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Latvijas Lauku attīstības programma
2014.-2020.gadam (LAP)
Atbalsts tūrisma nozarei 

M06 pasākums “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 
(6.4.) apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un attīstībā» 
(kas sevī ietver arī atbalstu tūrisma nozarei) 
Kopējais sabiedriskais finansējums visām nozarēm – 30 milj.EUR
MK noteikumi vēl saskaņošanas procedūrā 

M19 (19.2.) LEADER apakšpasākums «Atbalsts darbību īstenošanai ar 
Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju» 
(kas sevī var ietvert arī atbalstu tūrisma nozarei) 
Kopējais sabiedriskais finansējums visām nozarēm – 57 milj.EUR
13.10.2015. MK noteikumi Nr.590 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam «Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»»
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LAP pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība” 

apakšpasākums 
“Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā” 
Atbalsta saņēmēji:

• Lauksaimnieki, kas ražo lauksaimniecības produkciju

• Saimnieciskās darbības veicēji

• Individuālie komersanti un juridiskas personas, kas atbilst mazā vai mikrouzņēmuma
definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu (ES) Nr.651/2014

Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

• ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai un dažādošanai 

• tūrisma aktivitāšu veicināšanai - tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 

kas pēdējo 12 mēnešu laikā esošā tūrisma objektā gūst ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu 
sniegšanas

Attiecināmās izmaksas:

 Būvniecība, pārbūve, būves atjaunošana

 Pamatlīdzekļu iegāde

 Vispārējās izmaksas 

Maksimālais atbalsta apjoms – 200 000 EUR

Plānotā atbalsta intensitāte - 40 % - būvniecība un pamatlīdzekļi;

25 % - mobilā tehnika, aprīkojums un specializētais transports
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LAP pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība” 

apakšpasākums 
“Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā” 

Projektu atlases kritēriji – projekta gatavība realizācijai (būvniecības dokumenti), iepriekš 
saņemtais atbalsts, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, teritorijas attīstības indekss

Sasniedzamie rādītāji

Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības 
rādītājiem un nodrošina tā izpildi visu projekta uzraudzības laiku:

 rada vismaz vienu jaunu darbavietu, saglabājot esošās darbavietas, 3.gadā pēc 
projekta realizācijas palielina neto apgrozījumu vismaz par 20%

 attīsta saimniecisko darbību, saglabājot esošās darbavietas, 3.gadā pēc projekta 
realizācijas palielina neto apgrozījumu vismaz par 30 % 

4



Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeja 
jeb 

LEADER pieeja

Vietējā rīcības grupa (VRG) - publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā
teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 000 līdz 65 000

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija - VRG sagatavota, balstoties
uz vietējām vajadzībām, pieeja no apakšas uz augšu

SVVA stratēģija

Mērķis:

• stiprināt vietējo ekonomiku un uzņēmējdarbības dažādību

• sekmēt vietējo resursu maksimālu un produktīvu izmantošanu, radot, pēc iespējas augstāku, pievienoto
vērtību

• veicināt teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai

• paaugstināt vietas potenciālu un pievilcību

VRG sagatavo savas darbības teritorijas SVVA stratēģiju

2016.gada 1.pusē SVVA stratēģijas tiks izvērtētas un apstiprinātas

Pēc SVVA stratēģijas apstiprināšanas, VRG savā darbības teritorijā organizē projektu
konkursus un pēc VRG izstrādātiem kritērijiem izvērtē un sarindo projektus

NB! Atbalstu var saņemt projekti, kas atbilst VRG sagatavotai SVVA stratēģijai

Aktuālā informācija pieejama

Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē  www.lad.gov.lv un VRG tīmekļa vietnēs
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• 35 vietējās rīcības grupas (VRG)

• visa Latvijas teritorija (izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000) 6



Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) 
stratēģiju
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1. Aktivitāte 
Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas 

2. Aktivitāte 
Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas

Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības 
radīšana, attīstība 

(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā)

Lauksaimniecības 
produktu pārstrāde

Tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana

Teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk.:

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana



LEADER atbalsta saņēmēji

2. Aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas»
•juridiskas un fiziskas personas, ja tās īsteno sabiedriskā labuma projektu

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts:

•kurā plānotajam mērķim nav komerciāls raksturs

•kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts

•par tā rezultātu netiek prasīta samaksa
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1. Aktivitātē «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas»
•juridiskas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību (apgrozījums ir ne
vairāk kā 70 000EUR gadā)
•juridiskas un fiziskas personas, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību
•vietējās pašvaldības – tās īpašumā vai valdījumā esošai infrastruktūras izveidei
juridiskām personām (kopprojekts)



LEADER atbalsta apmērs un intensitāte

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nav

lielāka par 50 000 EUR,

uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

Vietējā rīcības grupa stratēģijā var noteikt arī mazāku atbalsta
apmēru un intensitāti
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• 70%Privāta labuma projekti

• 80%Kopprojekti

• 90%
Sabiedriskā labuma 

projekti



LEADER Sasniedzamie rezultāti 
(I)Atbalsta saņēmējs Sasniedzamie rezultāti 

ne vēlāk kā 3. noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un nodrošina 
tā izpildi visu projekta uzraudzības laiku

Juridiska vai fiziska 

persona, kas veic
saimniecisku darbību 

• rada vismaz 1 jaunu darba vietu, saglabājot esošās;
• salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta

iesniegšanas:
 vismaz par 10% palielina neto apgrozījumu;
 vismaz par 30% palielina neto apgrozījumu no ieguldīto

investīciju apmēra;
 vismaz par 10% palielina fizisko ražošanas apjomu;

• sasniedz VRG stratēģijā noteiktos sasniedzamos rādītājus, kas
atbilst projekta mērķim – ja stratēģijā tādi ir noteikti.

Juridiska vai fiziska 
persona, kas plāno
veikt saimniecisku 
darbību 

• rada vismaz 1 jaunu darba vietu;
• salīdzinājumā ar pirmo noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas

neto apgrozījums 3.gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk
visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 30% no projekta
investīciju apmēra

• sasniedz VRG stratēģijā noteiktos sasniedzamos rādītājus, kas
atbilst projekta mērķim – ja stratēģijā tādi ir noteikti.
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LEADER Sasniedzamie rezultāti (II)

Atbalsta saņēmējs Sasniedzamie rezultāti 
ne vēlāk kā 3. noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas 
un nodrošina tā izpildi visu projekta uzraudzības laiku

Vietējā pašvaldība
sava īpašumā vai valdījumā esošai
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei
juridiskām personām, kas veic
saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta
dalībniekiem ir noslēgts koplīgums

• sasniedzamos rezultātus sasniedz katrs kopprojekta
dalībnieks atsevišķi (ar kuriem noslēgts koplīgums)

• pašvaldībai nav sasniedzamie rezultāti

Sabiedriskā labuma projekta gadījumā • pēc projekta īstenošanas projekta uzraudzības
periodā nodrošina projekta rezultātu publicitāti
plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē
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Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam var 
atrast Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē –

http://www.zm.gov.lv/

sadaļā - Lauku attīstība

Informācija par LAP pasākumu ieviešanu, administrēšanu, kā 
arī svarīgākais par pieteikšanos pasākumiem

pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē -
http://www.lad.gov.lv/
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Informācija par LAP aktivitātēm 

http://www.zm.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/


Paldies par Jūsu uzmanību!

Zane  Līde   
LR Zemkopības ministrijas 

Lauku attīstības atbalsta departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja

Zane.Lide@zm.gov.lv

mailto:Zane.Lide@zm.gov.lv

