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Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošana



LEADER mērķis ir
uzlabot dzīves kvalitāti 

cilvēkam laukos, 
domājot par 

ekonomiskajiem, 
sociālajiem 

uzlabojumiem un vides 
saglabāšanas iespējām

LEADER PIEEJA



Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas
darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 līdz 65
tūkstošiem.



BABĪTES 
NOVADS

MĀRUPES 
NOVADS

OLAINES 
NOVADS

UZŅĒMĒJI

NEVALSTISKĀS 
ORGANIZĀCIJAS

PAŠVALDĪBAS

VIETA, KUR AUGT TAVĀM IDEJĀM

KAS IR PIERĪGAS PARTNERĪBA?



PIERĪGAS PARTNERĪBAS 
aktivitātes

• Izstrādā un īsteno vietējās attīstības stratēģiju;

• Administrē stratēģijas īstenošanai piešķirtos ES
līdzekļus, organizē projektu konkursus;

• Veicina un atbalsta vietējās iniciatīvas un vietējos
uzņēmējus;

• Apvieno un attīsta sadarbību.



SVVA stratēģijas 2015.- 2020.gada budžets

Nr. Mērķa nosaukums Atbalsta apmērs 
EUR

1 Attīstīta un konkurētspējīga 
ekonomiskā vide

729 130,22

2 Uzlabotas sociālās un sabiedriskās 
aktivitātes 

175 996,95

3 Sakārtota, pievilcīga  dzīves un 
atpūtas vide

351 993,90



Uzņēmējdarbības projekti
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PROJEKTU NOZARES

Tūrisms

Mājražošana

Cita

Atbalsta saņēmējs — juridiska  vai fiziska persona, kas darbojas Babītes, Mārupes 
un Olaines novados.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 20 000 vai EUR 50 000, ja ieguldījumi 
būvniecībā 

Atbalsta intensitāte 70%, kopprojektiem 80%.
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NOVADI

Babīte

Mārupe

Olaine



Priežu čiekuru produktu virzība tirgū un 
uzņēmuma attīstība

Projekta īstenotājs – saimnieciskās darbības veicējs Inese Olštrema

Projekta īstenošanas vieta – Jaunolaine, Olaines novads

Projekta ietvaros iegādātas - iekārtas produkcijas ražošanai, fasēšanai, izveidots 

zīmols un mājas lapa. 

Inovācija – jauns produkts „Priežu zapte”

@mrcone.lv



Velo nomas izveide Irbēnu ielā 1

Projekta īstenotājs – biedrība «Irbērni»

Projekta īstenošanas vieta – Irbērni, Babītes novads

Projekta ietvaros iegādāti – pieaugušo tūrisma un kalna riteņi, bērnu riteņi, 

sēdeklīši, bērnu pārvadājamā piekabe un velomaršrutu bukletu izstrāde.

Inovācija – pirmā velo noma partnerības teritorijā.

@irberni



Amatniecības uzņēmuma izveide 
un iekārtu iegāde

Projekta īstenotājs – fiziskas persona, kas dibina jaunu uzņēmumu (SIA Lignum LV)

Projekta īstenošanas vieta – Mārupe, Mārupes novads

Projekta ietvaros iegādātas – galdniecības iekārtas

@lignumlv



Līdzekļu iegāde robotikas nodarbībām
Projekta īstenotājs – biedrības «Kompetences māksla»

Projekta īstenošanas vieta – Piņķi, Babītes novads 

Projekta ietvaros iegādāti – robotikas konstruktoru komplekti, planšetdatori robotu 

programmēšanai, kā arī licences saņemšanas izmaksas 

Inovācija  - LEGO robotikas nodarbības gan skolās, gan arī ar vecākiem



Sabiedriskā labuma projekti

Atbalsta saņēmējs — juridiska  vai fiziska persona, kas darbojas Babītes, Mārupes 
un Olaines novados.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 15 000 vai EUR 50 000, ja ieguldījumi
publiskas ēkas būvniecībai vai kultūrvēsturiskā objekta labiekārtošana

Atbalsta intensitāte 90% 

Par projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un nav komerciāla rakstura.
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IESNIEDZĒJS

Uzņēmēji

Pašvaldības

Biedrības
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NOVADS

Babīte

Mārupe

Olaine



Īstenotie sabiedriskā labuma projekti SVVA 
stratēģijas 2015.- 2020.gada ietvaros:

• DKS Jāņupe-2 Olaines novada Jāņupē izveidojuši Patriotu laukumu - pirmo
iedzīvotāju pulcēšanās vietu;

• Mārupes novada pašvaldība uzstādīja trīs velo apkopes stacijas;

• Olaines novada pašvaldība labiekārto jauniešiem domāta laukumu (skatuve,

šūpuļtīkli)



Pieredzes stāsts:

Uzņēmējdarbības projekti:
•Pasākumu telpas izveide tūrisma aktivitāšu dažādošanai;
•Kempinga izveide Mārupes novadā;

Sabiedriskā labuma projekts
•Objekta sakārtošana pakalpojumu pieejamībai ratiņkrēslos un
sasniedzamībai



Starpteritoriālie projekti



Starpteritoriālais projekts

Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

Aktivitātes:

- Sadarbības un kopīgu 
pakalpojumu izveides 
veicināšanas pasākumi ar 
Lielupes piekrastes 
īpašniekiem;

- Ūdens tūrisma maršruta 
izstrāde pa Lielupi no Bauskas 
līdz Jūrmalai;

- Ūdens tūrisma maršruta 
informatīva materiāla izveide;

- Ūdens tūrisma maršruta 
aprīkošana ar pontonlaipām un 
informatīvām norādes zīmēm.



Starpvalstu projekti 

Projekta mērķis ir iesaistīt
jauniešus lēmumu pieņemšanā,
atbalstīt viņu uzņēmējdarbību un
vecināt labāku saziņu savā starpā,
izmantojot jaunās metodes.

ERASMUS+



Starpvalstu projekts

Radi un darbojies - Create and co-work

Projekta mērķis - Izveidot sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai
koordinētu atbalsta mehānismu sniegšanu jaunajiem uzņēmējiem,
testētu jaunus pakalpojumu veidus un sistematizētu tos, veidotu
starptautisku sadarbību un nodrošinātu pieredzes pārņemšanu.



VIETA, KUR AUG TAVAS 
IDEJAS!

SAZINIES

Pierīgas Partnerība

Pierīgas Partnerība

VRG_Pieriga

pierigas_partneriba

www.pierigaspartneriba.lv

Mazcenu aleja 33/3, 
Jaunmārupe

28 644 888


