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Izmaksātais un īstenošanā

DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SABIEDRĪBAS 
VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

➢Lauku teritoriju attīstībai ar LEADER pieeju īstenotas 2 069 aktivitātes, 
tai skaitā 833 vietējās ekonomikas stiprināšanai un 1 236 iniciatīvas 
vietas potenciāla attīstībai;

➢ Jau radītas 110 jaunas darba vietas. Apstiprinātos projektos plānots 
radīt 1 042 darba vietas. 



LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2020. GADĀ

19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju»

➢2021.gadā var turpināt sludināt projektu pieņemšanas kārtas.

➢Par maziem finansējuma atlikumiem un, ja neplāno jaunas projektu pieņemšanas
kārtas līdz pārejas perioda finansējumam, lūgums informēt LAD.

➢Ir jāseko līdzi projektiem, kas ir finansēti ar virssaistību finansējumu. Ja projekta
saistības tiek lauztas, lūgums informēt LAD un atkārtoti to neizsludina.

➢Projektu īstenošanas maksimālais termiņš ir līdz 2023.gada 1.jūnijam (saglabājas
esošais projektu īstenošanas termiņš viens/divi gadi).

19.4. «VRG darbības nodrošināšana, aktivizēšana»

➢VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai pieejamo finansējumu vēlams plānot
līdz 2021.gada beigām (pieejams līdz jauno VRG stratēģiju apstiprināšanai
(2023.g.)). VRG var veikt šī finansējuma pārdali uz 19.2.apakšapākumu (grozījumi
SVVA stratēģijā, grozījumus var piemērot pēc iesniegšanas LAD).

➢Ir attiecināma realizēto projektu saturiskā uzraudzība 2021. un 2022.gadā.



LAUKU ATTĪSTĪBA 2021.-2022. GADĀ 

➢Visticamāk 2 gadu pārejas periods: 2021. – [2022]. gads

➢Tiks turpināta LAP īstenošana – esošie pasākumi un nosacījumi

➢Finansējums no KLP 2021. un [2022]. gada budžeta piešķīrumiem
lauku attīstībai

➢Jauns priekšlikums – ES Atveseļošanās instrumenta finansējumu (ERI)
izmantot jau pārejas periodā, nevis nākamajā KLP plānošanas
periodā



Izmaksas 2021.gads 
mlj. EUR

2022.gads 
mlj. EUR

Kopā, mlj. 
EUR

%

KLP pārejas perioda 
finansējums 

211,0 172,8 383,8 100%

ELFLA līdzfinansējums 143,5 117,5 261,0 68%

Valsts budžeta līdzfinansējums 67,5 55,3 122,8 32%

Atveseļošanās instrumenta 
finansējums

25,6 59,8 85,4 100%

Kopā 236,6 232,6 469,2* x

FINANSĒJUMS LAUKU ATTĪSTĪBAI PĀREJAS PERIODĀ

*Šajā periodā piemēro «N+3» principu, t.i. saistības var uzņemties un apmaksāt līdz 2025.g. 31. decembrim



LAUKU ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI PĀREJAS PERIODĀ 
2021.- [2022] GADĀ

Pasākums KLP finansējums, 
mlj. EUR

ERI finansējums, 
mlj. EUR

M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi 10,0 0

M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos 156,2 61,1

M06 Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 7,0 20,0

M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā 

11,0 0

M10 Agrovide un klimats 33,2 0

M11 Bioloģiskā lauksaimniecība 70,0 0

M12 Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 mežu 
teritorijām

12,0 0

M16 Sadarbība 10,0 0

M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija 20,0 0

M20 LEADER 19,55 0



LAUKU ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI PĀREJAS PERIODĀ             
2021.- [2022] GADĀ – LAIKA PLĀNS (I)

ES un nacionālie normatīvie akti

2020. okt./nov. plānots panākt vienošanos par Regulu Pārejas perioda
īstenošanai un Daudzgadu finanšu ietvars (MFF).

2020. nov./dec. LAP 2014.-2020. grozījumu iesniegšana EK (izmaiņas
finanšu plānā un rādītājiem).

2020. nov. - 2021. martam grozījumi nacionālos normatīvos aktos
(MKnot.598, MKnot.125, MK not.590 un MK not.769).



LAUKU ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI PĀREJAS PERIODĀ              
2021.- [2022] GADĀ – LAIKA PLĀNS (II)

Pārejas perioda atbalsta piešķiršana VRG

2021. marts/maijs sludinājums par papildu atbalstu SVVA stratēģiju
īstenošanai (grozījumu SVVA stratēģijās iesniegšana). Prioritāri novirzāms
uzņēmējdarbību attīstošiem projektiem (esošais nosacījums 50%).

2021. maijs/jūlijs SVVA komitejas lēmums par papildu atbalsta piešķiršanu:

➢esošie nosacījumi atbalsta apmēra aprēķināšanai;

➢ietver atbalstu VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai (kā līdz šim 15% vai
20%, pieejams pēc SVVA komitejas lēmuma, tiks izdots LAD lēmums);

➢maksimālais projektu īstenošanas termiņš ir līdz 2025.gada 1. jūnijam (saglabāsies
projektu īstenošanas termiņš viens/divi gadi).



KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS NĀKOTNE



DARBA ORGANIZĒŠANA SAISTĪBĀ AR KLP PĒC 2020 GADA (II)

ES un nacionālie normatīvie akti

2021. apstiprināta KLP SP regula.

Līdz 2021.g. beigām sarunas ar EK.

2021./2022. nacionālo normatīvo aktu izstrāde.

VRG atlase un stratēģiju apstiprināšana

2022. SVVA komitejas izveide (tiks pārskatīts sastāvs, pārstāvniecība).

2022. VRG atlase.

2022. pēc VRG atlases pieejams stratēģijas sagatavošanas atbalsts (VRG
(ELFLA) un ZVRG (EJZF)).

Līdz 2023.gadam apstiprinātas VRG stratēģijas.

2023. VRG uzsāk stratēģiju īstenošanu



LAUKU SAIMNIECĪBU ATTĪSTĪBA
(pārejas periodā - 94 + ERI 61 milj. EUR) 

Būvniecība, tehnikas/aprīkojuma iegāde
Max publiskais attiecināmo izmaksu atbalsts 1 000 000 EUR, būvniecībā var 

palielināt līdz 2 000 000 EUR, par summu, kas nomaksāta nodokļos

Apgrozījums 70 001 – 350 000 EUR 
(saimniec.skaits ~1 190 )

(35 milj. + ERI 10 milj. EUR)

Atzītās kooperatīvās sabiedrības

(10 milj. EUR)

Apgrozījums virs 350 001 EUR 
(saimniec.skaits ~740)

(24 milj. + ERI 51 milj. EUR)

Tiek saglabāts 
reģionalizācijas princips 

Apgrozījums 15 000 līdz 70 000 EUR 
(saimniec.skaits ~10 000)

(25 milj. EUR)

100% Klimata un energoefektivitātes 
pasākumi un finanšu instrumenti 
saimniecībām ar apgrozījumu virs 500 000 
EUR, pārējām vismaz 30%

Max
publiskais 

finansējums 
=  

apgrozījums 
x2

30% Klimata un energoefektivitātes 
pasākumi un finanšu instrumenti 
saimniecībām ar apgrozījumu līdz 500 000 
EUR

Ieguldījumi cūkkopības un 
putnkopības nozarēs labturības, 
biodrošības un citiem mērķiem

(30 milj. EUR)

Kredītprocenti

(20 milj. EUR)

Uzsācēji 
nevar 

pieteikties 
????



LAUKU TELPAS IZAICINĀJUMI 

➢Nodarbinātības un ienākumu iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un ražošanu, t.sk.,
bioekonomikas veicināšana alternatīvu ienākumu gūšanai un papildus nodarbinātības iespēju
radīšanai.

➢Kopdarbības atbalsts, t.sk., zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai, īsajām piegādes ķēdēm.

➢Sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm kompleksi risināmi lauku teritoriju izaicinājumi
kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanai un izveidei, nodrošinot pakalpojumu pieejamību (t.sk.
medicīna, izglītība, kultūra, komercbankas), infrastruktūras pieejamību (ceļi, interneta
pārklājums, elektroenerģijas pieslēgumi, dzīvojamais fonds, mobilitāte), kā rezultātā saglabātos
apdzīvotība laukos.

➢Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbībai (īpaši, mazajiem un vidējiem).

➢Teritorijas identitāte (t.sk. teritoriju zīmoli).

Horizontālā mērķa ietvaros īstenojamās konkurētspējas sekmēšanas vajadzības

➢Kvalitatīva izglītība un zināšanas – pieejamība, gan kvalifikācijas celšana, gan pārkvalificēšanās.

Ārpus KLP SP risināmās vajadzības, sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm

➢Atvieglota nodokļu politika mazajiem uzņēmējiem lauku teritorijā, īpaši, uzsācējiem.



LEADER TERITORIJA 

Rīgā un pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 15 000 –
tirdzniecības vietu izveide, ja to veido VRG teritorijas
lauksaimniecības produkcijas ražotāji, pārstrādātāji,
kooperatīvi, mārketinga un sadarbības aktivitātes, atbalsts
zaļā publiskā iepirkuma nodrošināšanai un veicināšanai.

Pierīgas pašvaldībās (pašvaldības, kuras robežojas ar Rīgas
pilsētu) noteiktas atbalstāmās darbības.

LEADER teritorija ir visa Latvijas teritorija, ietverot pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000.

Lauku teritorija ir visa Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un novadu administratīvos centrus – papildinoši VARAM
atbalsta pasākumiem.



Atbalsts SVVA stratēģiju īstenošanai

Lauku telpa – LEADER pieejas īstenošana (10% no ELFLA)

Infrastruktūra uzglabāšanai, loģistika, 
veicinoši pasākumi

Atbalsts pieejams, ja tas ir apstiprināts kā 
VRG stratēģijas stratēģiskais projekts

Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas 

(vismaz 50%)

Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas

Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības 

radīšana, attīstība, t.sk. tūrisms 
(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde 

(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana

(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana

(apgrozījums līdz 150 000 EUR/gadā)

Teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk.:

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana

Atbalsts zaļā iepirkuma nodrošināšanai 
un veicināšanai

Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība

80%
20%

VRG darbības 
nodrošināšana un 

aktivizēšana

VRG darbības 
nodrošināšana

(algas un tehniskais 
nodrošinājums)

Teritorijas aktivizēšana
(semināri, apmācības, 

pirmsprojektu iesniegšanas 
konsultācijas u.c.)

līdz 15%85%

Integrēti arī pamatpakalpojumi, 
nelauksaimnieciskās aktivitātes



Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas 

(vismaz 50%)

Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības 

radīšana, attīstība, tsk.,tūrisms

Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde 

Tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana

Atbalsta pretendenti
Atbalsta intensitāte*

Viena projekta maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa *

Uzņēmējdarbības uzsākšanai 
(vienkāršotās izmaksas)

➢ vienreizējs maksājums
(lump sum)

➢ 5 000 EUR

Uzņēmēji ar apgrozījumu līdz 150 000 
EUR/gadā

➢ 40% ➢ līdz 200 000 EUR

Kooperatīvās sabiedrības ➢ 40% ➢ līdz 200 000 EUR

Pašvaldības (tirdzniecības vietas izveide, 
kopprojekts ar uzņēmēju)

➢ 40% ➢ līdz 200 000 EUR

* VRG SVVA stratēģijā var palielināt atbalsta intensitāti (max līdz 75%), nosakot kritērijus, piem., saistītus ar
bioekonomiku (t.sk. aprites ekonomika), inovācijām, energoefektivitāti, kopdarbību, sociālo uzņēmējdarbību) un
samazināt maksimālo attiecināmo izmaksu summu.

Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar nelauksaimniecības de minimis;

VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS



Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas

Teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk.:

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana

Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība

Atbalsta veids
Atbalsta intensitāte*

Viena projekta maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu summa *

Juridiska vai fiziska persona, biedrības,
nodibinājumi, reliģiskas organizācijas,
pašvaldības, kas īsteno sabiedriskā labuma
projektu**

➢ 70%;

➢ līdz 50 000 EUR

➢ līdz 100 000 EUR (pašvaldības 
infrastruktūra)

Viedo ciemu stratēģiskais attīstības projekts ➢ 70%;
➢ noteikts limits uz teritoriālo 

vienību

Jauniešu iniciatīvu attīstības projekti 
(vienkāršotās izmaksas)

➢ vienreizējs maksājums
(lump sum)

➢ 5 000 EUR

VRG starpvalstu/ starpteritoriālās
sadarbības projekti

➢ 100%, budžeta projekts ➢ līdz 100 000 EUR

** Sabiedriskā labuma projekts - ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par projekta rezultātu netiek 
prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS

* VRG SVVA stratēģijā var palielināt atbalsta intensitāti (nosakot kritērijus) un samazināt maksimālo attiecināmo
izmaksu summu



Atbalsts zaļā iepirkuma 
nodrošināšanai un veicināšanai

Ražošanas, uzglabāšanas vietas
izveide (infrastruktūra,
pamatlīdzekļi,
programmnodrošinājums,
darbības izmaksas (alga) 2
gadus pēc projekta
īstenošanas). Var ietvert telpas
mājražotājiem pārstrādes
veikšanai.

Loģistikas nodrošināšana
(transportlīdzekļu iegāde).

Atbalsts pieejams, ja tas ir
apstiprināts kā VRG stratēģijas
stratēģiskais projekts.

Kopprojekta atbalsta pretendenti
Atbalsta intensitāte

Viena projekta maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 

Pašvaldība vai vairāku pašvaldību
kopdarbība vienas vai vairāku vietējo
rīcības grupu SVVA stratēģijas
īstenošanas teritorijā

➢ 90%; ➢ līdz 1 000 000 EUR

Vietējā rīcības grupa, ja stratēģijā ir
apstiprināts stratēģiskais projekts un
tā nodrošinās koordinēšana
aktivitātes (apzināšanu, aktivizēšanu,
sadarbības tīkla izveidi, uzraudzību)
starp pašvaldību un vietējiem
lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem, ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējiem

➢ 100%
➢ atbalsts tiek sniegts saskaņā ar 

atbalstu VRG darbības 
nodrošināšanai, aktivizēšanai

ATBALSTS ZAĻĀ IEPIRKUMA NODROŠINĀŠANAI UN VEICINĀŠANAI



LEADER ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS PIERĪGAS VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPĀS 

Tirdzniecības vietas 
(veido lauks. prod. ražotāji, pārstrādātāji, 

kooperatīvi)

Sociālā uzņēmējdarbība

Sadarbība (nacionālā un starpvalstu līmenī) ar 
mērķi dot ieguldījumu:

-resursu efektīvā izmantošanā (bioekonomika);
-inovācijās un precīzās tehnoloģijās

Atbalsts zaļā publiskā iepirkuma nodrošināšanai 
un veicināšanai

DG «Lauku telpa» kopsavilkums:
paredzot atbalsta iespējas tirdzniecības vietu 
izveidei, zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai, 
ar bioekonomiku saistītām aktivitātēm, «viedo 
ciemu» veicināšanas aktivitātēm, mārketinga 
un sadarbības aktivitātēm un kopstrādes telpu 
veidošanai.Apdzīvoto vietu kopienu veidošana, aktivizēšana, 

vietas piederības veicināšana, viedie ciemi un 
kopstrādes telpas



RĀDĪTĀJI (KLP SP REGULAS PRIEKŠLIKUMS)

Rezultātu rādītāji

Izaugsme un darba vietas lauku 

apvidos

Jaunas darba vietas atbalstītajos projektos

LEADER pārklājums Lauku iedzīvotāju īpatsvars, uz kuriem attiecas lauku attīstības

stratēģijas

Lauku bioekonomikas attīstība Bioekonomikas uzņēmumu skaits, kas izveidoti ar atbalstu

Lauku ekonomikas digitalizācija Lauku iedzīvotāji, uz kuriem attiecas atbalstītā viedo ciemu stratēģija

Eiropas lauku savienošana Lauku iedzīvotāju daļa, kas gūst labumu no piekļuves pakalpojumiem

un infrastruktūrai, izmantojot KLP atbalstu

Sociālās iekļaušanas veicināšana Cilvēku skaits, kuri gūst labumu no atbalstītajiem sociālās iekļaušanas

projektiem



PALDIES PAR JŪSU UZMANĪBU!


