
Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 
iesnieguma 
pieņemšana 

2017.gada 14.augusts  – 14. septembris. 

Sludinājuma 
kopsumma  

  

405 907,92 EUR 

Projektu  īstenošanas 
termiņš 

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - 
projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma 
pieņemšanas dienaspar projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu 
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības 
nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās 
attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš 
ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 
gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. 

Mērķis Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju 
ieviešanu partnerības teritorijā. 

Rīcība -  ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un 
attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai” 

Atbalsta apmērs   

  
325 907,92 EUR  

Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā 
darbība  

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un 
pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai; 

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un 
esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai, 
t.sk. ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Atbalsts paredzēts 
jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu 
paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū, aprīkojuma, iekārtu 
iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar 
sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, 



autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas 
izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību 
izmaksām. 

Maksimālā 
attiecināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam (euro). 

50 000 euro pārējiem projektiem 

70 000 euro -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja 
ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei 
ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%) 

60 % - viena iesniedzēja projektam. 

Papildus summējot pamata likmi 60%: 

1. + 5% ja projektā paredzēts radīt jaunu darba vietu, 
2. +5%, kura darbība reģistrēta biedrības teritorijā gadu pirms 

projekta iesniegšanas. 

80 % - kopprojektam. 

Darbības teritorija 
• Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, 

Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, 
Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes 
pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes 
pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts, 

• Rojas novads, 
• Mērsraga novads. 

Rīcība – ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai 
labiekārtošana” 

Atbalsta apmērs   80 000,00 EUR  

Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā 
darbība  

5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā 
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības 
vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, 
interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai). 

Darbību ieviešanai paredzētie ieguldījumi ir jaunu pamatlīdzekļu un 
programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, būvniecības, 
būvmateriālu iegādes izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas 
izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu 
atpazīstamības tēla veidošanai, patentu, licenču, autortiesību un 
preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas. 

Maksimālā 
attiecināmo izmaksu 

50 000 euro pārējiem projektiem 



summa vienam 
projektam (euro). 

70 000 euro -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja 
ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei 
ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%) 

65 % - viena iesniedzēja projektam. 

Papildus summējot pamata likmi 65%: 

1. +5%, kura darbība reģistrēta biedrības teritorijā gadu pirms 
projekta iesniegšanas. 

80 % - kopprojektam. 

Darbību teritorija 
• Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, 

Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, 
Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes 
pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, 
Vandzenes pagasts un Virbu pagasts, 

• Rojas novads, 
• Mērsraga novads. 
• Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu iespējams izveidot 
ārpus biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorijas.  pilsētās, 
kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīga), 
atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, 
lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir 
reģistrēta VRG darbības teritorijā. 

	


