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LEADER PIEEJA
LEADER mērķis ir
uzlabot dzīves kvalitāti
cilvēkam laukos,
domājot par
ekonomiskajiem,
sociālajiem
uzlabojumiem un vides
saglabāšanas iespējām

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

KAS IR PIERĪGAS PARTNERĪBA?
BABĪTES
NOVADS

MĀRUPES
NOVADS

OLAINES
NOVADS

UZŅĒMĒJI

NEVALSTISKĀS
ORGANIZĀCIJAS

PAŠVALDĪBAS

VIETA, KUR AUGT TAVĀM IDEJĀM

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.

Vieta, kur augt tavām idejām
• Piesaistīti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļi;
• Īstenoti 126 projekti;
• Atbalstām vietējās iniciatīvas un vietējos uzņēmējus.

Īstenotie projekti SVVA stratēģijas 2015.2020.gada ietvaros:
• Biedrība “IrBērni” izveido pirmo velosipēdu nomas punktu Babītes novadā;
• Ieva Spriža uzņēmumam “Dabas gardumi ar “odziņu“ iegādājas iekārtas,
programmnodrošinājumu un aprīkojumu izbraukuma tējnīcai;
• SIA “Savapils.lv” iegādājušies mobilo koka grīdu ar tērauda pamatni
pasākumiem;
• SIA “Mesports” iegādājušies aprīkojumu fizioterapijas centra vajadzībām;
• DKS Jāņupe-2 Olaines novada Jāņupē izveidojuši Patriotu laukumu - pirmo
iedzīvotāju pulcēšanās vietu;
• Mārupes pašvaldība uzstādīja trīs velo apkopes stacijas.

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju
Pasākuma aktivitātes:
Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
Atbalsta saņēmējs — juridiska vai fiziska persona, kas
darbojas VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā

Īstenošanas vieta — Babītes, Mārupes, Olaines novads

Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas
=
Uzņēmējdarbības projekti

5.kārta 02.10.2017- 01.11.2017
Nr.

Rīcības nosaukums

Atbalsta
apmērs

Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide
1.1.

Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai

150 000,00

1.2.

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei,
mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

70 000,00

1.3.

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

110 000,00
Kopā

330 000,00

Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide
3.2

Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai

49 000,00

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai
Rīcības apraksts
veicināt tūrisma un rekreācijas iespējas, saglabājot pieejamos dabas un
kultūrvēsturiskos
resursus,
nodrošinot
ilgtspējīgu,
inovatīvu
pakalpojumu pieejamību un veicinot nodarbinātību VRG darbības
teritorijā.
Iespējamie risinājumi:
• Jaunu un esošo tūrisma vietu, pakalpojumu attīstība;
• Tūrisma pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas;
• Pastaigu/dabas taku izveide;
• Ēdināšanas vietu izveide/uzlabošana
Rezultāts
• atbalstīti vismaz 10 esošie/topošie tūrisma pakalpojuma sniedzēji
• radītas 3 darbavietas

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai
un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas
iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai

Rīcības apraksts
attīstīt lauku uzņēmējdarbības nozares, sekmējot esošo prasmju izmantošanu
teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādējādi veicinot nodarbinātību VRG
darbības teritorijā un atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu
Iespējamie risinājumi:
• Lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražošana un amatniecība;
• Tirdzniecības vietas, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, iekārtošana,
uzlabošana, labiekārtošana, kā arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus
noieta vietu (piemēram, interneta veikala ierīkošana);
• Degustāciju saimniecību un produktu tūrisma vietu izveide/labiekārtošana;
• Amatnieku mājas izveide, mājražotāju un amatnieku tirdziņi
Rezultāts
• atbalstīti vismaz 8 uzņēmumi;
• atbalstīta vismaz 1 produktu noieta vieta;
• iekārtota vismaz 1 darbnīca /degustācijas vieta
• radītas 3 darbavietas

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Rīcības apraksts
Attīstīt topošos un esošos uzņēmumus, sekmējot dažādu prasmju
izmantošanu teritorijas attīstīšanā un atpazīstamībā, tādējādi veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā un produktu ražošanu, pakalpojumu
sniegšanu, atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu
Iespējamie risinājumi:
• Uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
izveide/labiekārtošana, t.sk. apmācību centru izveide/labiekārtošana;
• Sociālā uzņēmējdarbība;
• Rehabilitācijas, higiēnas un medicīnas centru izveide.
Rezultāts
• atbalstīti vismaz 5 esošie/topošie uzņēmumi
• radītas 2 darbavietas

Projekta atbalsts
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 20 000.
EUR 50 000, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no attiecināmajām
izmaksām
Maksimālā atbalsta intensitāte 70%, kopprojektiem 80%.
Piemērs:
•Tūrisma mītnes būvniecība maksā EUR 40 000, attiecināms izmaksas ir EUR 40 000.
Publiskais finansējums ir 28 000 EUR (40 000* 0,70)
•Tūrisma mītnes būvniecība maksā EUR 75 000, attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000.
Publiskais finansējums ir 35 000 EUR (50 000* 0,70)

Kopprojekti
Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi un to var iesniegt:
1) Biedrība vai nodibinājums, kas ir darbojies vismaz 3 gadus pirms projekta
iesniegšanas un vismaz trīs tā biedri (ja projektu iesniedz biedrība) vai dibinātāji (ja
projektu iesniedz nodibinājums) ir komersanti vai zemnieku saimniecības.
2) Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

3) Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Koprojektā nav vairāk kā 3
dalībnieki. Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks
atsevišķi.
4)

Vietējā pašvaldība savā īpašumā vai valdījumā esošai uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidei juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam).

Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks, izņemot
pašvaldību.

Atbalsta saņēmējs
•

Juridiska (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska persona, kas veic
saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro gadā);

•

Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kas
plāno veikt saimniecisku darbību;

•

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai
atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
(kopprojekts*)- nav ierobežojums uz apgrozījumu;

•

Vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta gadījumā).

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
•

jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas
izmaksas;

•

jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves
montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas
(būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem
paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30
centimetriem) un būves atjaunošanas, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli
uzlabota (piemēram, ja ražošanas vajadzībām nepieciešams uzlabot ēkas
energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai
nesošo elementu nestspēju) izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām
personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

•

jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā
izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi,
ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

•

ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai
pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;

•

patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas
izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un
nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
•

vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri,
ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko
pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita
sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju
zemesgrāmatā, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un
nepārsniedz 7% no attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:
– 2% no pamatlīdzekļu u.c. izmaksām;
– 7% no būvniecības izmaksām.
Vispārējās izmaksas var būt radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

•

!

PVN, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā
priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

NEATTIECINĀMI ir mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo
automobiļu un kravas automobiļu iegādes izdevumi (izņemot vispārējas nozīmes un
speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir
uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila
pakalpojuma sniegšanas vieta).

Neattiecināmās izmaksas I
• procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas
maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies
zaudējumi;
• naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
• tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina
projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no
kopējām projekta izmaksām;
• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu,
par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
• esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma
uzturēšanas izmaksas;

Neattiecināmās izmaksas II
•

īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;

•

tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

•

nodokļi un nodevas;

•

mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un
kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos
transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas
specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila pakalpojuma
sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;

•

izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;

•

pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas;

•

izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot
vispārējās izmaksas);

•

Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās
izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika
noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām
izmaksām.

Atbalstu nepiešķir:
Atbalsta pretendentiem:
• kuram projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatēts atkārtots vides
aizsardzības noteikumu pārkāpums;
• ja tā dalībniekiem un to saistītajiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti valstī vai
teritorijā, kas minēta normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu
valstīm vai teritorijām, pieder vairāk nekā 25 % kapitāldaļu atbalsta
pretendenta uzņēmumā – ofšora uzņēmumi
• kuram Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir
konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.
Pārliecinieties, ka uzkrātie zaudējumi (negatīva kopsumma, atskaitot uzkrāto
peļņu un rezerves) nepārsniedz ½ no parakstītā pamatkapitāla!
Personu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā. Pirms projekta
iesniegšanas ņem vērā šī pretendenta saistītos uzņēmumus.

Iesniedzamie dokumenti
• Projekta iesniegums
• Atbalsta pretendenta deklarācija
• Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti
• Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti
• Būvniecības dokumenti

• Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
• Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa (ja attiecas)
• Kopprojekta dokumenti (ja attiecas)
• No SVVA stratēģijas — ilgtermiņa darbības plāns

Projekta iesniegums
Projekta iesniegums jāiesniedz papīra formā divos eksemplāros
un tā elektroniskā kopija (neattiecas, ja projekts iesniegts
elektroniski)
Projekta iesniegumam pievienots naudas plūsmas pārskats,
ražošanas apjoms un izmaksas, kas apliecina ekonomisko
dzīvotspēju — pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma
iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc
projekta īstenošanas
Pierāda projekta gatavību īstenošanai — pārzina savu biznesa
plānu un drošas finanšu vadības principus (saimnieciskuma,
lietderības un efektivitātes)

Nekustamā īpašuma dokumenti
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta:

•

stacionāro pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, iesniedz nomas vai
patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts
vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

•

būvniecības gadījumā - kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta
īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas
reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par
deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

•

atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas
stendu uzstādīšanas vai tādu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, kuri nav
stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā
telpā, iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku
(saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz
septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).

Projekta īstenošanas
zemesgrāmatā.

vietas

īpašumtiesības

apliecina

ieraksts

Iepirkuma dokumentācija
LAD mājas lapā pieejamas vadlīnijas

Visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā
cena, apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai
iegādei. Apliecina interešu konflikta neesamību

Būvniecības dokumenti
• LAD izstrādātās būvniecības vadlīnijas

• Būvniecības dokumentus (izņemot papildinātu būvatļauju), iepirkuma
dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar
projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma
apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma
procedūras pabeigšanas vai kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.
• Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīciju un būvmateriālu
izmaksas, kas tieši saistītas ar konkrētā projekta mērķa sasniegšanu.

Būvniecības dokumenti II
• Par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves
novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un
būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:
• būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar
būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

• būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam
izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu
izpildi;
• papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc
dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
• sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei
būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti).

• iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei
nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), — būvprojektu vai tā
kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Citi dokumenti
• De minimis uzskaites veidlapa
•

Kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam,
jebkurā triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz EUR 200 000

• Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa par to, kura
piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu –
pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja attiecas)

• Ilgtermiņa darbības plāns

- kā projekts tiks uzturēts tā uzraudzības laikā, kā tiks
attīstīts, kādas ir plānotās darbības; izvērtēti riski;

Kopprojektam:
•

Ja ir biedrība un nodibinājums, jāiesniedz valdes apstiprināts lēmums par projekta
īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un
finansēšanas avotus.

•

Vietējā pašvaldība iesniedz pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Projekta iesniegšana
Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi Mārupes novadā, Mazcenu alejā
33/3, (tālr.28644888) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 31 (tālr. 26454119).
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt:
• Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login ;
•parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar
laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var
iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv
Jābūt LAD klientam, iesakām arī kļūt par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
lietotāju

Rezultatīvie rādītāji
Rādītājus atbalsta pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā
gadā pēc projekta īstenošanas, un tos nepazemina visā turpmākajā
saistību periodā.
Jauna darba vieta — radīta darbavieta ir noslēgts darba līgums vismaz
uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai
pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai
vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto
stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam, un par
to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksa.

IEPAZĪSTIES UN IESAISTIES
➢ Atbalsta nosacījumi 13.10.2015. MK Nr.590
➢ Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija
➢ Projektu veidlapas un metodiskie norādījumi LAD mājas
lapā
➢ Projektu vērtēšanas kārtība;
➢ Biedrība sniedz bezmaksas konsultācijas par atbalsta
nosacījumiem

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
=
Sabiedriskā labuma projekti

Atbalsta apmērs
Atbalsta apmērs: 15 000 EUR; 50 000 EUR, ja plānots
labiekārtot kultūrvēstures objektu (3.2)
Atbalsta intensitāte: 90 % no projekta attiecināmajām
izmaksām.
Attiecināmās izmaksas: pamatlīdzekļu un būvniecības
izmaksas u.c.

Sabiedriskā labuma projekts
• īstenots aktivitātē “vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”;
• plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura;
• tas nekvalificējas kā valsts atbalsts;
• par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Ja saimnieciskās darbības īstenošanai, plāno pielāgot vidi
(uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar
dzirdes, redzes vai kustības traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu
lietotājiem.

3.2 .Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu,
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai
Rīcības apraksts - sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu izmantošanu teritorijas
attīstīšanā un atpazīstamībā, atbalstot projektus saistībā ar apkārtējās vides sakopšanu,
labiekārtošanu un tajā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību apzināšanu
un pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai.
Iespējamie risinājumi:
•Atbalsts brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietu
izveidei vai labiekārtošanai; Dabisko mežu un purvu ainavisko vērtību iekļaušanu
tūrisma maršrutos; skatpunktu labiekārtošana; sakārtota publiskā infrastruktūra,
veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību;
Veloceļiņu, dabas un pastaigu taku ierīkošana, labiekārtošana.
Kopējie sasniedzamie rādītāji:
• atbalstīti vismaz 10 publiskās infrastruktūras vai rekreācijas objekti
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