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KLP II Pīlārs – nodrošina 
finansējumu konkurētspējai, vides 

un dabas resursu aizsardzībai, 
līdzsvarotai reģionu attīstībai

KLP II Pīlārs – nodrošina 
finansējumu konkurētspējai, 

vides un dabas resursu 
aizsardzībai

Lauku attīstības politikaLauku attīstības politika
20072007--2013                                             20142013                                             2014--20202020

Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sektora konkurētspējas veicināšana,

pārstrukturizēšana, attīstība un inovācijas

Vides un lauku ainavas uzlabošana -
lauksaimniecības zemes, dabas resursu 

sekmēt zināšanu nodošanu 
lauksaimniecības un mežkopības jomā

palielināt konkurētspēju un lauku 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju
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lauksaimniecības zemes, dabas resursu 
ilgtspējīga izmantošana, vidi saudzējošas 

ražošanas metožu pielietošanu

Lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas 
dažādošanas veicināšana  - attīstīt 

uzņēmējdarbību lauku teritorijā, uzlabot 
esošo lauku infrastruktūru

LEADER – vietējo rīcībgrupu atbalstīšana

LV pieejamais ES finansējums 
2007-2013 = 1,054 mljrd.EUR

sekmēt resursu izmantošanas 
efektivitāti un pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

LV pieejamais ES finansējums 
2014-2020 = 969 milj.eiro

veicināt pārtikas ražošanas ķēdes 
organizāciju un riska pārvaldību

aizsargāt ekosistēmas, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības

veicināt darbvietu radīšanas, 
nabadzības mazināšanu un lauku 

apgabalu attīstības potenciālu



LatvijaiLatvijai pieejamaispieejamais ELFLAELFLA finansējumsfinansējums
SalīdzinājumsSalīdzinājums 20142014--20202020 pretpret 20072007--20132013,, mljrdmljrd.. EUREUR
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Galvenie uzstādījumi 2014.Galvenie uzstādījumi 2014.--2020. 2020. 
periodam  periodam  

� Pieaug ienākumi no efektīvas ražošanas, palielinot produkcijas ar
pievienoto vērtību un uz tirgu orientētas produkcijas ražošanu

� Mazo un vidējo saimniecību atbalsts (kooperācija, izglītošana, nišu
produkti, darba vietas ārpus l/s)

� Katrs zemes, meža ha un Latvijai piederošie ūdeņi tiek izmantoti
vērtības radīšanai

� Latvijas laukus apsaimnieko ģimenes saimniecības, kuras spēj
nopelnīt un nodrošināt savu ģimeni

� Zinātnes attīstība un zināšanu līmeņa celšana nozarēs
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LAP 2014.LAP 2014.--2020.GADAM INDIKATĪVIE 2020.GADAM INDIKATĪVIE 
PASĀKUMU PASĀKUMU ĀTRĀKIE UZSĀKŠANAS TERMIŅIĀTRĀKIE UZSĀKŠANAS TERMIŅI

Gads

Ceturksnis

Mēnesis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

Konsultāciju pakalpojumi

Investīcijas materiālajos aktīvos

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

I II III IV

2014 2015

I II III IV
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Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Agrovide un klimats

Bioloģiskā lauksaimniecība

Natura 2000 maksājumi

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas  ierobežojumi

Sadarbība

LEADER



Lauku teritorija LAP 2014Lauku teritorija LAP 2014--2020 ietvaros2020 ietvaros

• LAP redakcija: Lauku teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot
republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar
iedzīvotāju skaitu virs 5000

Attiecas uz pasākumu „Pamatpakalpojumi” un apakšapsākumu

„Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību

radīšanā un attīstīšanā” un

• Papildus attiecībā uz LEADER : visa Latvijas lauku teritorija,
ieskaitot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 15000 (papildus
noteikts, ka novados, kuri ir 21 reģionālās attīstības centrs,
pašvaldības nevar iesniegt projektus)
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LaukuLauku teritorijateritorija
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11.ES lauku attīstības prioritāte.ES lauku attīstības prioritāte

veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā un lauku apvidos

Mērķa virzieni:

� sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes izveidi lauku
apvidos;
sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes izveidi lauku
apvidos;

� stiprināt saikni starp lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un
mežsaimniecību un pētniecību un inovāciju, tostarp lai uzlabotu
vides apsaimniekošanu un vides stāvokļa rādītājus;

� rosināt mūžizglītību un profesionālo apmācību lauksaimniecības
un mežsaimniecības nozarē;
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No LAP 2014No LAP 2014--2020 situācijas analīzes2020 situācijas analīzes

Augstākā;
4917;
6%

Profesionālā ; 16868; 
20%

Praktiskā pieredze; 
51267;
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Pamatapmācība            
10334; 
12%

51267;
62%

Lauku saimniecību vadītāju lauksaimnieciskā izglītība 2010. gadā



No LAP 2014No LAP 2014--2020 situācijas 2020 situācijas 
analīzesanalīzes
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ES dalībvalstu rezultāti inovācijā, izvērtējot pēc 24 kritērijiem 
Avots: Innovation Union Scoreboard 2013



11.ES lauku attīstības prioritāte.ES lauku attīstības prioritāte

Pasākumi:

� Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

� Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību 
pārvaldības un atbalsta pakalpojumi

� Sadarbība
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Zināšanu Zināšanu pārneses pārneses un informācijas un informācijas 
pasākumi pasākumi (13 milj. EUR)

Atbalsta pretendenti

� Juridiskas personas

� Tiešie labuma guvēji - lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes vai
mežsaimniecības nozarēs strādājošie, zemes pārvaldītāji, lauku
teritorijā darbojošies MVU

Atbalsta aktivitātes

� Apmācības, kursi, darbsemināri, praktiskā apmācība un pieredzes
apmaiņa Latvijā.

� Specifiska tālākizglītības apmācība arī citās valstīs (prioritāri ES).

Atbalsta intensitāte

� līdz 90% atkarībā no atbalstāmās darbības veida lielāka atbalsta
intensitāte zināšanu līmeņa celšanai vides jautājumos un mazo
saimniecību īpašniekiem
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Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību 
pārvaldības un atbalsta pakalpojumi pārvaldības un atbalsta pakalpojumi (10 milj. EUR)

Atbalsta aktivitātes

� Konsultācijas individuālā līmenī lauksaimniekiem, meža īpašniekiem
un lauku teritorijā esošajiem MVU (apgr. līdz 15 tūkst. EUR), lai
uzlabotu ekonomisko, ar vides jautājumiem saistīto un klimatam
draudzīgu saimniekošanu, kā arī to saimniecību, uzņēmumu un
investīciju dzīvotspēju.investīciju dzīvotspēju.

Atbalsta saņēmēji

� Konsultāciju pakalpojumu sniedzēji – juridiskas personas

Atbalsta intensitāte – līdz 100%

Atbalsta apjoms – 1500 EUR vienam konsultāciju pakalpojuma
saņēmējam visā plānošanas periodā
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Sadarbība Sadarbība (22,1 milj. EUR) 

Atbalstāmās aktivitātes:
• Atbalsts lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējīgai Eiropas

inovāciju partnerības (EIP) darbu grupu izveidei un darbībai
• Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju

izstrādei
• Lauku tūrisma attīstības veicināšana

Atbalsta saņēmēji
• EIP darba grupas, kas ir juridiskas personas
• zemkopības zinātniskās institūcijas un lauksaimniecības vai• zemkopības zinātniskās institūcijas un lauksaimniecības vai

mežsaimniecības uzņēmumi
• Ar tūrismu saistītas biedrības, kuru biedri vismaz 50 % ir zemnieku

saimniecības un individuālie komersanti.

Atbalsta apjoms
• maksimālais atbalsta apjoms vienai EIP darba grupai līdz 500 000

EUR , atbalsta intensitāte līdz 100%
• zinātniskām institūcijām – 2 000 000 EUR (atbalsta intensitāte līdz

100%), uzņēmumiem – 100 000 EUR (atbalsta intensitāte līdz 60%)
• biedrībām līdz 800 000 EUR (atbalsta intensitāte līdz 100%)
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EIP darba grupas
juridiskas personas - sastāvā 5-10 biedri

Sadarbība Sadarbība II

NVO
Ražotājs, Zinātnieks Konsultants

Inovācijas definīcija LAP:

Ar inovāciju pasākuma ietvaros apzīmē procesu vai darbību, kura 
rezultātā vismaz nacionālā līmenī tiek radīts jauns produkts vai 
pakalpojums un kurā tiek iesaistīts intelektuālais potenciāls, 
nodrošinot nepārtrauktu mijiedarbību visā procesa garumā, t.i. 
zinātne – pētniecība - tirgus izpēte – gatavās produkcijas ražošana

15

ZZNVO
Ražotājs, 
uzņēmējs 

Zinātnieks 
studenti

Konsultants



Sadarbība Sadarbība IIIIII

EIP projekti

Ideju konkurss
projekta apraksts un sagaidāmo rezultātu 

apraksts
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Projekts
Izstrādāts projekts un iekšējās procedūras, 
kas nodrošina lēmumu pieņemšanas 
caurspīdīgumu un novērš interešu konfliktu



22.ES lauku attīstības prioritāte.ES lauku attīstības prioritāte

uzlabot lauku saimniecību dzīvotspēju un visu 
lauksaimniecības veidu konkurētspēju visos reģionos un 

veicināt inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu

Mērķa virzieni:Mērķa virzieni:

� uzlabot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un
veicināt lauku saimniecību pārstrukturēšanu un
modernizēšanu, jo īpaši lai pastiprinātu dalību tirgū un
virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās
darbības dažādošanu;

� atvieglot atbilstīgi kvalificētu lauksaimnieku ienākšanu
lauksaimniecības nozarē un jo īpaši paaudžu maiņu;
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22.ES lauku attīstības prioritāte.ES lauku attīstības prioritāte

ELFLA pasākumi (431 milj.EUR)
� Ieguldījumi materiālajos aktīvos

� Lauku saimniecību attīstība

� Infrastruktūra, kas saistīta ar lauksaimniecības un 
mežsaimniecības attīstību

Saimniecību un biznesa attīstība � Saimniecību un biznesa attīstība 

� Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

� Mazo saimniecību attīstība

� Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

� Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un atbalsta 
pakalpojumi

� Sadarbība
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3.ES lauku attīstības prioritāte3.ES lauku attīstības prioritāte

veicināt pārtikas preču aprites organizēšanu, tostarp 
lauksamniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, 

dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā

Mērķa virzieni:

� primāro ražotāju konkurētspējas uzlabošana, tos labāk� primāro ražotāju konkurētspējas uzlabošana, tos labāk
integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot
kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību
lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos
un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un
organizācijas un starpnozaru organizācijas;

� lauku saimniecību riska novēršana un pārvaldības atbalsts
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3.ES lauku attīstības prioritāte3.ES lauku attīstības prioritāte

ELFLA pasākumi(68 milj.EUR)

� Ieguldījumi materiālajos aktīvos

� Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

� Ražotāju grupas� Ražotāju grupas

Valsts atbalsta pasākumi

� Atbalsts tirgus veicināšanas pasākumiem

� Riska pārvaldība: ražas, dzīvnieku un augu
apdrošināšana

20



4. ES lauku attīstības prioritāte4. ES lauku attīstības prioritāte

atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību

Mērķa virzieni:

◦ atjaunot, saglabāt un veicināt bioloģisko daudzveidību (tostarp 
Natura 2000 teritorijās un apgabalos, kuros ir dabiskie vai citi Natura 2000 teritorijās un apgabalos, kuros ir dabiskie vai citi 
specifiski ierobežojumi), un apgabalos ar augstas dabas vērtības 
lauksaimniecību, kā arī Eiropas ainavu stāvokli;

◦ uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu, tostarp mēslošanas 
līdzekļu un pesticīdu lietošanu;

◦ novērst augsnes eroziju un uzlabot augsnes apsaimniekošanu
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4. ES lauku attīstības prioritāte4. ES lauku attīstības prioritāte

ELFLA pasākumi(618 milj.EUR)
� Agrovide un klimats 

� Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos 

� Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana

� Videi draudzīgas saimniekošanas veicināšana 

� Rugāju lauks ziemas periodā (pārejošās saistības)

� Bioloģiskā lauksaimniecība

� Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem

� Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi 

� Atbalsts to meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko 
izraisījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli 
notikumi 
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5. ES lauku attīstības prioritāte5. ES lauku attīstības prioritāte

veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 

emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības 
nozarē

Mērķa virzieni:

◦ palielināt ūdens izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā;◦ palielināt ūdens izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā;

◦ palielināt enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un 
pārtikas pārstrādē;

◦ sekmēt atjaunojamo energoresursu, blakusproduktu, atkritumu, 
atlieku un citu nepārtikas izejvielu piegādi un izmantošanu 
bioekonomikas vajadzībām;

◦ samazināt siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas 
lauksaimniecībā;

◦ veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā;

�
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5.ES lauku attīstības prioritāte5.ES lauku attīstības prioritāte

ELFLA Pasākumi(75 milj. EUR)

� Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā

◦ Meža ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās 
lauksaimniecības zemes, un to kopšana.  Meža ieaudzēšana un 
kopšanakopšana

◦ Atbalsts ieguldījumiem, kas uzlabo meža ekosistēmu noturību 
un ekoloģisko vērtību

� Ieguldījumi materiālajos aktīvos:

◦ Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 

◦ Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
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6. ES lauku attīstības prioritāte6. ES lauku attīstības prioritāte

veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un 
ekonomisko attīstību lauku apvidos

Mērķa virzieni:

� veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī � veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī 
darbvietu radīšanu;

� b) sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos;

� c) uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
pieejamību, izmantošanu un kvalitāti lauku apvidos

◦
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6.ES lauku attīstības prioritāte6.ES lauku attīstības prioritāte

ELFLA Pasākumi (253 milj.EUR)

� Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos apvidos 

� Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība:

◦ Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā 

� LEADER pieeja
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Paldies par Jūsu Paldies par Jūsu 

uzmanību!uzmanību!
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