Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības
ministrijas sarunu

PROTOKOLS
2007.gada 10.maijā

Rīgā

Sarunas vada – Vilnis Sirsonis – Ķeipenes pagasta padomes priekšsēdētājs
Piedalās:
Pašvaldību vadītāji (saraksts pielikumā).
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji:
Padomniece lauku attīstības jautājumos - S. Sproģe
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos - D. Zvirbule
Zemkopības ministrijas pārstāvji:
Valsts sekretāra vietnieks - A.Lapiņš
Eiropas Savienības
A.Reinholds

un

valsta

atbalsta

departamenta

direktors

–

Eiropas Savienības un valsta atbalsta departamenta Eiropas Savienības
atbalsta nodaļas vecākā referente – S.Barone-Upeniece
Eiropas Savienības un valsta atbalsta departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītāja – I.Muriņa
Lauku attīstības departamenta direktore - Ņ.Rakstiņa
Lauku attīstības departamenta Cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā
referente - A.Karlsone
Darba kārtība:
Informācija par Lauku attīstības programmas (2007.-2013.g.) un Eiropas
Zivsaimniecības fonda (2007.-2013.) atbalsta pasākumiem lauku un
piekrastes attīstības veicināšanai, kas tiks īstenoti ar LEADER pieeju.
Informē Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Lapiņš.

Puses vienojās:
1. Kopumā līdzekļi lauku infrastruktūras attīstībai un dzīves kvalitātes
uzlabošanai nākamajā programmēšanas periodā (2007.-2013.g.) ir
nepietiekami.
2. Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 3.ass pasākumam
„Ciemu atjaunošana un attīstība” (infrastruktūra, labiekārtošana, saieta
nami un siltumapgāde) un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.) 4.prioritārā virziena
pasākumam „Pašvaldību, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība” atbalsta maksimālo apjomu attaisnotajiem izdevumiem vienai
pašvaldībai noteikt vienādā apmērā visā Latvijas lauku teritorijā un
zivsaimniecības nozīmīgajos reģionos, neskatoties no kura Eiropas
Savienības fonda – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) vai Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), pašvaldība saņem
atbalstu.
3. Paredzēt priekšfinansējumu pašvaldību īstenotiem projektiem un
ELFLA un EZF līdzekļu atmaksas periodu pēc atmaksas pieprasījuma
iesniegšanas līdzvērtīgu tam, kādu piemēros struktūrfondos.
LPS priekšlikums:
Ienākumus nenesošām investīcijām atbalsta intensitāti noteikt 90 %
apmērā.
ZM viedoklis:
Zemkopības ministrija izvērtēs LPS priekšlikumu.
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