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Lauku attLauku attīīststīības programmas 2014.bas programmas 2014.--2020. m2020. mēērrķķii

�� LauksaimniecLauksaimniecīības un mežsaimniecbas un mežsaimniecīības konkurbas konkurēētsptspēējaja
ES prioritātes: 

2. Uzlabot lauku saimniecību dzīvotspēju un  konkurētspēju, veicināt inovatīvas saimniecību 
tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu

3.Veicināt pārtikas preču apriti, lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, un riska
pārvaldību lauksaimniecībā

�� Dabas resursu ilgtspDabas resursu ilgtspēējjīīga apsaimniekošanaga apsaimniekošana
ES prioritātes: 

4.Atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību
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4.Atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību

5. Veicināt resursu efektīvu izmantošanu, atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku
lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarēs

�� LLīīdzsvarota teritoridzsvarota teritoriāāllāā attattīīststīība lauku apvidosba lauku apvidos
ES prioritāte: 

6.Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos

�� ZZinināāšanušanu llīīmemeņņaa paaugstinpaaugstināāšanašana lauku lauku uzuzņēņēmmēējiemjiem
(horizont(horizontāālais)lais)

ES horizontālā prioritāte: 

1.Veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos 



LauksaimniecLauksaimniecīībasbas, mežsaimniec ības  konkur ētspēja, mežsaimniec ības  konkur ētspēja

�Mērķtiecīgas investīciju programmas lauksaimniecībā un
pārstrādē (mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem), nosakot
konkrētu sasniedzamo mērķi katra projekta līmenī

�Kooperācijas un tirgus (vietējā un eksporta) pieejamības
veicināšana, t.sk izmantojot LEADER pieeju, eksporta apjomu
koncentrēšana
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koncentr šana

�Neizmantotās lauksaimniecības zemes produktīvas
izmantošanas nodrošināšana, atgriežot to lauksaimnieciskajā
ražošanā vai apmežojot

�Lauksaimniecības nozares riska negatīvās ietekmes
mazināšana, novēršot riskus un atjaunojot lauksaimnieciskās
ražošanas potenciālu (sējumi, daudzgadīgie stādījumi, ganāmpulks)



SaimniecSaimniecīības sadalbas sadalīījums jums ppēēc to tirgus dac to tirgus daļļas un as un 
attattīīststīības tempiembas tempiem 2010.gad2010.gadāā un prognoze 2020.gadamun prognoze 2020.gadam
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Ņemot vērā saimniecību skaita izmaiņu un attīstības tempu tendences, tiek
prognozēts, ka 2020. gadā varētu būt ~ 40 tūkstoši uz tirgu orientētu saimniecību,
turklāt ātrāki attīstības tempi būs tieši mazajām un vidējām saimniecībām



Dabas resursu ilgtspDabas resursu ilgtspēējjīīga apsaimniekošanaga apsaimniekošana

� Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana lauksaimniecības un meža 
zemēs

� Vides piesārņojuma riska novēršana un augsnes auglības saglabāšana

� SEG un amonjaka emisiju samazināšana lauksaimniecībā, atjaunojamo 

energoresursu izmantošana
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� Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana lauksaimniecības un meža 
zemēs

� Energoefektivitātes paaugstināšana lauksaimniecības un pārtikas 
ražošanas 

nozarēs

� CO2 piesaistes palielināšana meža zemēs, veicot meža ieaudzēšanas, 

kopšanas un ekoloģiskās vērtības uzlabošanas pasākumus 



KopKopēējjāās SEG emisijas no lauksaimniecs SEG emisijas no lauksaimniecīības nozaresbas nozares
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Laika posmā līdz 2020. gadam, ražošanas efektivitātes un izmantoto LIZ platību pieauguma
rezultātā, tiek prognozēts saražotās augkopības un lopkopības produkcijas pieaugums, kura
rezultātā palielināsies arī kopējās SEG emisijas.

Tāpēc nepieciešams veicināt saimniecību tehnoloģisko paņēmienu maiņu pret videi
draudzīgākām augsnes apstrādes un kūtsmēslu apsaimniekošanas metodēm, kā arī
lauksaimnieciskajā ražošanā un pārstrādē radušos atlikumproduktu izmantošanu enerģijas
ražošanā.



Līdzsvarota teritoriālā attīstība lauku Līdzsvarota teritoriālā attīstība lauku 
apvidosapvidos

� Lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšana, dzīves līmeņa
paaugstināšana, nodrošinot nodarbinātību un pakalpojumu
pieejamību – atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai laukos

� Pievadceļu kvalitātes un infrastruktūras pieejamības
uzlabošana lauku teritorijā
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uzlabošana lauku teritorijā

� Lauku iedzīvotāju sociālās aktivitātes paaugstināšana, t.sk.
izglītības, kultūras, sporta un atpūtas jomās, izmantojot LEADER
pieeju



NodarbinNodarbināāttīība struktba struktūūra pa nozarra pa nozarēēm m 
Latvijas lauku u.c novadu grupLatvijas lauku u.c novadu grupāās s 
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Latvijas lauku novados visnozīmīgākā vieta nodarbinātības nodrošināšanā ir
lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, zivsaimniecībai, kā arī apstrādes rūpniecībai, kas
kopīgi nodrošina 49% no darba vietu skaita.

Nepieciešams atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās, kas ir pamats
lauku apdzīvotībai, kultūrvides un tradīciju saglabāšanai
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LAP 2014.LAP 2014.-- 2020. finans2020. finansēējuma sadaljuma sadalīījums jums 
pa ES definpa ES definēētajtajāām prioritm prioritāāttēēmm

2. prioritāte
Uzlabot lauku 

saimniecību dzīvotspēju 
un  konkurētspēju, 
veicināt inovatīvas 

saimniecību tehnoloģijas 
un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu

476,1 milj. EUR

5. prioritāte
Veicināt resursu efektīvu 

izmantošanu, atbalstīt 
pret klimata pārmaiņām 

noturīgu ekonomiku  
lauksaimniecības, 

pārtikas un 

6.prioritāte
Veicināt sociālo 

iekļautību, nabadzības 
mazināšanu un 

ekonomisko attīstību 
lauku apvidos

236,3 milj. EUR

15,4%

4,9%
31,1%

KopKopēējais pieejamaisjais pieejamais
finansfinansēējumsjums
1 532 1 532 miljmilj. EUR. EUR
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3. prioritāte
Veicināt pārtikas preču
apriti, lauksaimniecības
produktu pārstrādi un 
tirdzniecību, un riska

pārvaldību
lauksaimniecībā

82,0 milj. EUR

4. prioritāte
Atjaunot, saglabāt un 

uzlabot ekosistēmas, kas
saistītas ar

lauksaimniecību un 
mežsaimniecību

574,6 milj. EUR

pārtikas un 
mežsaimniecības nozarēs

75,1 milj.EUR

37,5%
5,4%



LAP 2014.LAP 2014.-- 2020. pas2020. pasāākumiem pieejamaiskumiem pieejamais
finansfinansēējuma sadaljuma sadalīījums jums 

Vietējās attīstības stratēģijas (LEADER)

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

Agrovide un klimats 

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Bioloģiskā lauksaimniecība

Maksājumi saimniecībām ar dabas ierobežojumiem

Investīcijas materiālajos aktīvos

79.1

95.2

111.6

126.6

151.9

267.5

490.0
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Ražotāju grupas

Lauksaimniecības potenciāla atjaunošana

Meža bojājumu profilakse un atjaunošana

Riska pārvaldība

Konsultāciju pasākumi lauku saimniecību atbalstam 

Natura 2000 maksājumi meža zemēs

Meža ieaudzēšana, kopšana, ekoloģiskās vērtības …

Zināšanu pārnesesun informācijas pasākumi

Vietējās attīstības stratēģijas (LEADER)
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Paldies par uzmanību!
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