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Priekules novada pašvaldības projektu koordinatores Unas Ržepickas
ziņojums
par Eiropas Savienības atbalstu pasākumam

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu
teritoriālās vienības -pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu būvniecība vai pārbūve (izņemot valsts ceļu un
Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai pārbūve). Netiek atbalstīta melnā seguma
(asfaltbetona) vai cementbetona ieklāšana.
Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kurai ir jāievēro sekojoši atbalsta saņemšanas
nosacījumi:
•ar projekta īstenošanu sasniedz pasākuma mērķi (atbalsts uzņēmējdarbībai un
apdzīvotības saglabāšana);
•objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem (tai skaitā, ar rīcības programmu un investīciju plāniem) un
tajos noteiktajām prioritātēm;
•par projektā ietverto objektu ir notikusi apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.
Projektā ietvertos objektus nosaka pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases
kritērijiem ņemot vērā izvirzītos atbalsta saņemšanas nosacījumus. (Prioritāte atbalsta saņemšanai ir
objektiem, kas ražotājiem nepieciešami lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, un integrēta tipa projektiem, kas tiek
īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods - 4.3.).)

Atlases kritērijus piemēro, pašvaldībā izvirzītos objektus sarindojot pēc prioritātes atkarībā no
to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā (ievērojot vietējo uzņēmēju intereses
un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā).
Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem, un mūsu
pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs 1.6 miljoni eiro.
Lai piedalītos pasākumā un apgūtu mums iedalīto finansējumu ir jāsāk darbs pie projekta
izstrādes (MK noteikumi vēl nav apstiprināti, bet lielas izmaiņas vairs nav gaidāmas un LPS solīja, ka tie tiks apstiprināti
jūlija laikā, ja nekas nemainīsies), tas nozīmē, ka ir jārīko apspriešana ar uzņēmējiem, jāizstrādā
kritēriji un jāizvēlas objekti, bet pirms to darām ir nepieciešams izveidot darba grupu
sadarbībā ar Tautsaimniecības un attīstības komiteju (Vija).

Tas pagaidām viss, paldies par uzmanību!

