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Lauku attīstība jaunā ietvarā 

Eiropas 2020 stratēģija 

Kopienas stratēģiskais ietvars (KSI)  
– ietver  ELFLA, ERAF, ESF,Kohēzijas Fondu un EJZF, un atspoguļo ES2020 kopējos mērķus un 

 pamat pasākumus katram no fondiem 

Partnerības līgums  
– nacionāla mēroga dokuments, kas iezīmē fondu paredzamo izlietojumu ES2020 mērķu sasniegšanai 

Lauku attīstības politika: 
 ELFLA 

Pārējie KSI fondi 
(ERAF, ESF, EJZF, Kohēzijas Fonds) 

Lauku attīstības programma 

Lauksaimniecības  

konkurētspēja 

dabas resursu  

Ilgtspējīga 

 apsaimniekošana  

un klimata politika 

līdzsvarota  

teritoriālā  

attīstība 

 lauku apvidos 

M
ē
rķ

i 

Inovācijas, Vides un klimata izmaiņas kā starpnozaru jomas 



Lauku attīstības politikas  

 prioritātes 

 veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā un lauku apvidos 

 uzlabot visu lauksaimniecības veidu konkurētspēju un 
stiprināt saimniecību dzīvotspēju 

 veicināt pārtikas aprites organizēšanu un riska 
pārvaldību lauksaimniecībā 

 atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas atkarīgas 
no lauksaimniecības un mežsaimniecības 

 veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku 

 veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un 
ekonomisko attīstību lauku apvidos 
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Pasākumi I 

  
   

Pasākumi, vairākām Savienības prioritātēm: 
 

 
 
 Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

 
Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

 
Sadarbība 
 



Pasākumi II 

Pasākumi, lai veicinātu zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos 

 

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 

 

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un 
lauku saimniecību atbalsta 
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Pasākumi III 

 Pasākumi, lai uzlabotu visu lauksaimniecības veidu 
konkurētspēju un veicinātu lauku saimniecību 
dzīvotspēju 

 

 Lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes shēmas 

 

 Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi 
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Pasākumi IV 

 Pasākumi, lai veicinātu pārtikas piegādes ķēdes 
organizēšanu un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā 

 Profilakse un atjaunošana pēc bojājumiem, ko mežam 
nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un 
katastrofāli notikumi 

 Ražotāju grupu izveide 

 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana 
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Pasākumi V 

 Pasākumi, lai atjaunotu, saglabātu un uzlabotu 
ekosistēmas un veicinātu resursu efektīvu 
izmantošanu un atbalstītu pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku 

 Agrovide un klimats 

 Bioloģiskā lauksaimniecība 

 Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi 

 Apmežošana un meža izveide 

 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai 
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Pasākumi VI 

Pasākumi, lai veicinātu sociālo iekļautību, nabadzības 
samazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos 

 

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos 

 

LEADER 
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LEADER pieeja pēc 2013.gada 

2014.-2020.gada plānošanas periodā caur LEADER 
pieeju tiek plānotas aktivitātes 

 

 Uzņēmējdarbības veicināšanai 

 Sociālajām aktivitātēm 

 Sakārtotas vides jautājumu risināšanai 



Labā prakse 

Vietējās rīcības grupas loma vietējo ražotāju 
produkcijas popularizēšanā: 

  “Zied zeme” delikatešu grozs; 

  Jelgavas novadā pārtikas amatnieku aktivizēšana 
un saliedēšana; 

 



“Zied Zeme” Delikatešu grozs 



Atbalstāmie ieguldījumi ar LEADER pieeju 

 Atbalsts mājražotājiem 

 Pārvietojamo pārstrādes iekārtu iegāde 

 Vietējo tirdziņu izveidošana 

 Vietējo produktu popularizēšana 

 Loģistikas bāzes iekārtošana u.c. 



Pasākumi, kuriem plānota projektu 
pieņemšana 2013.gadā 

 Lauku saimniecību modernizācija - kooperatīviem 

 Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana 

 Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības 
radīšana bioloģiskajai pārstrādei 

 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 
mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas mazjaudas tehnikai 

 Tūrisma aktivitāšu veicināšana 

 LEADER aktivitātes 
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Paldies par Jūsu 

uzmanību! 
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