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VĪZIJA

� Aktīva un saliedēta vietējā sabiedrība ar iespējām
izpausties vietējās teritorijas attīstībā

� Sakopti lauki, kurus apsaimnieko ilgtspējīgas un
efektīvas ģimenes saimniecībasefektīvas ģimenes saimniecības

� Iespēja laukos gūt ienākumus (strādāt) un nopelnīt
iztiku sev un ģimenei

� Zināšanu vairošana



KAS IR LEADER PIEEJA?

LEADER ir metode lauku attīstības ierosināšanai
un īstenošanai vietējās lauku kopienās, tas nav
stingri noteikts veicamo pasākumu
kopums.

Viens no LEADER svarīgākajiem principiem ir
pieeja „no apakšas uz augšu”, kad iniciatīva
nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas
teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.



LEADER ĪSTENOŠANA

� Zemkopības ministrija nākošajā plānošanas
periodā LEADER pieeju plāno ieviest ar
ELFLA un EJZF starpniecību

� No ELFLA finansējuma LEADER īstenošanai� No ELFLA finansējuma LEADER īstenošanai
novirzīti vismaz 45milj.LVL.

� No EJZF finansējuma zivsaimniecības reģionu
attīstībai saskaņā ar NAP tiek plānots novirzīt
~10 milj.LVL (var mainīties pēc kopējā
pieejamā finansējuma LV noskaidrošanas)
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IS1 Šeit varētu pielikt ko paredz EJZF vismaz %
Ineta.Stabulniece; 05.03.2013



VRG TERITORIJAS UZ LATVIJAS

KARTES ŠODIEN

8 VRG ar iedzīvotāju skaitu 
teritorijā zem 10’000

LEADER pieeja ir īstenojama visā Latvijas lauku teritorijā, 
ieskaitot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 15000





VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

ĪSTENOŠANAS AKTIVITĀTES

� Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas;

� Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas;

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība;� Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība;

� Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, prasmju apguve, teritorijas
aktivizēšana;



(I) VIETĒJĀS EKONOMIKAS

STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS
Indikatīvās aktivitātes:

� Atbalsts mikro un mazai uzņēmējdarbībai, t.sk. mājražošanai
un mājamatniecībai

� Uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts???

� Pakalpojumu pieejamība� Pakalpojumu pieejamība

� Īsās piegādes ķēdes, sadarbība

� Elastīgās darba formas izveidošana

� Dažādas apmācības, piem., jaunas tehnoloģijas, mārketings
(+praktiskās apmācības, pieredzes apmaiņa saimniecībās)

� Zemnieku/ražotāju tirdziņi (kopdarbības projekti)

� Atbalsts zīmolu izveidošanai



II VIETAS POTENCIĀLA

ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS

Aktivitātes:

� Kvalitatīvas dzīves telpas radīšana (piem.,
brīvais laiks, kultūra, sports)

� Dabas un kultūras objektu sakārtošana� Dabas un kultūras objektu sakārtošana

� Maza apmēra infrastruktūra

� Sociālās vides uzlabošana

� Tradīciju saglabāšana



INDIKATĪVIE ATBALSTA NOSACĪJUMI

� Atbalsta apmērs vienam projektam – līdz 70 000 EUR (līdz
50 000 EUR 2.apakšpasākumam)

� Atbalsts tiek piešķirts projektiem, kas atbilst vietējai
attīstības stratēģijai.

� Paredzēts izstrādāt finanšu instrumentus (uzņēmējdarbības� Paredzēts izstrādāt finanšu instrumentus (uzņēmējdarbības
uzsākšanas atbalsts jaunajiem, atvieglots kredītu fonds)

� Īstenojot daudz-fondu pieeju ELFLA un EJZF ietvaros,
ELFLA ir izvēlēts kā vadošais fonds, no kura tiks segtas
administrēšanas izmaksas

Svarīgi ir sazināties ar teritorijā esošo vietējo rīcības grupu!!!



ATBALSTA SAŅĒMĒJI

Atbalsta saņēmēji ir biedrības un nodibinājumi,
vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas
personas, kas projektu realizē vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Atbalsta saņēmējs nav pašvaldība pilsētās, kas
ir starptautiskās, nacionālās un reģionālās nozīmes
attīstības centros (nav atbalstāmi pašvaldību
projekti)



INDIKATĪVĀS ATBALSTA INTENSITĀTES

Projekta 
veidi

Atbalsta 
intensitāte

Sabiedriskā labuma 
projekti Līdz 90%projekti Līdz 90%

Kopprojekti, 
Kopdarbība Līdz 80%

Uzņēmējdarbības (privāta 
labuma) projekti līdz 70 %



PAMATPAKALPOJUMI UN CIEMATU

ATJAUNOŠANA LAUKU APVIDOS

(2014.-2020.PLĀNOŠANAS PERIODĀ)

20.09.2013.20.09.2013.20.09.2013.20.09.2013.



«PAMATPAKALPOJUMI UN CIEMATU 
ATJAUNOŠANA LAUKU APVIDOS»

�Pasākuma mērķis
Veicināt pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri 
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām 
darbības vietām.

�Pasākuma īstenošanas vieta
Lauku teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot republikas 
pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar 
iedzīvotāju skaitu virs 5000.



PASĀKUMA ĪSTENOŠANAS VIETA



ATBALSTA NOSACĪJUMI

�Finansējuma apjoms
Pašvaldību ceļiem – 89 miljoni LVL.

�Atbalstāmās aktivitātes
Pašvaldībām ceļu izbūve un/vai rekonstrukcija plānota pēcPašvaldībām ceļu izbūve un/vai rekonstrukcija plānota pēc
kvotu principa.
Attiecināmie izdevumi – grants segums. Projektā pašvaldība var paredzēt
objektā melno segumu (asfaltbetona). Tādā gadījumā pašvaldība par
saviem līdzekļiem apmaksā melnā seguma uzklāšanu, bet profila
rekonstrukcija zem seguma tiek apmaksāta projekta ietvaros.

Sabiedriskā transporta pieturvietu, ietvju vai gājēju celiņu, pāreju izbūve
projekta ietvaros netiek atbalstīta, taču pašvaldība objektu sakārtošanu
var veikt par saviem līdzekļiem.



ATBALSTA NOSACĪJUMI

�Kvota tiek aprēķināta pašvaldībai pamatojoties 
uz:

• pašvaldības kopējo ceļu garumu (40%)
Kopējais pašvaldības īpašumā esošais grants ceļu garums.

• kopējo dzīvnieku skaitu (30%)
Informācija tiek iegūta no LDC reģistrēto dzīvnieku skaita, kuri tiek 

pārrēķināti dzīvnieku vienībās. 

• kopējām laukaugu platībām (30%)
Informācija tiek iegūta no LAD, kur reģistrētas laukaugu platības. 



ATBALSTA NOSACĪJUMI

�Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas ir:

•Būvmateriāli

•Būvniecība•Būvniecība

•Vispārējās izmaksas

�Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte ir 90%.



ATBALSTA SAŅEMŠANAS 
NOSACĪJUMI

� Pašvaldība definē objektu, kuram tiks piemērots atbalsts,
rīkojot vietējo uzņēmēju publisko apspriešanu.
Publiskās apspriešanas kārtība tiks noteikta MK noteikumos.

� Objekts tiek izvēlēts, ņemot vērā preču plūsmu objektā
(prioritāte ceļiem, kas veicina lauksaimniecības(prioritāte ceļiem, kas veicina lauksaimniecības
uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanos).

� Pēc tehniskā projekta izstrādes būvprojektam tiek veikta
neatkarīga ekspertīze, ko veic neatkarīgi eksperti
(izvēlas konkursa/ iepirkuma kārtībā LAD).



PALDIES PAR UZMANĪBU!PALDIES PAR UZMANĪBU!


