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LAUKU LEADER 2014 - 2020

Atbalsts tiks sniegts vietējās ekonomikas attīstībai, atbalstot uzņēmējdarbības 
projektus (īpaši lauku tūrismā, lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem, kuru 
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā un mājražošanā).

Atbalsta intensitāte:

• Sabiedriskā labuma projekti – līdz 90%

• Kopprojekti , kopdarbība – līdz 80%

• Privāta labuma projekti – līdz 70%

Atbalsts tiks sniegts juridiskām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu pārstrādi mājas apstākļos. Pēc projekta īstenošanas pretendentam būs 
jāreģistrējas kā pārstrādes uzņēmumam. Atbalstu iespējams saņemt investīcijām 
tehnoloģijās, ražošanas būvēs – pārtikas ražošanas uzņēmumos.

• Atbalsta intensitāte – līdz 40%



LAUKU LEADER 2014 - 2020

• Vietējo rīcības grupu (VRG) teritorijās ietilpstošo pilsētu – attīstības 

centru teritorijās pašvaldības nevarēs īstenot savus projektus. 

Uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām nav ierobežojumu.

• VRG uzņēmēji un biedrības varēs veidot savas produkcijas tirdzniecības 

stendus pilsētās, kas atrodas ārpus VRG teritorijas. Stratēģijā ir 

jānorāda, kuru pilsētu teritorijas vietējiem ražotājiem ir saistošas.



ZIVSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS (SVVA) 
2014 - 2020

• Kolkas, Ances un Tārgales pagasti

• Iekļaujas arī lielās pilsētas: Liepāja, Ventspils un Jūrmala

Atbalsta saņēmēji: fiziskas un juridiskas personas, biedrības un nodibinājumi, vietējās 
pašvaldības, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā

Atbalstāmās aktivitātes (vietējās attīstības stratēģijas īstenošana):

• Pievienotās vērtības veidošana, darbavietu radīšana un inovāciju veicināšana visos zvejas un 
akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos

• Darbību dažādošana zvejniecībā un ārpus tās

• Vides resursu izmantošana, klimata pārmaiņu seku mazināšana

• Sociālā labklājība un kultūras mantojums

• Zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana



ZIVSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS (SVVA) 
2014 - 2020

Pasākuma ietvaros viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa:

• Nav lielāka par 50 000 EUR

• Uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR

• Nozīmīgiem pašvaldību īstenotiem sabiedriskā labuma projektiem līdz 400 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

• Sabiedriskā labuma projekti – līdz 90%

• Kopprojekti, kopdarbība – līdz 80%

• Privāta labuma projekti – līdz 50%

inovatīviem projektiem – līdz 70%

VRG var noteikt mazāku atbalsta apmēru un intensitāti.
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PĒTĪSIM SEVI KOPĀ AR 
LATVIJAS LAUKU FORUMU

• No 05.12.2014. līdz 31.03.2015.

• Aktualizēsim SVID analīzi

• Vērtēsim vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību vajadzību nodrošinājumu, īstenoto 
projektu ilgtspēju

• Vērtēsim vietējā potenciāla iesaisti vietējās stratēģijas īstenošanā un inovatīvo risinājumu 
ieviešanas potenciālu

• Izvērtēsim stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa (konkursu organizēšana, 
projektu vērtēšana, valdes un izpildstruktūras darbības efektivitāte, komunikācijas veidi un 
informatīvie materiāli)

• Izvērtēsim biedrības administratīvo kapacitāti un darbības teritorijas izmaiņu iespējas

• Veiksim esošās un alternatīvās VRG teritorijas izvērtējumu (teritoriju attīstības intereses, 
sociāli – ekonomiskie procesi un rādītāji, pašvaldību kopīgie un atšķirīgie attīstības virzieni)

• Saņemsim ieteikumus biedrības turpmākai darbībai un nākamās stratēģijas sagatavošanai



VAI ESAM GATAVI?

• Aizpildīt vismaz 100 aptaujas anketas

• Sniegt intervijas (administratīvie vadītāji, valdes locekļi, 

aktīvie biedri, projektu īstenotāji)

• Piedalīties vismaz 7 semināros, darba un fokusa grupās


