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Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju atlases komiteja (I)

• Izveidota ar ZM 2015.gada 10.jūnija Rīkojumu Nr.88.

• Tās sastāvā ir 21 komitejas loceklis un 1 komitejas loceklis ar
novērotāja tiesībām.

• Pārstāvniecība:

- 9 ministriju pārstāvji – ZM (3), FM, VARAM, KM, LM, IZM,EM;

- 2 LAD pārstāvji;

- 1 PKC pārstāvis;

- 1 LPS pārstāvis;

- 5 plānošanas reģionu pārstāvji (viens pārstāvis no katra
plānošanas reģiona);

- 4 NVO pārstāvji.
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Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
atlases komiteja (II)

Komitejas mērķis un uzdevumi:

• nodrošināt vietējo rīcības grupu (VRG) atlasi un piešķirt
atbalstu SVVA stratēģiju īstenošanai

2015.gadā tika apstiprinātas 35 VRG, tai skaitā 6 ZVG.

2016.gadā no janvāra - aprīlim visām VRG tika apstiprinātas
sagatavotās SVVA stratēģijas un piešķirts atbalsts īstenošanai.

• izvērtēt un saskaņot SVVA stratēģiju grozījumus

Komiteja ir saskaņojusi 38 grozījumus SVVA stratēģijās.
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Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
atlases komiteja (III)

Būtiskākie grozījumi SVVA stratēģijās veikti:

• vērtēšanas kritērijiem;

• rezultātu rādītājiem;

• mainīts maksimālais atbalsta apmērs un atbalsta intensitāte,
nosakot zemāku, lai atbalstītu vairāk projektus;

• rīcībām, ņemot vērā projektu iesniedzēju lielo aktivitāti vai
intereses neesamību par konkrēto rīcību.
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Vietējās rīcības grupas (VRG)
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35 VRG, no kurām 6 ir ZVRG.

VRG darbības teritorija aptver 
visu Latvijas lauku teritoriju 
un pilsētas ar iedzīvotāju 
skaitu no 5 000 līdz 15 000

* Ventspils un Liepāja ir Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda teritorijas
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Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda 
(EJZF) atbalstu saņem 
6 ZVRG

Zivsaimniecībai 

nozīmīgā teritorija: 
pagasti vai novadi, ja 
novadam nav teritoriālā 
iedalījuma, un pilsētas 
(izņemot Rīgu), kas 
robežojas ar Baltijas jūru 
vai Rīgas jūras līci.

Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas 

(ZVRG)



Sabiedriskais finansējums
SVVA stratēģiju īstenošanai 
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Pieejamais 
sabiedriskais 
finansējums 
kopā, 
milj.EUR

62,8 41,5

Pieejamais 
sabiedriskais 
finansējums 
līdz 2019., 
milj. EUR 

Vērtēšanā un 
īstenošanā 

15.1milj.EUR

Izmaksātais
22.2milj.EUR

Atlikums
4.2milj.EUR

Rezervēts
37,3milj.EUR Atlikušais 

sabiedriskais 
finansējums, 
kas tiks 
papildus 
piedalīts, 
milj.EUR

21,3

LAP 2014-2020 (01.11.2018.)

ZRP 2014-2020 (19.11.2018.)

89% no VRG SVVA stratēģiju īstenošanai pieejamā sabiedriskā finansējuma (periodam līdz 2019.gadam) ir apstiprināts
projektiem, t.sk. 54% jau ir realizēti (1335 projekti).

Pieejamais 
sabiedriskais 
finansējums 
kopā, 
milj.EUR

14,7 8,82

Pieejamais 
sabiedriskais 
finansējums 
līdz 2019., 
milj. EUR 

Rezervēts
7,2 milj.EUR Atlikušais 

sabiedriskais 
finansējums, 
kas tiks 
papildus 
piedalīts, 
milj.EUR

5,88Atlikums
1.6 milj. EUR

Vērtēšanā un 
īstenošanā

4.4 milj. EUR

Izmaksātais
2.8 milj. EUR

82% no ZVRG SVVA stratēģiju īstenošanai pieejamā sabiedriskā finansējuma (periodam līdz 2019.gadam) ir apstiprināts
projektiem, t.sk. 32% jau ir realizēti (54 projekti).



Noteikto rādītāju izpilde SVVA stratēģiju 
īstenošanai 

Rādītājs
LAP plānotā rādītāja 

vērtība 2023

Apstiprināto projektu 
rādītāji/

izpildes %

VRG darbības aptverto iedzīvotāju skaits
(prioritārā joma 6B)

964 909 964 909
100%

Jaunu darbavietu izveide 200 710*
355,0%
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LAP 2014-2020

ZRP 2014-2020

Rādītājs
ZRP plānotā rādītāja 

vērtība 2023

Apstiprinātajos 
projektos plānotie

rādītāji
skaits/%

Radītā nodarbinātība (FTE) 70 58*
83 %

*darbavietas jārada ne vēlāk kā trešajā gadā pēc projekta īstenošanas



SVVA stratēģiju īstenošana (I) 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

Pierīgas partnerība

Lauku partnerība Sēlija

Lauku partnerība ''Lielupe''

Stopiņu un Salaspils partnerība

Gaujas Partnerība

Partnerība "Daugavkrasts"

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"

Madonas novada fonds

Balvu rajona partnerība

Cēsu rajona lauku partnerība

Preiļu rajona partnerība

Kandavas Partnerība

Dobeles rajona lauku partnerība

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība ''Zied zeme''

Aizkraukles rajona partnerība

Abulas lauku partnerība

Bauskas rajona lauku partnerība

Sateka

Ropažu Garkalnes partnerība

No Salacas līdz Rūjai

ELFLA atbalsta piesaiste
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85%

85% izpilde ir nepieciešama papildu atbalsta saņemšanai



20 30 40 50 60 70 80 90 100

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Saldus rajona attīstības biedrība

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"

Biedrība "Ludzas rajona partnerība"

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

Biedrība "Darīsim paši"

Biedrība ''Lauku partnerība Ziemeļgauja''

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

Biedrība ''Ziemeļkurzemes biznesa asociācija''

Biedrība ”Jūrkante”

Biedrība ''Talsu rajona partnerība''

Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai"

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

EJZF atbalsta piesaiste ELFLA atbalsta piesaiste
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SVVA stratēģiju īstenošana (II) 

85%

85% izpilde ir nepieciešama papildu atbalsta saņemšanai



Būtiskākie izaicinājumi SVVA stratēģiju 
īstenošanā

• Liela atbalsta pretendentu interese, izsludinātais publiskais
finansējums ir nepietiekams – daudz noraidīto projektu.

• Lielākā daļa projekti ir saistīti ar būvniecību – atbalsta saņēmēji izmanto
maksimālos būvniecības dokumentu iesniegšanas termiņus (līdz 9 mēnešiem pēc
projekta apstiprināšanas), būvprojektu speciālistu un būvdarbu veicēju trūkums,
nevar iekļauties projektā būvniecībai plānotajās izmaksās.

• Līdzfinansējuma nodrošinājums projektu īstenošanai.

• Projektā plānoto sasniedzamo rezultātu (jaunu darbavietu radīšana
vai neto apgrozījuma palielinājums) izpilde ne vēlāk kā trešajā gadā
pēc projekta īstenošanas uzsākšanas - projektā plānotie rādītāji ir noteikti
augstāka vērtējuma iegūšanai VRG projektu vērtēšanas kritērijos.

• Sabiedriskā labuma projektu ilgtspēja projekta uzraudzības laikā,
īpaši, ja ir uzturēšanas izmaksas.
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Starpposma novērtējums

• VRG veic starpposma novērtējumu un sagatavo grozījumus SVVA
stratēģijā papildus atbalsta saņemšanai. VRG maksimālais
iesniegšanas termiņš ir līdz 01.02.2019.

• VRG novērtē vietējās attīstības stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju
izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un
rezultātu sasniegšanu.

• Papildu atbalstu var saņemt, kad:
• 85% apmērā izpilda SVVA stratēģijā noteiktos rīcību rezultātu rādītājus,

ietverot apstiprinātajos projektos plānoto rīcību rezultātu rādītāju
vērtības;

• 85% apmērā izlietots SVVA stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts –
projekti ir apstiprināti vai pabeigti un ir sākta uzraudzība;

Ja VRG līdz 31.12.2018. nevar izpildīt minētos nosacījumus - līdz 01.02.2019. var
iesniegt pamatojumu, bet nosacījumu izpildei jābūt vismaz 65% apmērā.
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Izmaiņas VRG lēmumu pieņemšanas procedūrā

SVVA stratēģiju grozījumi ietver arī izmaiņas VRG lēmumu
pieņemšanas procedūrā (saistītas ar izmaiņām MK not. par atbalsta
piešķiršanu):

• VRG izdod lēmumu par projektu noraidīšanu (iepriekš VRG iesniedza atzinumu LAD
un LAD izdeva lēmumu):
– ja projekts neatbilst SVVA stratēģijai,

– tas neiegūst vismaz minimālo punktu skaitu projektu vērtēšanas kritērijos,

– tam nav pietiekams publiskais finansējums.

LAD vērtē projektus, par kuriem VRG ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu.

• VRG pārstāvji, kas piedalās lēmuma pieņemšanā – kļūst par valsts amatpersonām.

• VRG izskata atbalsta pretendenta iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu un
pārsūdzēšanas gadījumā nodrošina pārstāvniecību tiesā.
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SVVA stratēģiju grozījumu saskaņošana

SVVA stratēģiju grozījumu saskaņošanu plānojam turpināt rakstiskas procedūras
veidā.

• Saskaņošanā ir 6 VRG stratēģiju grozījumi:
– biedrībai «Partnerība laukiem un jūrai» (ZVRG);

– biedrībai «Lauku partnerība Lielupe»;

– publisko un privāto partnerattiecību biedrībai «Zied zeme»,

– biedrībai «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» (ZVRG),

– biedrībai «Jūrkante» (ZVRG);

– biedrībai «Rēzeknes rajona kopienu partnerība».

• Tuvākā laikā saskaņošanai tiks nosūtīti 9 VRG stratēģiju grozījumi:
– biedrībai «Sateka»;

– biedrībai «Aizkraukles rajona partnerība»;

– biedrībai «Publisko un privāto partnerattiecību biedrība «Sernikon»» (ZVRG);

– biedrībai «Gaujas Partnerība»;

– biedrībai «Balvu rajona partnerība»;

– biedrībai «Vidzemes lauku partnerība «Brasla»»;

– biedrībai «No Salacas līdz Rūjai»;

– biedrībai «Darīsim paši»;

– nodibinājuma «Madonas novada fonds» 14
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Paldies par uzmanību!

Zemkopības ministrijas 

Lauku attīstības atbalsta departaments


