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1. Lauku attīstības politika 2007.–2013. gadam
1.1. Eiropas Savienības Lauku attīstības politika
2007. - 2013. gadam
Eiropas Savienības Lauku attīstības politikas, atpazīstama arī kā Kopējās
Lauksaimniecības politikas otrais pīlārs, mērķi ir virzīti uz
- lauksaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu;
- vides un lauku ainavas uzlabošanu, atbalstot zemes apsaimniekošanas
pasākumus;
- dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos un saimnieciskās darbības
dažādošanas veicināšanu.
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstības politikas īstenošanai, ir
apstiprināta Eiropas Savienības Padomes regula Nr. 1698/2005 Par atbalstu lauku
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kura saskaņā ar
nacionālo politiku tiek īstenota katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, ievērojot
subsidiaritātes, papildinātības, partnerības un dažādu ieinteresēto pušu līdzdalības
principus.

1.2. Lauku attīstības programmas īstenošana Eiropas Savienībā
Lauku attīstības politikas 2007. - 2013. gadam pamatā ir trīs galvenie juridiskie
instrumenti:
- Eiropas Savienības lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes,
- Padomes regula par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (Nr. 1698/2005),
- Komisijas regula (Nr. 1974/2006), kurā paredz sīki izstrādātus piemērošanas
noteikumus iepriekš minētajai regulai.
Eiropas
Savienības
stratēģiskās
pamatnostādnes nosaka, kuras jomas ir
svarīgas Kopienas prioritāšu izpildei un
kādas dalībvalstīm ir izvēles tiesības,
izstrādājot savus valsts stratēģiskos
plānus un lauku attīstības programmas.

ES lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes

Dalībvalstu lauku attīstības valsts stratēģijas plāni

Lai pielāgotos situācijai, katrā Eiropas
Savienības dalībvalstī, ņemot vērā
konkrētās
reģionu
vajadzības,
tiek
izstrādāts
Lauku
attīstības
valsts Lauku attīstības programmas (nacionālās/reģionālās)
stratēģijas plāns.
Dalībvalsts Lauku attīstības valsts stratēģijas plāns nosaka darbības virzienus,
kuru ietvaros tiek īstenoti lauku attīstības pasākumi, ko finansē kā no valsts atbalsta,
tā arī no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Valstu stratēģisko plānu īstenošanai Eiropas Savienības dalībvalstis veido lauku
attīstības programmas valsts vai reģionālā līmenī, izvēloties tos lauku attīstības
pasākumus, kas vislabāk atbilst lauku apvidu vajadzībām.

1.3. Latvijas Lauku attīstības stratēģija un programma
2007. - 2013. gadam
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Zemkopības ministrija ir izstrādājusi vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu
„Latvijas Lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam” (turpmāk –
plāns).
Plāns ir izveidots, ievērojot Kopienas Lauku attīstības stratēģiskās vadlīnijas
2007. - 2013. gadam un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013 . gadam
projektu, kura mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un
nodrošināt Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu citu valstu vidū.
Plānā, pamatojoties uz lauku ekonomiskās, sociālās, vides un nozaru analīzi, kā
galvenā prioritāte tiek izvirzīts cilvēks, kura labklājības pieaugums ir vispārējais
attīstības mērķis un kura potenciāls ir lauku attīstības mērķu sasniegšanas pamats
gan teritoriju sociāli ekonomiskajā attīstībā, gan vides jomā. Tāpēc, veidojot vienotu
izpratni par turpmāko Latvijas lauku attīstību, plāns izvirza virsmērķi „pārticis
cilvēks ilgtspējīgi apdzīvotos Latvijas laukos” un četrus darbības virzienus:
-

lauku cilvēka spēju attīstība;
no darba gūto ienākumu vairošana laukos;
lauku dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana;
lauku dzīves telpas attīstība.

Latvijas Lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007.–2013. gadam noteikto mērķu
sasniegšanai un šajā nolūkā izmantojamo Kopienas un Latvijas finanšu resursu
izmantošanai
ir
izstrādāta
Latvijas
Lauku
attīstības
programma
2007. - 2013. gadam. Programmā tiek uzskaitīti pasākumi, kuru īstenošanai ir
nepieciešams valsts un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālais
atbalsts. Latvijas lauku attīstībai līdz 2013. gadam tiek plānots piesaistīt sabiedrisko
finansējumu 1,36 miljardu eiro apmērā. Šis ieguldījums tiks novirzīts caur četrām
asīm – saskaņotām pasākumu grupām, kas
-

veicinās lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspēju (1. ass);
uzlabos vides un lauku ainavu (2. ass);
veicinās lauku dzīves kvalitātes uzlabošanos un ekonomikas dažādošanos
(3. ass);
sekmēs aktīvu sabiedrības līdzdalību sociāli ekonomisku jautājumu risināšanā
un nodarbinātības veicināšanā vietējā līmenī (4. ass – LEADER).

Lauku attīstības programma 2007 -2013

1.ass:

2.ass:

3.ass:

L-saimniecības un
m-saimniecības
sektora
konkurētspējas
veicināšana

Vides un lauku
ainavas
uzlabošana

Lauku
dzīves kvalitātes
un ekonomikas
dažādošanas
veicināšana

42 %

18 %

40 %

4.ass: LEADER pieeja

2,5 %
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Ņemot vērā Lauku attīstības programmā veikto situācijas analīzi un pamatojoties uz
apzinātajām
vajadzībām,
40 %
finansējuma
tiks
ieguldīti
1. ass pasākumu īstenošanai, 42 % - 2. ass pasākumiem, 18 % – 3. ass
pasākumiem un 2,5 % finansējuma - 4. ass pasākumiem jeb LEADER pieejas
īstenošanai.
4% no Lauku attīstības programmas īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem, tiek plānoti
tehniskajai palīdzībai jeb pasākumiem, kas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansēto pasākumu vadībā iesaistītajām institūcijām palīdz nodrošināt
efektīvu un atbilstošu programmu sagatavošanu, apsaimniekošanu, uzraudzību,
novērtēšanu, kā arī informācijas un labās prakses apkopošanu un popularizēšanu.

1.4. Lauku attīstības programmas asis
1.4.1. 1. ass. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas
uzlabošana
1. ass mērķis ir palielināt lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu
konkurētspēju, atbalstot to pārstrukturizēšanu, attīstību un inovāciju, kā arī
paaugstināt attiecīgajās nozarēs nodarbināto profesionālo kvalifikāciju un zināšanas,
nodrošinot nepieciešamo konsultāciju pakalpojumu pieejamību.
Ņemot vērā situācijas analīzes raksturojumu, Latvijā lauksaimniecības sektora
konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešams attīstīt uz tirgu orientētas ražošanas
vienības; modernizēt novecojušās darba mašīnas un ēkas, īpašu uzmanību veltot
ilgtermiņa investīcijām un ar vides aizsardzību saistītām investīcijām; novecojušās
saimniecību īpašnieku struktūras uzlabošanai jāveicina gados jaunu saimnieku
ienākšana lauksaimniecības biznesā; savukārt pārtikas ražošanas sektora
pievienotās vērtības palielināšanai nepieciešams attīstīt lauksaimniecības
produkcijas mārketinga un patērētāju informēšanas sistēmas, kā arī sekmēt
modernāku tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecības produktu pārstrādes, loģistikas
un pārdošanas ķēdēs.
Lauksaimniecības pievienotās vērtības paaugstināšanai un cilvēku pieprasījuma pēc
veselīgas, ar vidi saudzējošiem paņēmieniem audzētas pārtikas apmierināšanai, jo
īpaši reģionos, kur nav koncentrēti nozīmīgākie ražošanas apjomi, nepieciešams
atbalsts lauksaimniecības produkcijas, t.sk. bioloģiskās lauksaimniecības produktu
ražošanas pēc audzēšanas procesu (novākšana, pirmapstrāde, kaušana, ilgtermiņa
uzglabāšana, apstrāde, pārstrāde) tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.
Ass atbalsts veicinās ražotāju sadarbības (kooperācijas) sistēmu attīstību visās lauku
ekonomikas jomās tirgus spēka palielināšanai, efektīvāku ražošanas procesu
ieviešanai un pieejamības ražošanas resursiem uzlabošanai.
1. ass pasākumiem novirzīti 40 % no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējuma, ņemot vērā, ka šīm vajadzībām, izņemot Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Kopējās Lauksaimniecības politikas pirmo pīlāru, nav
paredzēts neviens sabiedriskā finansējuma fonds. Nozīmīgākā ass finansējuma daļa
ir novirzīta pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”.

Valsts Lauku tīkla Rīcības programma 2009.–2013. gads

6
1.4.2. 2. ass. Vides un lauku ainavas uzlabošana
2.ass pasākumi veicina vides un lauku ainavas uzlabošanu, atbalstot pasākumus
lauku teritorijas dabas vērtību, pievilcīgas ainavas un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai.
Lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir būtiska ietekme uz vidi, tāpēc nepieciešams
atbalstīt brīvprātīgu agrovides saistību uzņemšanos, veicinot vidi saudzējošu
lauksaimniecības metožu izmantošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apsaimniekošanā, kā arī atbalstu, kas kompensētu neiegūtos ienākumus, kas rodas
no saimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās vai teritorijās ar
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. Iesaistot lauksaimniecības un meža nozares
produkcijas ražošanā lauksaimniecībā maz efektīvi izmantotās zemes, tiktu veicināta
lauku ainaviskās vides uzlabošana un dabas vērtību saglabāšana.
2.ass pasākumiem novirzīti 42 % no ELFLA finansējuma, lai nodrošinātu politikas
līdzsvarotu, secīgu nepārtrauktību, nodrošinot pakāpenisku pāreju no ienākumu
atbalsta uz aktivitāšu atbalstu. 44 % no ass kopējā finansējuma novirzīti pasākumam
„Agrovides maksājumi”, atbalstot vidi saudzējošu lauksaimniecības metožu
izmantošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanā, tādejādi
veicinot ES līmeņa mērķu sasniegšanu bioloģiskās daudzveidības un ūdens
kvalitātes uzlabošanā, kā arī klimata pārmaiņu samazināšanā. 46 % ass finansējuma
novirzīti pasākumam „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas
apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas”, veicinot lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apsaimniekošanu un saglabājot atklātu lauku ainavu.
1.4.3. 3. ass. Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos un lauku ekonomikas
dažādošana
3.ass mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos, atbalstot vietējā
līmeņa ceļu un vietējām iniciatīvas grupām nepieciešamās infrastruktūras attīstību,
dažādojot ekonomiskās aktivitātes, kā arī saglabājot un attīstot lauku teritorijas
kultūras mantojumu.
Ņemot vērā lauksaimniecības intensifikāciju un ražošanas koncentrāciju, atbalsts
3.ass ietvaros tiks sniegts lauku teritorijas iedzīvotājiem alternatīvu ienākumu avotu
radīšanai, īpaši mikrouzņēmumu radīšanai un attīstībai; no maz efektīvajām
pašpatēriņa saimniecībām atkarīgo lauku iedzīvotāju ekonomiskās labklājības
paaugstināšanai, veicinot to saimniekošanas apjomu izaugsmi vai pārprofilēšanos;
lauku teritorijās pieejamā darbaspēka efektīvākai izmantošanai, veicinot jaunu
darbavietu rašanos papildus lauksaimniecības un meža nozarēm, uzlabojot cilvēku
zināšanas un prasmes, tādejādi sekmējot cilvēku spēju adaptēties citām nodarbēm;
atbalstot lauku tūrisma aktivitāšu attīstību. Atbalsts pasākumu ietvaros veicinās lauku
teritoriju infrastruktūras attīstību komercdarbības un sociālās vides uzlabošanai;
lauku kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, īpaši tāda, kas saistīts ar
lauksaimniecību un meža nozari.
Aptuveni 18 % no ELFLA finansējuma novirzīti 3.ass pasākumiem, nodrošinot
nelauksaimniecisko un nemežsaimniecisko ekonomisko un lauku teritoriju dzīves
kvalitātes vajadzību apmierināšanu no ELFLA fonda. Būtiskākais atbalsts ass
ietvaros tiks sniegts mikrouzņēmumu radīšanai un attīstībai un ciematu atjaunošanai
un attīstībai.
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1.4.4. 4. ass. LEADER pieejas īstenošana
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības
veicināšanai. Viens no LEADER pieejas principiem ir augšupējā pieeja, kad iniciatīva
nāk no vietējiem iedzīvotājiem, viņiem iesaistoties savas teritorijas problēmu
risināšanā.
Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu
risināšanas iespējām, pārstāvji no dažādiem sektoriem (ekonomiskie, sociālie un
pašvaldību pārstāvji) apvienojas un izveido vietējo rīcības grupu. Vietējai rīcības
grupai ir nozīmīga loma aktuālu problēmu risināšanā vietējā teritorijā, izmantojot
novatorisku pieeju. Tā izstrādā uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām balstītu vietējo
attīstības stratēģiju, nosaka teritorijas attīstības prioritātes un sniedz iespēju vietējiem
iedzīvotājiem īstenot pašu izstrādātus projektus, saskaņotus ar attīstības stratēģiju.
Atšķirībā no iepriekšējā programmēšanas perioda (2004.-2006.), kad tika īstenots
atsevišķs
LEADER+
veida
pasākums,
Lauku
attīstības
programmā
2007. - 2013. gadam LEADER pieeja tiek izmantota daudz plašāk.
4.ass mērķis ir nodrošināt veiksmīgu lauku attīstības programmas ieviešanu,
izmantojot LEADER pieeju, veicinot vietējo rīcības grupu darbību, sadarbību un
līdzdalību pasākumu īstenošanā, tādejādi uzlabojot uz vietējām vajadzībām balstītus
pārvaldības mehānismus vietējā līmenī un pilnveidojot ilgtspējīgas attīstības
potenciālu lauku teritorijās.
Īstenojot vietējās attīstības stratēģijas, vietējās rīcības grupas izmantos 3.ass
pasākumus. No kopējā ELFLA finansējuma 4.asij tiks rezervēti 2,5 %, ar kuru
atbalstu būs nepieciešamas sekmēt vietējās iniciatīvas.

1.5. Tehniskā palīdzība
Tehniskā palīdzība ir nepieciešama, lai atbalstītu ELFLA finansēto pasākumu vadībā
iesaistītās institūcijas. Tā ietvaros tiks segtas programmas tiešās vadības izmaksas.
Tehniskās palīdzības mērķis – atbalstīt efektīvu un atbilstošu programmas
sagatavošanu, apsaimniekošanu, uzraudzību, novērtēšanu, kā arī informācijas un
kontroles pasākumus, lai sasniegtu plānotos rezultātus.
Tehniskās palīdzības pasākumiem novirzīti 4% no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējuma.
Valsts Lauku tīkla izveide un darbība tiek nodrošināta no Tehniskās palīdzības
finansējuma, kas veido 18% no kopējā Tehniskās palīdzības finansējuma.
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2. Valsts Lauku tīkls
2.1. Valsts Lauku tīkla normatīvais pamats un vīzija
2.1.1. Valsts Lauku tīkla normatīvais pamats
Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp lauku attīstībā iesaistītām organizācijām
un pārvaldes iestādēm, katra Eiropas Savienības dalībvalsts saskaņā ar Padomes
regulu Nr. 1698/2005 veido Valsts Lauku tīklu.
Valsts Lauku tīkla pamatfunkcijas nosaka:
- Latvijas Lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007.–2013. gadam;
- Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam.

2.1.2. Valsts Lauku tīkla vīzija
Valsts Lauku tīkla vīzija – attīstīta lauku teritorija, kurā notiek cieša un koordinēta
sadarbība starp tajā iesaistītajām organizācijām.

2.2. Valsts Lauku tīkla mērķi un galvenie uzdevumi
Lauku attīstība skar dažādas jomas, kas ne vienmēr tiešā veidā ir saistītas ar
lauksaimniecību un mežsaimniecību. Tā skar arī uzņēmējdarbības dažādošanas,
pakalpojumu sniegšanas lauku teritorijās, vides, izglītības, kultūras, sociāla un cita
rakstura jautājumus, kas ir aktuāli iedzīvotājam laukos. Bet bieži vien šo jautājumu
risināšanā iesaistītās organizācijas darbojas, sasvstarpēji nesaskaņojot savas
aktivitātes, tādā veidā radot vai nu aktivitāšu un resursu pārklāšanās risku, vai arī,
gluži pretēji, – aktivitāšu un resursu nepietiekamību noteiktu lauku iedzīvotājam
aktuālu jautājumu risināšanā.
Viena no būtiskām Valsts Lauku tīkla funkcijām ir izolācijas mazināšana starp
dažādām organizācijām un pārvaldes iestādēm, kas ir iesaistītas lauku attīstības
politikas īstenošanā. To var panākt, veicinot aktīvāku dažādu dalībnieku
(organizāciju) iesaistīšanu un informācijas plūsmas koordinēšanu tādu lauku
attīstībai svarīgu jautājumu risināšanai vietējā, nacionālā un Eiropas Savienības
līmenī, kas palīdzēs virzīties uz Latvijas Lauku attīstības valsts stratēģijas plānā
noteikto mērķi.
Ņemot vērā lielo lauku attīstībā iesaistīto organizāciju daudzveidību un milzīgo
atsevišķās organizācijās uzkrāto pieredzi, Valsts Lauku attīstības tīkla svarīga
funkcija ir nodrošināt iedzīvotāju, lauku attīstības ekspertu, lauku attīstībā iesaistīto
institūciju un organizāciju gūtās pieredzes apmaiņu Lauku attīstības programmas
pasākumu īstenošanā, tā apkopojot šo pasākumu ietekmi:
-

lauksaimniecības
veicināšanā;

un

mežsaimniecības

sektora

konkurētspējas

-

vides un lauku ainavas uzlabošanā;

-

lauku dzīves kvalitātes uzlabošanā un ekonomikas dažādošanā;

-

aktīvas sabiedrības līdzdalības sociāli ekonomisku jautājumu risināšanā
un nodarbinātības veicināšanā.
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Valsts Lauku tīkls tiek veidots kā vieta publiskām diskusijām, kuru rezultātā var
apkopot rekomendācijas lauku attīstības politikas īstenošanai.
Valsts Lauku tīkla virsmērķis ir – sekmēt lauku attīstībā iesaistītu organizāciju un
pārvaldes iestāžu aktīvu līdzdalību Lauku attīstības programmā, veidojot vidi
koordinētām darbībām lauku attīstības politikas īstenošanā.
Valsts Lauku tīkla mērķi ir:
- Lauku attīstībā iesaistīto institūciju, iestāžu un nevalstisko organizāciju
informācijas apmaiņa;
-

Lauku attīstības veicināšanas pasākumu pieredzes pārņemšana un tālāka
izplatīšana;

-

Sabiedrības informēšana par lauku attīstības pasākumu lomu un nozīmi.

Valsts Lauku tīkla uzdevumi:
- veicināt sadarbības tīkla aktivitāti, nodrošinot efektīvu dalībnieku līdzdalību
tīkla darbības rīcības programmas īstenošanā un lauku attīstības politikas
īstenošanas rekomendāciju veidošanā;
-

nodrošināt informācijas, labas un pārņemamas prakses apmaiņu un
izplatīšanu par lauku attīstības jautājumiem;

-

organizēt Lauku attīstības programmas īstenošanā gūtās pieredzes un
prasmju apmaiņu;

-

iniciēt pētījumus, kas saistīti ar lauku attīstību un Valsts Lauku tīkla
darbības pārklātajām jomām;

-

nodrošināt mācību programmu sagatavošanu vietējām rīcības grupām un
tehnisko palīdzību starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības identifikācijai
un analīzei;

-

veicināt lauku vides sociālo un ekonomisko attīstību.

Valsts Lauku tīkla kvantitatīvais mērķis ir periodā no 2008. līdz 2013. gadam
apvienot vismaz 100 lauku attīstībā iesaistītās organizācijas un institūcijas.

2.3. Valsts Lauku tīkla dalībnieki
Valsts Lauku tīkla dalībnieki ir lauku attīstībā iesaistītās organizācijas un pārvaldes
iestādes, kas:
-

darbojas uz abpusējas ieinteresētības pamata,

-

nodrošina abpusēju
jautājumos,

-

izmantojot savu infrastruktūru (reģionālās un vietējā līmeņa struktūrvienības,
sadarbības tīklus, informācijas izplatīšanas un apkopošanas līdzekļus u.c.)
un resursus (cilvēkresursus, pieredzi, informāciju, zināšanas u.c.), piedalās
Rīcības programmas ieviešanā.

informācijas

plūsmu

lauku

attīstībai

svarīgos

Iesaistīšanās Valsts Lauku tīklā ir brīvprātīga, aizpildot dalībnieka anketu Valsts
Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv.
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Valsts Lauku tīklā iesaistīto organizāciju un institūciju saraksts tiek strukturizēts
pēc to atbildības līmeņa, pārstāvētām nozarēm un Valsts Lauku tīkla darbības
jomām.
Valsts Lauku tīkla dalībnieku dalījums pēc atbildības līmeņa
4. līmenis – Valsts Lauku tīkla vienību vadošās organizācijas, kas pārsvarā
darbojas nacionālā līmenī;
3. līmenis – Valsts Lauku tīkla vienības, kas darbojas reģionu līmenī vai
teritorijās, kas aptver vairāku pašvaldību teritorijas;
2. līmenis – Valsts Lauku tīkla sīkākās vienības, kas darbojas vienas pašvaldības
teritorijā vai nodrošina tiešu saikni ar iedzīvotājiem lauku teritorijās;
1. līmenis – Lauku teritoriju iedzīvotāji un uzņēmēji.
Valsts Lauku tīkla darbībā ir iesaistīti:
- valsts ministrijas (Zemkopības ministrija, Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija, Labklājības ministrija,
Ekonomikas ministrija un citas) un to pārraudzībā esošās institūcijas un
organizācijas;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares organizācijas un institūcijas;
- vides aizsardzības nozares organizācijas un institūcijas;
- teritoriju pārvaldes institūcijas: vietējās pašvaldības un plānošanas reģionu
padomes;
- izglītības, apmācību, konsultāciju, pētniecības organizācijas un institūcijas;
- tūrisma nozares organizācijas un institūcijas;
- LEADER pasākuma īstenošanā iesaistītās organizācijas;
- amatniecības un citu komercpakalpojumu nozares organizācijas un
institūcijas;
- citas organizācijas un institūcijas, kas tiešā veidā ietekmē lauku attīstību.
Valsts Lauku tīkla darbības ieguvēji:
-

esošie un potenciālie atbalsta saņēmēji (iedzīvotāji, organizācijas,
pārvaldes iestādes), kas iesaistās Lauku attīstības programmas
pasākumu īstenošanā;

-

organizācijas un pārvaldes iestādes, kas nodrošina dažādus
pakalpojumus lauku teritorijās un ar savu darbību sekmē Lauku attīstības
programmas pasākumu īstenošanu;

-

iestādes, kas ir atbildīgas par lauku attīstības politikas veidošanu un
īstenošanu vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī;

-

pētniecības organizācijas un institūcijas;

-

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vadošā iestāde
(Zemkopības ministrija) un maksājumu iestāde (Lauku atbalsta dienests);

-

Eiropas Lauku tīkls.
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Dalība Valsts Lauku tīklā lauku attīstībā iesaistītajām organizācijām un institūcijām
dod iespēju:
- stiprināt savu kapacitāti;
- veicināt atpazīstamību;
- sadarbības dibināšanai vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī (jauni
kontakti, sadarbības projekti);
- apgūt citu labo praksi un dalīties savā pieredzē;
- paaugstināt zināšanu līmeni;
- stiprināt lauku attīstībā iesaistīto organizāciju un institūciju nostāju kopīgu
mērķu sasniegšanā.

2.4. Valsts Lauku tīkla struktūra
2.4.1. Valsts Lauku tīkla Sadarbības padome
Valsts lauku tīkla Sadarbības padome (turpmāk – Padome) ir izveidota Valsts
Lauku tīkla Sekretariāta (funkcijas veic SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”) darbības ietvaros.
Padome ir brīvprātīga, konsultējoša institūcija, kas izveidota, lai:


nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp iedzīvotājiem, lauku attīstības
ekspertiem un lauku attīstībā iesaistītajām institūcijām un organizācijām, kā
arī starp nozarēm/ jomām;



veicinātu abpusēju informācijas plūsmu lauku attīstībai svarīgos jautājumos
vietējā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, kā arī starp nozarēm/
jomām.

Valsts Lauku tīkla Sadarbības padome savas funkcijas veic līdz 2013. gada 31.
decembrim.
Padomē var būt ne vairāk kā 14 balsstiesīgi padomes locekļi. Katram loceklim
Padomē ir viena balss. Padomes vadītājs ir SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” valdes priekšsēdētājs. Padomes sekretāra pienākumus veic
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts.
Padomes sēdēs var piedalīties lauku attīstībā iesaistīto institūciju un organizāciju
pārstāvji dalību iepriekš saskaņojot ar Valsts Lauku tīkla Sekretariātu.
Padome tiek izveidota, iesaistot pārstāvjus no organizācijām, kas pārstāv:












lauksaimniecības organizācijas
netradicionālās lauksaimniecības organizācijas
mežsaimniecības organizācijas
vides organizācijas
nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības organizācijas
izglītības, mācību un konsultāciju organizācijas
pētniecības institūtus
LEADER pasākumu īstenošanā iesaistītās organizācijas
jauniešu organizācijas
lauku sieviešu organizācijas
lauku pašvaldību organizācijas
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Sadarbības padomē bez balss tiesībām aicināti piedalīties:
 Zemkopības ministrijas pārstāvis
 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis
Pārstāvji Sadarbības padomē tiek ievēlēti no Valsts Lauku tīkla nacionālā līmeņa
jeb 4. līmeņa organizācijām un institūcijām (Valsts Lauku tīkla vienību vadošās
organizācijas, kas darbojas nacionālā līmenī), ja kādā no nominēto pārstāvju
nosauktajām jomām darbojas vairāk nekā viena organizācija vai institūcija.
Padomes mērķis ir nodrošināt koordinētu informācijas apmaiņu par lauku attīstību
starp teritorijām un nozarēm/ jomām.
Padomes galvenie uzdevumi:


Valsts lauku tīkla Sekretariāta konsultēšana un informēšana jautājumos, kas
saistīti ar pārstāvēto nozares/ jomas attīstību Latvijā;



Pārstāvētās nozares/ jomas organizāciju informēšana par Valsts Lauku tīkla
aktualitātēm;



Priekšlikumu sniegšana Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas ikgadējā
darba plāna pasākumu izstrādē un īstenošanā;



Valsts Lauku tīkla ikgadējā Darbības plāna pasākumu īstenošanai iesniegto
priekšlikumu izvērtēšana un apstiprināšana, ja to nosaka Zemkopības
ministrija;



Sniegt ierosinājumus Lauku tīkla mājas lapas www.laukutikls.lv uzlabošanai.

2.4.2. Valsts Lauku tīkla Sekretariāts
Lai nodrošinātu sekmīgu Valsts Lauku tīkla darbību, tiek izveidots Sekretariāts,
kas, apkopojot priekšlikumus, izstrādā Rīcības programmas projektu, kā arī
ikgadējo Rīcības plāna projektu, koordinē šīs programmas īstenošanu un tehnisko
nodrošinājumu.
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts darbojas, lai:
- tehniski nodrošinātu Valsts lauku tīkla sadarbību gan nacionālā, gan Eiropas
Savienības līmenī;
- apkopotu un novērtētu lauku attīstības jautājumos aktuālo informāciju,
koordinētu informācijas izplatības nodrošināšanu;
- apkopotu rekomendācijas lauku attīstības politikas īstenošanai;
- novērtētu tīkla kopējās un atsevišķu tīklā iesaistīto organizāciju darbības
efektivitāti saistībā ar tīkla darbības mērķiem, uzdevumiem un finanšu
pārvaldību;
- koordinētu pētījumu veikšanu, kas saistīti ar lauku attīstību un Valsts Lauku
tīkla darbības pārklātajām jomām.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007. gada 17. aprīļa noteikumu
Nr. 268 „Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā
publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem” 25.1 punktu, Valsts Lauku tīkla
Sekretariāta funkcijas veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”.
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Lai nodrošinātu efektīvāku informācijas apmaiņas plūsmu horizontālā un vertikālā
virzienā, Valsts Lauku tīkla Sekretariātu veido centrālais birojs, kas atrodas
Ozolniekos, Ozolnieku novadā, un reģionālie speciālisti.
Valsts Lauku tīkla Sekretariāta galvenie uzdevumi:











Valsts Lauku tīkla dalībnieku piesaiste:
- sadarbības veidošana, savstarpējo kontaktu uzturēšana ar reģiona
institūcijām un organizācijām;
- dalībnieku apzināšana reģionu līmenī;
- datu bāzes veidošana, dalot Valsts Lauku tīkla dalībniekus pa
jomām, nozarēm;
- informācijas par Valsts Lauku tīkla izplatīšana, Valsts Lauku tīkla
popularizēšana.
ikgadējā Rīcības plāna izstrāde:
- vajadzību apzināšana vietējā un reģionu līmenī.
Valsts Lauku tīkla sadarbības veidošana:
- dalība organizāciju un institūciju informatīvajos pasākumos;
- tematisko darba grupu izveide – vajadzību apzināšanai, viedokļa
noskaidrošanai;
- dažādu nozaru horizontālās sadarbības veicināšana nacionālajā,
reģiona un vietējā līmenī (konferences, semināri, izstādes).
informācijas un pieredzes aprites nodrošināšana, apkopojot un izanalizējot
informāciju:
- informācijas un pieredzes aprites nodrošināšana;
- labās prakses apzināšana un popularizēšana;
- informācijas apkopošana (e-pasti, atskaites, ieteikumi) un analīze;
- notikumu reģionālā kalendāra veidošana;
- starptautiskās pieredzes apmaiņas koordinēšana (programmu
saskaņošana).
informācijas sniegšana Padomei par lauku teritoriju aktualitātēm:
- aktualitāšu apzināšana un apkopošana vietējā un reģiona līmenī.
pētījumu pasūtīšana, uzraudzība un rezultātu analīze:
- pētījumu nepieciešamības apzināšana vietējā un reģionu līmenī;
atbalsts lauku organizācijām un iedzīvotājiem, lauku sociālai un
ekonomiskai attīstībai.

Lai nodrošinātu informācijas apriti, Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sadarbībā ar
Valsts Lauku tīkla Sadarbības padomi un dalībniekiem izstrādā un uztur Valsts
Lauku tīkla mājaslapu – www.laukutikls.lv. Šī aktivitāte tiek finansēta no Valsts
Lauku tīkla Sekretariāta izdevumiem.

2.4.3. Tematiskās darba grupas
Valsts Lauku tīkla Sadarbības padome pēc Padomes locekļu vai Valsts Lauku tīkla
Sekretariāta ierosinājuma var veidot tematiskās darba grupas.
Tematisko darba grupu darbība ir vērsta uz Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam ieviešanu, kā arī Valsts Lauku tīkla darbības pilnveidošanu.
Valsts Lauku tīkla tematiskās darba grupas darbojas saskaņā ar Sadarbības
padomes apstiprinātu nolikumu.
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Tematisko darba grupu darbība tiek finansēta no Rīcības programmai paredzētā
finansējuma.
Lai izveidotu tematisko darba grupu, Valsts Lauku tīkla Sekretariātā ir jāiesniedz
iesniegums, kurā norāda tematiskās darba grupas nepieciešamības pamatojumu,
paredzamo darbības plānu un sagaidāmos rezultātus, iesaistītās organizācijas un
institūcijas un nepieciešamā finansējuma plānu.
Saņemtos iesniegumus izskata tuvākajā Sadarbības padomes sēdē, pieaicinot
iesnieguma iesniedzēju informēt par tematisko darba grupu.
Tematiskās darba grupas darbība, finansēšanas un atskaitīšanās kārtība tiek
atrunāta Valsts Lauku tīkla tematiskās darba grupas nolikumā.

2.5. Valsts Lauku tīkla finansējums
Valsts Lauku tīkla izveide un darbības nodrošināšana tiek finansēta no Lauku
attīstības programmas 2007. – 2013. gadam Tehniskās palīdzības finansējuma.
Lauku attīstības programma 2007 – 2013
1 369 155 578 EUR, t.sk.:
Finansējums pasākumiem:
1 313 518 303 EUR (96%), t.sk.:
1.ass
524 873 909 EUR
40 %







2. ass
518 200 668 EUR
42 %

Tehniskā palīdzība
55 637 275 EUR (4%), t.sk.:
3. ass
237 904 861 EUR
18%

4. ass
32 538 865 EUR
2,5%

Labas un pārņemamas prakses un informācijas
pieejamības nodrošināšana
Pieredzes un prasmju apmaiņas organizēšana
Mācību programmas
Informācijas sagatavošana un pētījumi
Starptautiskās dalības un sadarbības procesu
nodrošināšana

Valsts Lauku tīkla darbības nodrošinājums
un infrastruktūras izdevumi

Valsts Lauku tīkls
līdz 20 000 000 EUR

Valsts Lauku tīkla
Rīcības programmas
īstenošana

15 000 000 EUR
(75%)

Sekretariāta
administrēšana
5 000 000 EUR (25%)

Kopējais finansējuma apjoms Valsts Lauku tīkla izveidei un uzturēšanai, kā arī
Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas īstenošanai ir līdz 20 miljoni eiro,
pamatojoties uz Padomes regulas par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (Nr. 1698/2005) 71. pantu – izdevumi ir
attiecināmi līdz 2015. gada 31. decembrim.
75% no šī finansējuma ir paredzēti Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas
īstenošanai, bet 25% - Sekretariāta administrēšanai.
Tehniskās palīdzības finansējumu veido 75% Eiropas Savienības finansējums un
25% Valsts finansējums.
Finansējuma apjomu katram gadam apstiprina Zemkopības ministrijas ikgadējā
Rīcības plānā.
Valsts Lauku tīkla Rīcības programma 2009.–2013. gads
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3.Rīcības programmas pasākumi un aktivitātes
Lai veicinātu Valsts Lauku tīkla izvirzītā mērķa - sekmēt lauku attīstībā iesaistītu
organizāciju un pārvaldes iestāžu aktīvu līdzdalību Lauku attīstības programmā,
veidojot vidi koordinētām darbībām lauku attīstības politikas īstenošanā sasniegšanu, Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sadarbībā ar Valsts Lauku tīkla
dalīborganizācijām un institūcijām nodrošina Valsts Lauku tīklam definēto uzdevumu
īstenošanu.
Pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes 2005. gada 20. septembra regulas
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai 68. pantu, Valsts Lauku tīkla uzdevumi iedalīti četrās galvenajās grupās:
- informācijas aprites nodrošināšana,
- labas pieredzes un prakses popularizēšana,
- apmācību programmu izstrāde un īstenošana,
- starptautiskās dalības un sadarbības procesu nodrošināšana.
Katru gadu Valsts Lauku tīkla Sekretariāts izstrādā ikgadējā Rīcības plāna projektu,
kuru apstiprina Zemkopības ministrija.
Ikgadējā Rīcības plānā tiek aprakstītas
finansējums, attiecināmās izmaksas.

ieviešamās

aktivitātes,

pieejamais

3.1. Informācijas aprites nodrošināšana
Pamatojums
Lauku attīstībā iesaistīto organizāciju un institūciju starpā vērojams savstarpējas
komunikācijas trūkums, neinformētība par citu organizāciju un institūciju darbības
mērķiem un pasākumiem. Tas savukārt noved pie dažādu pasākumu pārklāšanās vai
gluži pretēji – neīstenošanas.
Informācijas trūkums bieži vien veicina lieku finanšu un citu resursu tērēšanu, lai
apgūtu zināšanas, iegūtu pieredzi.
Lai veicinātu izpratni un savstarpējo sadarbību lauku attīstības veicināšanā,
nepieciešams informēt sabiedrību par Valsts Lauku tīkla dalīborganizāciju un
institūciju labo praksi un pieredzi, to veiktajām aktivitātēm. Būtiski ir apkopot un
izplatīt informāciju par labo pārņemamo praksi dažādos atbildības līmeņos.
Lai sekmētu lauku teritoriju attīstību, dažādu pasākumu ieviešanu un novērstu
problēmsituāciju veidošanos lauku teritorijās, nepieciešams veikt pētījumus, kas
veicina Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam īstenošanu, kā arī šīs
programmas pasākumu sasaisti ar citiem finanšu resursu donoriem lauku teritorijās,
veicinot vienotas, koordinētas lauku attīstības politikas izstrādi.
Veicot pētījumus vai izstrādājot politiskās rekomendācijas, ir būtiski procesā iesaistīt
to jomu un nozaru pārstāvjus, kas ir plānotie tiešie saņēmēji, šajā gadījumā – lauku
iedzīvotāji, uzņēmēji, organizācijas un institūcijas.
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Informācijas trūkums par veiktajiem pētījumiem un to sasaisti ar praktisko pieredzi, kā
arī veikto pētījumu pārklāšanās ir nozīmīgs faktors, lai veicinātu koordinētu un
praktiski nepieciešamu pētījumu veikšanu.
Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, nepieciešams izstrādāt gan politiskas, gan
praktiskas rekomendācijas dažādās ar lauku attīstību saistītās nozarēs.
Apkopotā informācija ir jāizplata arī svešvalodās, veidojot savstarpējo informācijas
apmaiņu un labas pārņemamas prakses izplatīšanu starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm.
Pasākuma mērķis
Veidot vidi koordinētai informācijas apritei lauku teritorijās, kā arī informācijas apritei
par lauku teritorijām, apkopojot un izplatot informāciju, tai skaitā organizējot
informatīvus pasākumus, veicot pētījumus, izstrādājot politiskas un praktiskas
rekomendācijas, kas veicina Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam
ieviešanu.
Veicamās aktivitātes


-

Informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana:
- brošūru, bukletu un citu iespiedmateriālu par lauku attīstības jomām,
organizācijām un pasākumiem izgatavošana un pavairošana (ietverot arī
labas, pārņemamas prakses un pieredzes informatīvos materiālus);
- brošūras, bukleti un citi iespiedmateriāli par pētījumiem lauku attīstībā, ar
mērķi veicināt zinātnes un praktiskās rīcības savstarpēju sadarbību;
informācijas izplatīšana ar masu mediju starpniecību.



Informatīvo pasākumu organizēšana:
- nacionālā, reģionālā, vietējā līmeņa semināru un konferenču organizēšana,
aptverot vairākas ar lauku attīstību saistītās jomas;
- vienas jomas/nozares konferenču, semināru (t.sk. arī praktisko) organizēšana;
- apaļā galda diskusiju, tematisko darba grupu tikšanos organizēšana;
- pasākumu, kas vērsti uz vietējo iedzīvotāju iesaisti lauku attīstības politikā, un
inovatīvu pasākumu lauku attīstībā ieviešana Latvijas lauku teritorijās.



Politisko rekomendāciju izstrāde, pētījumu veikšana un zināšanu pārnese:
- pētījumu veikšana, politisku un praktisku rekomendāciju izstrāde;
- tematisko darba grupu darbības nodrošināšana.




Mājaslapas www.laukutikls.lv uzturēšana un atjaunināšana;
Nozaru aktuālās informācijas analīze, sagatavošana un nosūtīšana Valsts Lauku
tīkla dalībniekiem;
datu bāzu veidošana par Valsts Lauku tīkla dalībniekiem.
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3.2. Labas pieredzes un prakses popularizēšana
Pamatojums
Laba un pārņemama prakse vērsta uz Lauku attīstības programmas pasākumu
ieviešanas pieredzi, informāciju par projektu īstenošanu dažādās Latvijas lauku
teritorijās, kā arī labās pieredzes pārņemšana no citām Eiropas Savienības valstīm.
Īstenojot Latvijas valsts, Eiropas Savienības vai citu finanšu avotu finansētus
projektus, tiek veicināta uzņēmējdarbības, sociālā un pārvaldes attīstība Latvijas
lauku teritorijās. Tomēr projektu realizētāji reti dalās savā pieredzē vai prasmēs, kā
galveno iemeslu minot laika trūkumu, lai informētu citus, kā arī neziņu par vietu un
veidu, kā izplatīt savu labo praksi.
Inovatīvu ideju trūkums teritorijās pamato nepieciešamību organizēt pieredzes
apmaiņas pasākumus, lai darboties gribētāji gūtu iedvesmu no citiem, kā arī dibinātu
savstarpējas sadarbības kontaktus.
Informācijas trūkums par citu pieredzi līdzīgu pasākumu īstenošanā bieži ir iemesls
nevajadzīgam laika, finanšu un citu resursu izlietojumam.
Lai veicinātu izpratni un savstarpējo sadarbību lauku attīstības veicināšanā,
pieredzes un prasmju apmaiņa jānodrošina ne tikai horizontālā, bet arī vertikālā
virzienā starp Latvijas un arī Eiropas Savienības organizācijām un institūcijām.
Pasākuma mērķis
Sekmēt pieredzes un prasmju apmaiņu Valsts Lauku tīkla dalībniekiem starp dažāda
līmeņa Latvijas un Eiropas Savienības organizācijām un institūcijām, kas veicina
Latvijas lauku teritoriju attīstību un Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam ieviešanu.
Veicamās aktivitātes






Starpteritoriālie un starptautiskie pieredzes apmaiņas braucieni;
Izstāžu organizēšana;
Inovatīvu, uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu ieviešana lauku teritorijās;
Demonstrējumi saimniecībās un interešu grupas;
Datu bāzu veidošana par labu, pārņemamu praksi, strukturizējot to pa nozarēm.
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3.3. Apmācību programmu izstrāde un īstenošana
Pamatojums
Valsts Lauku tīkla mērķu sasniegšanai nepieciešamas mācības Valsts Lauku tīkla
dalībniekiem par savstarpējās sadarbības un partnerību veidošanu, stiprināšanu
un kopīgi izvirzīto mērķu sasniegšanu gan vietējā, gan reģionālā, gan nacionālā
līmenī.
Lauku Attīstības programmas 2007. – 2013. gadam finansēto pasākumu
sekmīgākai ieviešanai, nepieciešamas apmācības un publiski pieejami mācību
materiāli.
Lai veicinātu Latvijas lauku teritoriju attīstību, ir izveidojušās un veidojas jaunas
vietējās partnerības jeb Vietējās rīcības grupas. Šīs Vietējās rīcības grupas
izstrādā Vietējās attīstības stratēģijas, kurās apkopotas un izanalizētas vietējo
iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību vajadzības. Vietējās attīstības stratēģiju
īstenošanai, Vietējās rīcības grupas izmanto LEADER pieejas finansējumu no
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam.
Vietējās rīcības grupām nepieciešamas papildus mācības un mācību materiālu
pieejamība, lai sekmīgāk īstenotu vietējās attīstības stratēģijas.
Iepriekšējā perioda projektu ieviešanas pieredze norāda uz nepieciešamību
organizēt kopīgas apmācības reģionu līmenī LAP pasākumu ieviešanas procesā
iesaistītajiem dalībniekiem (gan pasākumu prasību izstrādātājiem, gan
iesniedzējiem, gan pieteikumu pieņēmējiem, gan auditoriem), ar mērķi mazināt
noteikumu dažādo interpretāciju.
Pasākuma mērķis
Paaugstināt zināšanu līmeni, izstrādājot un īstenojot mācību programmas, kas
stiprina lauku attīstībā iesaistīto organizāciju un institūciju savstarpējo sadarbību,
kā arī Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gada pasākumu kvalitatīvu
ieviešanu.
Veicamās aktivitātes
-

Mācību materiālu sagatavošana un pavairošana;
Mācību programmu izveide un īstenošana.
Nepieciešamo mācību tēmu apzināšana;

3.4. Starptautiskās dalības un sadarbības procesu nodrošināšana
Pamatojums
Vienotas lauku attīstības politikas virzībai un savu interešu aizstāvībai Eiropas
Savienībā, organizācijām un institūcijām, vērstām uz Latvijas lauku attīstību,
nepieciešams aktīvi līdzdarboties un informēt Eiropas Savienības dalībvalstu un
kandidātvalstu organizācijas un institūcijas par savu pieredzi un darbību,
piedaloties nacionālajos un starptautiskajos semināros, konferencēs un izstādēs.
Kā arī, lai izglītotos un nodrošinātu labas un pārņemamas prakses zināšanu
pārnesi no Eiropas valstu organizācijām un institūcijām, nepieciešams nodrošināt
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Latvijas lauku tīkla pārstāvjiem iespēju apmeklēt nacionālos un starptautiskos
seminārus, konferences un izstādes.
Izstrādājot dažādus starptautiskus projektus, vērojams informācijas trūkums par
potenciālajiem sadarbības partneriem, situāciju sadarbības valstī. Tamdēļ
nepieciešams nodrošināt tehnisko atbalstu starptautisko sadarbības projektu
uzsākšanai.
Pasākuma mērķis
Veicināt savstarpējo sadarbību starp Latvijas un Eiropas lauku attīstībā
iesaistītajām organizācijām un institūcijām, kā arī labās prakses un pieredzes
zināšanu pārnesi no un uz Eiropas valstīm.
Veicamās aktivitātes





Semināru, konferenču un izstāžu, kas veicina Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam ieviešanu, apmeklēšana Eiropas valstīs.
Tehniskais atbalsts starptautiskās sadarbības projektu uzsākšanai –
koordinēšana, partneru meklēšana;
Dalība Eiropas Savienības Lauku tīklā;
Dalība Baltijas un Ziemeļeiropas valstu lauku tīklā.
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4. Rīcības programmas darba un finanšu koordinācijas
mehānisms
Valsts Lauku tīkla Rīcības programmu īsteno SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”.
Rīcības programmas pasākumu īstenošanai pieejamais finansējums līdz
2015. gada 31. decembrim ir līdz 15 miljoni eiro. Valsts Lauku tīkla Rīcības
programmas pasākumu ieviešanā atbalsta intensitāte līdz 100%.
Katru gadu pieejamā finansējuma sadalījumu par pasākumiem un Valsts Lauku
tīkla ietvertajām nozarēm un jomām nosaka ikgadējais Rīcības plāns.
Ieviešamie pasākumi nevar tikt finansēti no citiem Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam pasākumiem, kā arī no citiem Latvijas valsts vai Eiropas
Savienības finanšu avotiem.
Indikatīvie rādītāji Valsts lauku tīkla galvenajām aktivitātēm
2009.-2013. gadam
Aktivitātes

Mērvienība

Informatīvās ziņu
lapas
sagatavošana

autorloksnes

Semināri

Gads
2009

2010

2011

2012

2013– 2015

6

22

22

22

22

66 000

42 000

klausītājstundas 15650

45 000

46 000

Apmācības

klausītāji

4430

5000

5000

5000

5000

Latvijas
konference

skaits

1

1

1

1

1

Starptautiska
konference

skaits

1

1

1

1

1

Pieredzes
apmaiņas
braucieni Latvijā

dalībnieki

800

780

1100

1100

1100

Pieredzes
apmaiņas
braucieni uz ES

dalībnieki

150

125

125

250

250

Novadu lauku
attīstības
speciālistu darba
nodrošināšana

skaits

64

125

125

125

125
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5. Valsts Lauku tīkla aktivitāšu novērtējums un ilgtspēja
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sniedz ceturkšņa atskaites par realizētajiem
pasākumiem un to ietekmi uz Lauku Attīstības programmas izvirzītajiem mērķiem
Zemkopības ministrijai.
Līdz katra gada 10. janvārim Sekretariāts sagatavo Gada ziņojumu par Rīcības
programmas īstenošanas gaitu.
Valsts Lauku tīkla aktivitāšu novērtēšanai izmanto plānoto rādītāju izpildi katrā
aktivitātē. Ne visas aktivitātes ir novērtējamas izmērāmos lielumos, piemēram,
informācijas aprite, komunikācijas kvalitāte. Tomēr arī šie neizmērāmie pasākumi
dod papildus pievienoto vērtību pasākumu ieviešanas produktivitātē un kvalitātē.
Rīcības programmas pasākumu īstenošanā iegūtās zināšanas un pieredze sniegs
jaunu skatījumu uz ierastām lietām un rosinās to izmantošanu plašākai
sabiedrības daļai, veicinot lauku teritoriju attīstību.
Pēc Zemkopības ministrijas vai Eiropas Savienības Komisijas pieprasījuma tiek
sagatavotas citas atskaites un veikts aktivitāšu novērtējums.
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