO 
IZMAKSU SUMMA 

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to 
uzskaita vienam vienotam uzņēmumam triju fiskālo gadu periodā - 
200 000 euro; 
Biedrībai, nodibinājumam, pašvaldībai, plānošanas reģionam  
atbalsts kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 EUR 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

Dokumentu pieņemšana atvērta visa 2014.-2020. plānošanas perioda 
ietvaros 

CITA BŪTISKA 
INFORMĀCIJA 

Atbalsta saņēmējs atbalstu minētajās aktivitātēs var  
saņemt, ja tā piedāvātais produkts atbilst Latvijas tūrisma  
stratēģiskajiem produktiem prioritārajos tūrisma sektoros  
(darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-
veicinasana/t 
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JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDE – KOMPETNCES CENTRI 

NOSAUKUMS Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru 
ietvaros 

KAS VAR PIETEIKTIES 
- Komersants 
- Atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
- Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas 

PRASĪBAS 
PIETEICĒJIEM 

- Nav grūtībās nonākušas organizācijas statusā 
- Pamatojama kapacitāte un resursi pētniecības projekta 

ieviešanai 
- Vēlams esošs eksports un aktīva ražojoša darbība 
- Darbība pētījuma objekta nozarē 
- Pētījuma rezultāts ir inovatīvs 
- Pētījumam ir komercializācijas potenciāls 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

1. Rūpniecisko pētījumu veikšana; 
2. Eksperimentālo izstrādņu izgatavošana; 
3. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Līdz 70% aktivitātēm Nr.1 un Nr.3 
Līdz 45% aktivitātēm Nr.2 
Atbalsta intensitāti iespējams palielināt par papildus 15% pie 
atbilstošiem nosacījumiem 

ATTIECINĀMO IZMAKSU 
SUMMA 

Līdz 800 000 EUR vienam projektam 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

Nepārtraukti, ievērojot atbilstošā Kompetences centra kārtību 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU UN 

KOMPETENCES 
CENTRU 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-1-1-
atbalsts-jaunu-produktu-un-tehnologiju-izstradei-kompetences-centru-
ietvaros-2-karta  

CITA BŪTISKA 
INFORMĀCIJA 

Starpposma maksājumi pieprasāmi ne biežāk kā reizi ceturksnī 
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INOVĀCIJU “VAUČERU”  ATBALSTA PAKALPOJUMI 

NOSAUKUMS Inovāciju voučeri 
KAS VAR PIETEIKTIES MVK, kas izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas 

ATBALSTA 
SNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 

- Atbalsta saņēmējs veic tehniski ekonomisko priekšizpēti un 
izstrādā komercializācijas stratēģiju. Minētajām darbībām 
pieejamais atbalsta finansējums ir līdz 25 000 EUR 

- Atbalsta saņēmējs iesniedz LIAA tehniski ekonomisko 
priekšizpēti un komercializācijas startēģiju un pretendē uz 
tabalstu turpmāku komercializācijas darbību veikšanai 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Tehniski ekonomiskā priekšizpēte 
- Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai 

tehnoloģiju izstrādei 
- Eksperimentālā izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana 
- Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde 
- Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma 

tiesību objektiem: izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju 
izstrādājumu topogrāfija 

- Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas 
pakalpojumi 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

60% 

FINANSĒJUMA 
APJOMS 

Līdz 25 000 EUR 

PIETIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

Sākot ar 2017.gada 6.februāri nepārtraukti 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-
pakalpojumi 

CITA BŪTISKA 
INFORMĀCIJA 

MVK var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja: 
- Jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums 

un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta 
konkurētspēju un produktivitāti 

- Tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un 
attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz 
ieviešanai ražošanā 

- Projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta 
ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības  
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PĒTĪJUMI UN INOVĀCIJAS – HORIZON 2020 

NOSAUKUMS EIC SME Instrument 

KAS VAR PIETEIKTIES MVU, kas darbojas jau vismaz vienu gadu vai dibināti vismaz 
iepriekšējā gadā 

PRASĪBAS 
PIETEICĒJAM 

Inovatīvs MVU, stabili strādājošs MVU 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Pirmā fāze: 
- Koncepcijas izstrāde 
- Risku izvērtēšana 
- Partneru meklēšana 
- Dizaina izveide 
- Otrā fāze 
- Prototipa attīstīšana, testēšana 
- Izmēģinājumi reālā vidē un laboratorijā 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Līdz 70% 

ATTIECINĀMO 
IZMAKSU SUMMA 

Pirmā fāze – 50 000 EUR 
Otrā fāze – 500 000 līdz 2 500 000 EUR 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

4 reizes gadā atbilstoši izsludinātajiem termiņiem 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument 

CITA BŪTISKA 
INFORMĀCIJA 

Programmai ir arī trešā – komercializācijas fāze 
MVU var pieteikties otrajai fāzei, nepiesakoties pirmajai fāzei 
MVU nevar vienlaicīgi pieteikties pirmajai un otrajai fāzei  
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BIZNESA INKUBATORI 

NOSAUKUMS Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators 

KAS VAR PIETEIKTIES 

Fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuras veic vai gatavojas uzsākt 
saimniecisko darbību, kā arī sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, 
kas atbilst MVU statusam un reģistrēti Latvijas Republikas 
komercreģistrā, taču ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem, un kuru kapitāldaļu 
turētājs nav valsts vai pašvaldība 
 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES UN 

NOSACĪJUMI 

Pirmsinkubācija: 
Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un 
komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem: 

- sākotnējās biznesa idejas novērtējums 
- konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei 
- biznesa prasmju un iemaņu apguve 
- uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja 

aprīkojums 
- citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri 
- pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 euro 

apmērā 
- Inkubācijas atbalsts: 
- Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un 

kamēr atbalsts veicina attīstību: 
- viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas - 100% 

līdzfinansēts) 
- individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi 

attīstībai 
- dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu 

izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts) 
- ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts) 
- iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100% 

līdzfinansēts) 
- iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām: 
o līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem 

(prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) 
o līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu 

un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai 
- inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 20 000 euro apmērā 

 
ATBALSTA 

INTENSITĀTE 
50-100% 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

Pieteikšanās atvērta, termiņi atbilstoši publicētajiem uzsaukumiem 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori 
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ATBALSTS PAR DZĪVNIEKU, SĒJUMU UN STĀDĪJUMU PLATĪBU 
APDROŠINĀŠANU 

NOSAUKUMS Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt 
lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska 
mazināšanā 
 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes 
izdevumiem 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

2019.gada 1.decembrim 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/riska-parvaldiba-234 
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ATBALSTS LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI 

NOSAUKUMS Sadarbības veicināšana starp lauku tūrisma veicējiem  

KAS VAR PIETEIKTIES 

- mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma 
sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst 
Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai; 

- biedrība vai nodibinājums 
 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū; 
- lauku tūrisma pakalpojumu mārketings un mārketinga 

kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē; 
- jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana 

 
ATBALSTA 

INTENSITĀTE 
80% no attiecināmajām izmaksām 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

04.02.2019.-04.03.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/16-3-atbalsts-lauku-turisma-attistibas-veicinasanai-291  
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PRODUKTĪVI IEGULDĪJUMI AKVAKULTŪRĀ 

NOSAUKUMS Akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Zemnieku saimniecības 
- Individuālie komersanti 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Modernizācija 
- Būvniecība 
- Iekārtu iegāde 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – 50 procentu no 
attiecināmajām izmaksām, bet par traktortehnikas iegādi – 40 procentu 
no attiecināmajām izmaksām. Par specializētās tehnikas dīķu 
atjaunošanai iegādi – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām; 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

04.02.2019.-28.06.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/22-02-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225  
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DABAS KATASTROFĀS UN KATASTROFĀLOS NOTIKUMOS CIETUŠĀ 
LAIKSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANASPOTENCIĀLA ATJAUNOŠANA UN PIEMĒROTU 
PROFILAKTISKO PASĀKUMU IEVIEŠANA 

NOSAUKUMS Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un 
epifitotiju iespējamās sekas 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Individuālie komersanti 
Uz atbalstu astotajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās 
primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji cūkkopības un 
putnkopības nozarē, kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta 
prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu. 

ATBALSTA MĒRĶIS 

- sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību 
izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo 
pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, 
kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas 
teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas 
izplatības risku citās teritorijās. 

ATTIECNĀMĀS 
IZMAKSAS 

Žogu un dezinfekcijas barjeru iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas 
barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas 
paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba 
(izņemot vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un 
sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru iegādes 
izmaksas.  
 
Attiecināmajās izmaksās neiekļauj ar būvniecības darbiem saistītās 
izmaksas, izņemot žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai 
ierīkošanas izmaksas. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-
lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-
profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226  

  



 

                                        13 

MEŽA IEAUDZĒŠANA 

NOSAUKUMS 
Atbalsta maksājums par platību, kurš aprēķināts, pamatojoties uz 
standarta izmaksām meža ieaudzēšanai un ieaudzētās mežaudzes 
uzturēšanai. 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 

(fiziska persona – zemes īpašnieks; 
juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu 
privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks). 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Meža ieaudzēšana un kopšana 
- Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur 
auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes 
auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Aktivitāte Attiecināmo izmaksu summa 
EUR/ha  

Atbalsta intensitāte % 

Par 
mežaudzes 
ierīkošanu 

Par 
kopšanu  

Meža 
ieaudzēšana 

1 085 204 70 – mistraudzēm, 
valdošajai sugai 

izmantojot stādāmo 
materiālu ar kategoriju 
"atlasīts", "uzlabots" vai 

"pārāks", un priedēm 
tīraudzē 

60 – mistraudzēm, 
valdošajai sugai 

izmantojot stādāmo 
materiālu "ieguves 

vieta zināma" 

Ieaugušas 
mežaudzes 
papildināšana 
un kopšana 

648 204 

 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

01.04.2019.-07.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230  
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IEGULDĪJUMI MEŽA PLATĪBU PAPLAŠINĀŠANĀ UN MEŽA DZĪVOTSPĒJAS 
UZLABOŠANĀ (8.4.) 

NOSAUKUMS Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu 
atjaunošana 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Pašvaldības iestādes 
- Individuālie komersanti 

(fiziska persona – zemes īpašnieks 
juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā 
kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks 
pašvaldība – meža zemes īpašnieks 
pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā 
esošu meža zemi). 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši 
Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai 
dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti 
postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā 
mežs ir atjaunojams. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Aktivitāte	 Atbalsta	likme	 Atbalsta	intensitāte	(%)	

Mežaudzes	atjaunošana	 1085	EUR/ha	 100	

Kopšana	 204	EUR/ha	 100	

Papildus nosacījumi: 
 

- atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu 
plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā; 

- veicot atbalsta apakšpasākumu īpaši aizsargājamā biotopa vai 
īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes atjaunošanai, kā arī īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, pretendents 
pasākumu plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības jomā 
sertificēta eksperta atzinumu par atļauto meža atjaunošanas 
paņēmienu. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

01.04.2019.-07.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-
mezaudzu-atjaunosana-231 
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IEGULDĪJUMI MEŽA PLATĪBU PAPLAŠINĀŠANĀ UN MEŽA DZĪVOTSPĒJAS 
UZLABOŠANĀ (8.5.) 

NOSAUKUMS Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanai 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Pašvaldības iestādes 
- Individuālie komersanti 

(fiziska persona – zemes īpašnieks 
juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā 
kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks 
pašvaldība – meža zemes īpašnieks 
pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā 
esošu meža zemi). 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu 
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par koku ciršanu mežā 
- valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 

30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Atbalstāmā 
aktivitāte 

Attiecināmo izmaksu summa 
EUR/ha 

Atbalsta intensitāte % 

par 
mežaudzes 
ierīkošanu 

par 
retināšanu vai 

kopšanu 

Jaunaudžu 
retināšana 
 
 

- 440 70 mistraudzēm1 un 
priedēm, 60 parējām 

Jaunaudžu 
retināšana ar 
atzarošanu 

- 611 70 mistraudzēm1 un 
priedēm, 60 parējām 

Neproduktīvas 
mežaudzes 
nomaiņa 

  

993 

204   

70 mistraudzēm1 

Valdošās koku 
sugas nomaiņa 

3072 

1Mistraudze ir mežaudze, kurā citu koku sugu piemistrojuma īpatsvars 
(koku skaits) mežaudzē ir vismaz 25 %. 
2Ja retināšana nepieciešama blīva aizzēluma dēļ (saskaņā ar Meža 
apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāna III sadaļas "Plānotās 
darbības" 3.apakšpunktu. 
  
Papildus nosacījumi: 

- jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, 
līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozolu, ošu mežaudzēs, ja koku 
augstums nepārsniedz 10 metru, un līdz 20 gadu vecās pārējo 
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koku sugu mežaudzēs; 
- pretendents plānošanas periodā pameža pārveidošanai var 

pieteikt ne vairāk kā 15 hektāru lielu platību; 
- retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga 

mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai 
konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā 
vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu 
aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās 
spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu 
mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu 
mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji 
biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 
40 procentu no platības.  

 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

01.04.2019.-07.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-
vertibas-uzlabosanai-232  
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ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI, ATTĪSTOT MAZĀS LAUKU 
SAIMNIECĪBAS 

NOSAUKUMS Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajām lauku saimniecībām 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 

 
(Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās 
darbības veicējs: 
1. Fiziska persona, kuras: 
dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā; 
saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms 
iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada 
ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
2. Juridiska persona: 
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā; 
saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma 
iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir 
iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu. 
3. Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējā profesionālo 
lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības 
pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu 
Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša 
vismaz piecu gadu darba pieredzelauksaimniecības jomā (darba 
pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, 
reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs). 
Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas 
laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu 
apjomā). 

ATBALSTĀMĀS 
NOZARES 

- Atbalsts augkopībai 
- Atbalsts lopkopībai 
- Piensaimniecības nozare 
- Liellopu nozare 
- Cūkkopības nozare 
- Zirgkopības nozare 
- Aitkopības nozare 
- Kazkopības nozare 
- Biškopības nozare 
- Citas lopkopības nozares. 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu 
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par koku ciršanu mežā 
- valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 

30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. 
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ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

 

  

LAD 
struktūrvienība 

Finansējuma 
apmērs, EUR 

Projektu skaits  
ar pietiekamu finansējumu 

Austrumlatgales RLP 1 215 000 81 

Dienvidkurzemes RLP 1 350 000 90 

Dienvidlatgales RLP 2 055 000 137 

Lielrīgas RLP 
 

1 035 000 69 

Viduslatvijas RLP 1 110 000 74 

Zemgales RLP 795 000 53 

Ziemeļaustrumu RLP 1 230 000 82 

Ziemeļkurzemes RLP 780 000 52 

Ziemeļvidzemes RLP 1 515 000 101 

Kopā 11 085 000 739 

 
Atbalsta apmērs: 
Viena Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek 
izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: 
 

- pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko 
atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne 
vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem 
vai darījumus apliecinošiem dokumentiem; 

- gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko 
atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna 
īstenošanas. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

17.06.2019.-18.07.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-
lauku-saimniecibas-221  
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ATBALSTS JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI 

NOSAUKUMS Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajām lauku saimniecībām 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Individuālie komersanti 

 
1. Fiziska persona, kura: 

- projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 
gadiem; 

- ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības 
izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 
stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un 
ES atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības 
un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā 
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

- nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 
darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā; 

- pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā 
īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā 
pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 
 

2. Juridiska persona, kura: 
- reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības 
produktu ražošanā; 

- dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323 
7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 
51% pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir 
saimniecības īpašnieks). 
 

ATBALSTĀMĀS 
NOZARES 

- Atbalsts lopkopībai 
- Atbalsts augkopībai. 

ATBALSTA MĒRĶIS 

Sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības 
darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas 
saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski 
dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai 
savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. 
 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts 
divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: 
 

- pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko 
atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne 
vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem 
vai darījumus apliecinošiem dokumentiem; 

- gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko 
atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna 
īstenošanas. 
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PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

20.05.2019.-26.06.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-
uzsaksanai-223  
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ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBU NESAISTĪTU DARBĪBU 
RADĪŠANĀ UN ATTĪSTĪŠANĀ (TŪRISMA AKTIVITĀTĒM) 

NOSAUKUMS Tūrisma aktivitāšu veicināšana. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Individuālie komersanti 
- Saimnieciskās darbības veicēji 
- IZŅEMOT biedrības/nodibinājumi 

 
Lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir 
deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā 
adrese ir lauku teritorijā; 
Saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku 
teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku 
teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam. 
 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Būvniecība 
- Iekārtu iegāde 
- Tehnikas iegāde. 

ATBALSTĀMĀS 
NOZARES 

- Tūrisma nozare. 

ATBALSTA MĒRĶIS 
Veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un 
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību 
nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un 
palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 50% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām 
par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās; 

- 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām. 
 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

17.05.2019.-17.06.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-
darbibu-radisana-un-attistisana-276  
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DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 1.RĪCĪBA 

NOSAUKUMS Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Biedrības un nodibinājumi 
- Individuālie komersanti 
- Vietējās pašvaldības. 

 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana; 
- Esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū 

un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana; 
- Darbinieku produktivitātes kāpināšana; 
- Uzņēmēju prasmju un pieredzes pārnese preču un 

pakalpojumu dažādošanai, to kvantitātes un kvalitātes 
pieaugumam;  

- Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras un 
vides izveide un labiekārtošana, tai sk. apmācību centru un 
darbnīcu izveide; 

- Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai (par sociālo 
uzņēmējdarbību Stratēģijas izpratnē tiek uzskatīts 
uzņēmējdarbības veids, kad uzņēmums ražo preces vai sniedz 
pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis gūt 
finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem); 

- Atbalsts iedzīvotāju rehabilitācijas, sadzīves un medicīnas 
pakalpojumu centru izveidei vai labiekārtošanai. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 50 000 EUR , pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādes un 
būvniecības projektiem;  

- 75 000 EUR būvniecības projektam, ja ieguldījumi būvniecībā 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu 
no projekta attiecināmo izmaksu summas; 

- Atbalsta intensitāte privātā labuma projektam ir 70%, 
kopprojektam 80%. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Salaca_sludinajums_5_kartaSASKANOTS.pdf  
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DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2.RĪCĪBA 

NOSAUKUMS Vietējo produktu attīstīšana. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Biedrības un nodibinājumi 
- Individuālie komersanti 
- Vietējās pašvaldības. 

 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

- Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana; 
- Esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū 

un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana; 
- Darbinieku produktivitātes kāpināšana; 
- Atbalstīt lauksaimniecības, mežsaimniecības, dabas resursu un 

rūpnieciski radītu produktu pārstrādi;  
- Veicināt vietējo produktu attīstīšanu un dažādošanu 

mājražošanas un amatniecības jomās: jaunu, videi un veselībai 
draudzīgu produktu ražošana un to aprites nodrošināšana 
vietējās nozīmes tirgū, valsts nozīmes un eksporta tirgos 
(neietver prasības uzņēmumam pēc jebkāda vides/eko 
sertifikāta); 

- Izejvielu un produktu racionāla izmantošana;  
- Produktu attīstīšana uz tradicionālo izejvielu bāzes;  
- Attīstīt visu jomu lauksaimniecības produktu pārstrādi; 

Komerciālu tīklu attīstīšana ( tiešā tirdzniecība, īsās piegādes 
ķēdes);  

- Izejvielu un produktu pārstrādes padziļināšana 
(atlieku/atkritumproduktu samazināšana), izmantojot jaunus vai 
netipiskus tehnoloģiskos risinājumus, veicinot dažāda profila 
uzņēmumu sadarbību;  

- Pašu saražotās produkcijas iepakošana. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 50 000 EUR , pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādes un 
būvniecības projektiem;  

- 75 000 EUR būvniecības projektam, ja ieguldījumi būvniecībā 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu 
no projekta attiecināmo izmaksu summas; 

- Atbalsta intensitāte privātā labuma projektam ir 70%, 
kopprojektam 80%. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Salaca_sludinajums_5_kartaSASKANOTS.pdf  
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PIEVILCĪGA UN PIEEJAMA TERITORIJA 3.RĪCĪBA 

NOSAUKUMS 
Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības 
Uzlabošana. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Biedrības un nodibinājumi 
- Individuālie komersanti 
- Vietējās pašvaldības. 

 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai. 

 
- Sekmēt dabas un kultūrvides resursu izmantošanu teritorijas 

attīstībai; 
- Atbalstīt projektus apkārtējās vides sakopšanas un pieejamības 
- nodrošināšanai; 
- Sociālās infrastruktūras objektu, vienota dabas, kultūras un 

reliģiskā mantojuma objektu attīstīšana un popularizēšana;  
- Izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām un to 

nozīmi; 
- Pašvaldību funkcijās noteiktajam, papildinoši vides pieejamības 

pasākumi; 
- Vietējās vides vērtību pievilcības vairošana – dabas objektu 

sakopšana;  
- Izglītojošu un informējošu materiālu izstrāde un uzstādīšana 

(norāžu zīmju, shēmu un stendu izgatavošana un uzstādīšana) 
Karšu un cita veida izdales materiālu izgatavošana nav 
attiecināma); 

- Dabas objektu unikalitātes saglabāšana, nodrošinot atbilstošu 
apsaimniekošanu un pieejamību visiem sabiedrības locekļiem; 

- Pieejamības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveide; 

- Dabas ainavu skatu laukumu ierīkošana un labiekārtošana; 
- Veloceliņu, dabas un pastaigu taku ierīkošana un 

labiekārtošana. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 15 000 EUR Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam 
ir 90 procenti. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Salaca_sludinajums_5_kartaSASKANOTS.pdf  
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PIEVILCĪGA UN PIEEJAMA TERITORIJA 4.RĪCĪBA 

NOSAUKUMS Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Biedrības un nodibinājumi 
- Individuālie komersanti 
- Vietējās pašvaldības. 

 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai. 

 
- Pieprasītu ārpusskolas izglītības, kultūras un sociālo 

pakalpojumu attīstīšana; 
- Kultūras un ārpusskolas izglītības iestāžu un to materiālā 
- nodrošinājuma atjaunošana un uzlabošana; 
- Ārpusskolas izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu 

daudzveidības veicināšana; 
- Sociālo, saimniecisko un sabiedrisko pakalpojumu centru 

izveide un darbības nodrošināšana; 
- Interešu izglītības un mūžizglītības programmu pieejamība 

viesiem interesentiem; 
- Brīvā laika pavadīšanas nodrošinājums, tai sk. sporta un 

profesionālās pilnveides nometnes; 
- Muzeju un vēsturisku ekspozīciju izveide, vēsturisku materiālu 
- glabātuvju iekārtošana;  
- Patriotisma audzināšanas un tautību integrāciju veicināšanas 

programmas;  
- Jauniešu iniciatīvu un interešu centri. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 15 000 EUR Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam 
ir 90 procenti. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Salaca_sludinajums_5_kartaSASKANOTS.pdf  
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PIEVILCĪGA UN PIEEJAMA TERITORIJA 5.RĪCĪBA 

NOSAUKUMS Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Biedrības un nodibinājumi 
- Individuālie komersanti 
- Vietējās pašvaldības. 

 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai. 

 
- Sniegt atbalstu brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta 

pasākumu un aktīvās atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai, 
saistot to arī ar tūrisma nozares attīstību, tādejādi nodrošinot 
VRG darbības teritorijas pievilcību; 

- Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un 
- veidošana;  
- Ilgtspējīgu kultūras, aktīvās atpūtas un sporta pasākumu 

īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un infrastruktūras 
izveide, tai sk. mākslinieciskās pašdarbības, radošo kolektīvu( 
amatnieku, fotogrāfu, gleznotāju utt.) un sporta klubu materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošana; 

- Vides, kultūras un sporta projektus, kurus realizē VRG darbības 
teritorijas pašvaldības, biedrības vai nodibinājumi un fiziskas 
personas (fiziska persona pirms projekta īstenošanas 
uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai 
pašnodarbinātās personas statusu); 

 
Projektus realizē ar mēŗki veidot jaunu vai uzlabot esošo vides, kultūras 
un sporta infrastruktūru tādejādi veicinot VRG teritorijas pievilcību. 
Mērķis ir labiekārtot vai no jauna veidot objektus Igaunijas pierobežā 
(Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novados un Valkas novada Kāŗķu 
pagastā), kas veicinātu tūrisma un cita veida sadarbību starp 
kaimiņvalstīm. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 15 000 EUR Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam 
ir 90 procenti. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Salaca_sludinajums_5_kartaSASKANOTS.pdf  

 
  



 

                                        27 

PIEVILCĪGA UN PIEEJAMA TERITORIJA 6.RĪCĪBA 

NOSAUKUMS 
Atbalsts pamatlīdzekļu iegādei institūcijām, kuru darbībasmērķis 
personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem 
integrācija sabiedrībā. 
 

KAS VAR PIETEIKTIES 

- Juridiskas personas 
- Privātpersonas 
- Zemnieku saimniecības 
- Biedrības un nodibinājumi 
- Individuālie komersanti 
- Vietējās pašvaldības. 

 

ATBALSTĀMĀS 
AKTIVITĀTES 

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai. 

 
- Veicināt iespējami pilnīgu gados jaunu cilvēku ar invaliditāti 

integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā; 
- Piedāvāt nodarbības , kas radītu iespējas personām ar garīgās 

attīstības un citiem funkciju traucējumiem iegūt dzīvei 
nepieciešamās iemaņas; 

- Veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret jauniešiem un 
pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, veidojot vidi, kurā būtu 
iespējama sadarbība, izglītošanās un personības izaugsme; 

- Aprīkojuma un pamatlīdzekļu iegāde dažādām terapeitiskas 
nozīmes darbnīcām;  

- Aprīkojuma un pamatlīdzekļu iegāde daudzveidīgu darbnīcu 
izveidei, lai dažādotu personu ar garīga rakstura invaliditāti un 
funkcionāliem traucējumiem nodarbinātību un veicinātu jaunu 
iemaņu apgūšanu. 

ATBALSTA 
INTENSITĀTE 

- 15 000 EUR Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam 
ir 90 procenti. 

PIETEIKŠANĀS 
TERMIŅŠ 

23.04.2019.-23.05.2019. 

INFORMĀCIJA PAR 
PROGRAMMU 

http://www.nosalacaslidzrujai.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Salaca_sludinajums_5_kartaSASKANOTS.pdf  

 
 


