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35 vietējās rīcības grupas Latvijā



Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas
darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijās.



LEADER
projektu

iesniegšanas
13.KĀRTA

www.pierigaspartneriba.lv





1.1. rīcība

Atbalsts tūrisma
un aktīvās
atpūtas
veicināšanai

Veicināt tūrisma un rekreācijas iespējas,
saglabājot pieejamos dabas un kultūrvēsturiskos
resursus, nodrošinot ilgtspējīgu, inovatīvu
pakalpojumu pieejamību un veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā. 

Jaunu un esošo tūrisma vietu, pakalpojumu
attīstība; 
Tūrisma pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošanas; 
Pastaigu/dabas taku izveide; 
Ēdināšanas vietu izveide/uzlabošana . 

Iespējamie risinājumi: 



1.2. rīcība

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

Attīstīt lauku uzņēmējdarbības nozares, sekmējot
esošo prasmju izmantošanu teritorijas attīstīšanā
un atpazīstamībā, tādējādi veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā un
atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu

Lauksaimniecības produktu pārstrāde; 
Attīstītas lauku uzņēmējdarbības nozares (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 . 

Iespējamie risinājumi:



1.3. rīcība

Atbalsts
uzņēmumu
radīšanai un
attīstībai 

Attīstīt topošos un esošos uzņēmumus, sekmējot
dažādu prasmju izmantošanu teritorijas
attīstīšanā un atpazīstamībā, tādejādi veicinot
nodarbinātību VRG darbības teritorijā un
produktu ražošanu, pakalpojumu sniegšanu,
atbalstot produkciju ar eksporta potenciālu

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras izveide /labiekārtošana, t.sk.
apmācību centru izveide/ labiekārtošana;
Sociālā uzņēmējdarbība;
Rehabilitācijas, higiēnas un medicīnas
centru izveide.  

Iespējamie risinājumi: 





2.1.rīcība

Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina teritorijas
popularizēšanu, uzņēmējdarbības kapacitātes
stiprināšanu, kopienas sadarbību, jauniešu un
mazaizsargāto personu iesaisti.

Sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpojumu centru
izveide un to darbības paplašināšana u.c.; 
Mūžizglītības iespējas, interešu izglītība visām
paaudzēm;
Brīvā laika pavadīšanas iespējas, nometnes
Lokālā patriotisma veicināšana t.sk. veicināt
mazākumtautības iesaisti;
Muzeju, ekspozīciju izveide; 
Jauniešu iniciatīvu centri.

Iespējamie risinājumi:

Uzlabotas
sociālās un
sabiedriskās
aktivitātes





3.2.rīcība

Vietējās teritorijas,
t.sk., dabas un kultūras
objektu, sakārtošana
pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai  

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.

Atbalsts brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās
atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai; 
Dabisko mežu un purvu ainavisko vērtību iekļaušanu tūrisma maršrutos; 
Skatpunktu labiekārtošanu; 
Sakārtota publiskā infrastruktūra, veicinot veselīgu brīvā laika
pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību 
Atbalsts informatīvo norāžu, zīmju, karšu un shēmu par tūrisma objektiem,
kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apskates objektiem,
sabiedriskajām vietām partnerības teritorijā izgatavošanai un
uzstādīšanai;
Veloceļiņu, dabas un pastaigu taku ierīkošana, labiekārtošana

Iespejamies risinājumi



Uzņēmējdarbības
projekti



Sabiedriskā
labuma projekti



Īstenoto projektu karte

ej.uz/projektu_karte



Citas
darbības,
ko dara
partnerība

NVO Info punkts
EURODESK info punkts
Olainē koprades telpa Dzīvoklis

Atbalsts vietējām kopienām
informatīvie semināri, pasākumi



Piesakies
kosnultācijām: 



VIETA, KUR AUGT TAVĀM IDEJĀM

VEIDOSIM PILSONISKU UN

AKTĪVU SABIEDRĪBU PIERĪGAS

PARTNERĪBAS TERITORIJĀ KOPĀ












