
Pašvaldību	  iespējas	  no	  “lauku	  fondiem”	  

LPS	  	  padomniece	  Sniedze	  Sproģe	  



ELFLA	  vai	  LAP	  2014.-‐2020.	  
•  Atbalsts	  ieguldījumiem	  lauksaimniecības	  un	  

mežsaimniecības	  infrastruktūras	  aKsLbā	  	  
•  Pamatpakalpojumi	  un	  ciematu	  atjaunošana	  

lauku	  apvidos	  
•  Sabiedrības	  virzītas	  vietējās	  aKsLbas	  

stratēģijas	  (LEADER	  –	  VRG	  pasākumi)	  



Atbalsts	  ieguldījumiem	  lauksaimniecības	  un	  
mežsaimniecības	  infrastruktūras	  a7s8bā	  	  

Pirmās	  kārtas	  projektu	  iesniegumu	  pieņemšana	  
apakšpasākumā	  fiziskām	  personām,	  
juridiskām	  personām,	  lauku	  saimniecībām	  un	  
pašvaldībām	  beigusies	  (no	  2015.	  gada	  6.	  jūlija	  
līdz	  2015.	  gada	  4.	  augustam)	  

Pirmās	  kārtas	  pieejamais	  publiskais	  finansējums	  
apakšpasākumā	  	  fiziskām	  personām,	  
juridiskām	  personām,	  lauku	  saimniecībām	  un	  
pašvaldībām	  ir	  EUR	  15	  000	  000	  



Pasākuma	  	  	  	  
Mērķis	  ir	  uzlabot	  infrastruktūru,	  kas	  aXecas	  uz	  lauksaimniecības	  

aKsLbu,	  meža	  ražības	  paaugsYnāšanu,	  audzes	  veselības	  un	  
kokmateriālu	  kvalitātes	  uzlabošanu,	  saglabājot	  un	  uzlabojot	  
meža	  ilgtermiņa	  ieguldījumu	  globālajā	  oglekļa	  apritē,	  uzturot	  
bioloģisko	  daudzveidību	  un	  nodrošinot	  klimata	  pārmaiņu	  
mazināšanu,	  kā	  arī	  lauksaimniecības	  un	  mežsaimniecības	  
nozares	  konkurētspējas	  paaugsYnāšanu.	  

Pretendents	  ir	  arī	  pašvaldība	  (arī	  pašvaldības	  kapitālsabiedrība),	  
kas	  veiks	  pašvaldības	  vai	  pašvaldības	  nozīmes	  koplietošanas	  
meliorācijas	  sistēmu	  pārbūvi	  vai	  atjaunošanu	  
lauksaimniecības	  vai	  meža	  zemē.	  



MKN	  projekts	  “Valsts	  un	  Eiropas	  Savienības	  atbalsta	  
piešķiršanas	  kārLba	  pasākumā	  “Pamatpakalpojumi	  un	  
ciematu	  atjaunošana	  lauku	  apvidos”	  atklātu	  projektu	  

iesniegumu	  konkursu	  veidā”	  	  

•  MKN	  saskaņošanas	  stadijā	  (~18.08.)	  
•  Katram	  novadam	  (t.sk.	  pilsētas	  līdz	  5000	  iedz.)	  kvota	  

(grants	  ceļu	  garums,	  lopu	  vienības,	  laukaugu	  plaLbas	  –	  
40:30:30),	  visu	  laiku	  atvērtā	  kārta	  

•  Novada	  noteikYe	  kritēriji	  prioritāro	  ceļu	  
noteikšanai	  



Pamatpakalpojumi	  	  
•  Pašvaldības	  aKsLbas	  programmas	  invesLciju	  

plāns	  
•  Saskaņot	  prioritāros	  ceļus	  ar	  lauku	  

uzņēmējiem	  (sapulces	  protokols)	  
•  Veikt	  iepirkumu	  un	  iesniegt	  pieteikumu	  
	   	   	   	  vai	  

•  Iesniegt	  pieteikumu,	  tad	  veikt	  iepirkumu	  



Sabiedrības	  virzītas	  vietējās	  a7s8bas	  pieejas	  	  	  
(LEADER	  pieejas)	  īstenošana	  

2014.–2020.	  

Ø 08.06.15.	   nos lēdzās	   VRG	   projektu	  
iesniegumu	  pieņemšana.	  

Ø IesniegY	  37	  VRG	  projektu	  iesniegumi.	  
Ø 6	  VRG	  darbības	  teritorija	  pārklājas.	  
Ø EJZF	   Ykai	   piekrastē,	   t.sk.	   3	   republikas	  
pilsētās	  

	  



Lai	  izdodas!	  


