
 
 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu! 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas 
(RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu 
iesniegumu 
pieņemšana 

Termiņš: 2019. gada 22. aprīlis līdz 2019. gada 22. maijs. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/. 

Kārtas ietvaros 
pieejamais 
finansējums 

650 137,17 EUR, t.sk.: 

 mērķa Nr.1 rīcībā ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana 
un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” 134 384,35 EUR, 

 mērķa Nr.2 rīcībā ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu 
sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” 65 417,95 EUR, 

 mērķa Nr.3 rīcībā ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras 
uzlabošana” 50 632,00 EUR, 

 mērķa Nr.5 rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un 
zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma 
pakalpojumu sniegšanā” 349 202,87 EUR, 

 mērķa Nr.6 rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai 
nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 
infrastruktūras attīstība” 50 500,00 EUR. 

Maksimālais 
projektu 
īstenošanas 
termiņš 

 Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
pieņemšanas, 

 ja projektā paredzētas izmaksas pozīcijā “Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no 
projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, 

 pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas. 

Papildu 
informācija 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pieejama 
http://sernikon.lv/strategija un partnerības birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā. 
Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas dokumenti pieejami 
http://sernikon.lv/projektu-konkursi.  
Informācija no Lauku atbalsta dienesta pieejama http://www.lad.gov.lv/lv/.  
Pasākumus regulējošie Ministru kabineta noteikumi: 

 rīcībām ELFLA1-ELFLA3 pieejami https://likumi.lv/ta/id/277447, 

 rīcībām EJZF2 un EJZF3 pieejami https://likumi.lv/ta/id/277440. 

Kontaktinformācija Āris Ādlers, tālrunis: 22148771, e-pasta adrese: sernikon@carnikava.lv 
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Rīcība ELFLA1 
“Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” 

 

Maksimālās 
attiecināmās 
izmaksas vienam 
projektam 

 50 000 EUR aprīkojuma projektiem, 

 100 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no 
projekta attiecināmo izmaksu summas). 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

 Individuālam projektam 70%, 

 kopprojektam 80%. 

Atbilstošā LAP 
aktivitāte 

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību 
un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās 
attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem 
iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan 
aprīkojumā, sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanā. 

 

Rīcība ELFLA2 
“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” 

 

Maksimālās 
attiecināmās 
izmaksas vienam 
projektam 

20 000 EUR 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

90% 

Atbilstošā LAP 
aktivitāte 

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, 
mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras 
izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas 
iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, 
kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) 
izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā (vai 
iepriekšējās kārtās)  izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. 

 

Rīcība ELFLA3 
“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” 

 

Maksimālās 
attiecināmās 
izmaksas vienam 
projektam 

27 500 EUR 



Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

90% 

Atbilstošā LAP 
aktivitāte 

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu 
publiskās infrastruktūras, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar 
apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes 
līmenī), izveidi un attīstību. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota 
projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā 
arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu un popularizēšanu. 

 

Rīcība EJZF2 
“Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības 

integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” 

 

Maksimālās 
attiecināmās 
izmaksas vienam 
projektam 

 50 000 EUR aprīkojuma projektiem, 

 100 000 EUR būvniecības projektam. 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

 50%, 

 Inovatīvam projektam 70%, 

 Projektam, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību 80%, 

 Kopprojektam 80%, 

 Komersantam, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, 
30%. 

Atbilstošā RP 
aktivitāte 

 Teritorija vides resursu vairošana un izmantošana, tostarp klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas darbības; 

 Sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zvejas, 
akvakultūras un jūras kultūras mantojuma, veicināšana zivsaimniecībai 
nozīmīgajās teritorijās; 

 Dažādošanas atbalstīšana zivsaimniecībā un ārpus tās, mūžizglītības un 
darbvietu radīšanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās. 

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstīta uzņēmējdarbības tieša veicināšana, kā arī 
kultūras un dabas objektu atjaunošana gadījumos, kad tas ietekmē 
uzņēmējdarbības vidi VRG teritorijā, it sevišķi veicinot tūrisma nozares 
attīstību. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, 
kas vērsti uz jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu radīšana, izmantojot 
esošos dabas un kultūras objektus un to sociālekonomisko potenciālu. 
Šīs rīcības ietvaros par kultūras pieminekļu atjaunošanu tiks uzskatīti 
projekti, kuri tiks īstenoti vietējas nozīmes kultūras pieminekļos un būs 
vērsti uz kultūras pieminekļu sociāli-ekonomiskās darbības uzlabošanu, 
nodrošinot jaunus pakalpojumus vietējai sabiedrībai, kā arī atbalstošus 
pasākumus tūrisma nozarei. 

 



Rīcība EJZF3 
“Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko 

ūdeņu infrastruktūras attīstība” 

 

Maksimālās 
attiecināmās 
izmaksas vienam 
projektam 

 55 000 EUR pašvaldības iesniegtam projektam, 

 50 000 EUR pārējiem pretendentiem. 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

90% 

Atbilstošā RP 
aktivitāte 

Zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana vietējā attīstībā un vietējo 
zivsaimniecības resursu pārvaldība. 

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no 
zivsaimniecības nozares atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un 
iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras attīstību. 

 

 


