
Atbalsts tūrisma veicināšanai  
2014.-2020.gada  

struktūrfondu plānošanas periodā 
 



EKONOMIKAS MINISTRIJA 

MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS PALIELINĀŠANA 
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• atbalsts tūrisma nozares mārketinga pasākumiem (14 
milj.EUR) 

• atbalsts darījumu tūrisma pasākumu piesaistei (6 milj.EUR)  
 darījumu tūrisms: konferences, forumi, starptautiski semināri 
 Plānotais atbalsts līdz 45%  

• Atbalstāmās izmaksas – telpu noma, tehniskais nodrošinājums un ēdināšanas pakalpojumi 
konferencē 

• Intensitāte atkarībā no sezonas - nesezonā augstāka, starpsezonā zemāka, sezonā bez atbalsta 

 Minimālais dalībnieku skaits: 
• Rīgas pilsētā un Jūrmalas pilsētā sākot no 200 personām 
• Pārējā Latvijas teritorijā sākot no 100 personām 

 Starptautisku dalībnieku piedalīšanās – vismaz 60% 
 Programmu plānots uzsākt 2015.beigās/2016.gada sākumā 

 

 

TŪRISMA MĀRKETINGS + PASĀKUMU PIESAISTE - 
20 MILJ. EUR 
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• Mērķis: veicināt Latvijas eksporta apjomu pieaugumu, atbalstot 
komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos un sadarbības partneru atrašanu  

 

• Atbalsta saņēmēji: MVK, biedrības, nodibinājumi, valsts un 
pašvaldības iestādes 

 

• Atbalsta veids: granti 70% apmērā dalībai izstādēs, nacionālajos stendos, 

semināros, konferencēs, individuālās un valsts amatpersonu vizītēs 

 

ĀRĒJO TIRGU APGŪŠANA - 19 MILJ. EUR 
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• Mērķis: veicināt nozaru komersantu un  citu saistīto institūciju sadarbību, atbalstot kopīgu projektu 
īstenošanu, tādējādi veicinot ātrāku nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu 
palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu ražošanu 
 

• Sasniedzamais rezultāts: palielināts pakalpojumu eksporta apjoms, veicināta MVK sadarbība 
 

• Mērķa grupa, finansējuma saņēmēji: klasteri, to sadarbības partneri, MVK  
 

• Indikatīvās atbalstāmās darbības:  

• starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumi;  

• mārketinga pasākumi, tirgus izpēte un nozares attīstības pētījumi;  

• apmācības klastera vadībā iesaistītajām personām klastera darbības nodrošināšanai, 
sadarbība ar izglītības un zinātnes institūcijām 

• jaunu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu plānošanas un izstrādes pasākumi;  

• mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi;  

• resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšana 

KLASTERI – 6,2 MILJ. EUR 



KULTŪRAS MINISTRIJA 

“Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020, SAM 5.5.1.un SAM 5.6.1. 
 



DARBĪBAS PROGRAMMA “IZAUGSME UN 
NODARBINĀTĪBA” 2014.-2020. 

 

5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”; 

 

5.6.1.SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju,  nodrošinot 
teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu”. 
 

 

Provizoriski 5.5.1.SAM un 5.6.1.SAM atlases uzsākšana plānota: 2015.gada 
4.ceturksnī/2016.gada 1.ceturksnī 
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5.6.1.SAM RĪGAS DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĒŠANA  
 

• Rīgas degradēto teritoriju revitalizēšana, veicot maza mēroga sabiedrisku, 
kultūras, un sporta objektu izveidi un rekonstrukciju, kas nodrošina 
kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu;  

 

• objekts kā attiecīgas degradētās teritorijas attīstības katalizators, uzsvars uz 
sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos attiecīgajā teritorijā: 

 
- komercdarbības, nodarbinātības veicināšana apkaimē; 

- privāto investīciju piesaiste; 

- jaunu tūristu plūsmu piesaiste; 

- pieprasījuma sabiedriskā transporta jaunas kapacitātes attīstībai veicināšana. 
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SAM 5.5.1. KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA ATTĪSTĪBA 
• Saskaņā ar attiecīgās pašvaldības attīstības programmu objektu attīstībai, kas 

veicina ekonomisko izaugsmi teritorijā: 
 

  - komercdarbības un nodarbinātības veicināšana; 
  - jaunu pakalpojumu izveide; 
   - sasaiste ar citām publiskajām un privātajām investīcijām attiecīgajā                                                               

teritorijā. 
 
• Atbalsts objektiem ar lielāko apmeklētības potenciālu: 

- Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam; 
- Stratēģijas “Latvija 2030” telpiskās attīstības perspektīva; 
- Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija” 2014.–2020.gadam; 
- Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam; 
- Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam. 

 

• objekta ilgtermiņa darbības rezultātā netiek radīts papildu finanšu slogs 
pašvaldībai un valstij (ilgtermiņa darbības stratēģija). 

http://www.visit.kuldiga.lv/index.php?sid=43&subact=showone&aid=4&pid=48
http://www.visit.kuldiga.lv/index.php?sid=43&subact=showone&aid=4&pid=62


5.5.1. SAM SASNIEDZAMIE REZULTĀTI  
AKTIVITĀTĒ KOPUMĀ 

 

• Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu 
paredzamā skaita pieaugums (līdz 2023.gadam ) - pieaug par 140 000 apmeklējumiem 

 

• Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits - 15 

 

• Ietekme, veicot plānotās investīcijas - nakšņojumu skaita palielinājums tūristu mītnēs 
Latvijas teritorijā gada laikā: mērķis - 4 028 892, diapazons 3 978 152– 4 079 631 

 

• Jaunu pakalpojumu izveide - 15 



5.5.1.SAM IEVIEŠANA 

Atbalsts ar kultūras un dabas mantojuma objektu atjaunošanai un saistīto 
pakalpojumu attīstībai/ izveidei. 

 

5.5.1. SAM - divas projektu iesniegumu atlases kārtas / pasākumi: 

 

• 1.atlases kārtai – kultūras un dabas mantojuma atjaunošanas projektiem visā 
Latvijā (t.sk. Rīgā), izņemot piekrasti – 20 mlj euro;  

 

• 2.atlases kārtai – kultūras un dabas mantojuma atjaunošanas projektiem 
Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās un Baltijas jūras piekrastes nacionālās 
nozīmes attīstības centros (izņemot Rīgu) – 15 mlj euro. 

 

 



15 milj.euro ERAF investīcijām dabas un kultūras mantojuma 
objektos un to piekļuves infrastruktūrā Baltijas jūras piekrastes 
pašvaldībās (13 piekrastes novados un Baltijas jūras piekrastes 
nacionālas nozīmes attīstības centru (Liepājas, Ventspils un 
Jūrmalas pilsēta, izņemot Rīgas pilsētu) pašvaldībās) 

Projektu atlase notiek atbilstoši piekrastes publiskās 
infrastruktūras plānam 

 
DABAS MANTOJUMS – PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRA 



STRATĒĢISKAIS IETVARS 5.5.1. PIEKRASTES TERITORIJĀ 
– PIEKRASTES PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS PLĀNS 

• uzsākts 2014. gada septembrī – 
pabeigts 2015. gada decembrī 
 

• ass, ap kuru tiek plānota 
publiskās infrastruktūras 
attīstība un noteiktas potenciāli 
attīstāmās vietas - Eirovelo-13 
 

• investīcijām publiskajā 
infrastruktūrā ir jāveicina 
tūrisma plūsmas pieaugums un 
jāveicina tūrisma komersantu 
darbība 
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SPECIFISKIE KRITĒRIJI PROJEKTU ATLASEI 

• projekta darbībām  jāatbilst piekrastes publiskās infrastruktūras 
plānojumā noteiktajām kompleksi attīstāmajām vietām un jādod 
ieguldījums Eirovelo 13 maršruta attīstībā  

• jāatbilst vietējās pašvaldības teritorijas attīstības programmai un 
investīciju plānam 

• projekta aktivitātes paredz  ieguldījumus publiskajā infrastruktūrā, 
piemēram:  

aprīkotu stāvlaukumu, peldvietu, velo celiņu,  gājēju celiņu, nobrauktuvju uz jūru  operatīvajam 
transportam izbūvē, atjaunošanā un restaurācijā, kā arī investīcijas kultūras mantojuma objektu 
pieejamības uzlabošanai 

• projekta rezultātā radīsies jaunas darba vietas tūrisma un pakalpojumu 
komersantu uzņēmumos 

 



VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS 
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 

I   INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ 
 



VIDES RESURSU PĀRVALDĪBA  

 

Atbalsts: 
•Infrastruktūras (gājēju laipas, informatīvās zīmes, labiekārtotas takas, putnu vērošanas torņi, skatu 
torņi, tiltiņi, ūdenstūristu apmetņu vietas, auto stāvlaukumi u.c.) izbūve un rekonstrukcija, 
•biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

Finansējuma saņēmējs: valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības 

Rezultātā: 
• Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes biotopiem un sugām; 
• 23 118 ha dzīvotņu platības saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.  

 

 

 

SAM 5.4.1. – Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 
ekosistēmas 
 

Problēmas: 
•Lielākajai daļai aizsargājamo sugu un biotopu netiek nodrošināts labvēlīgs 
aizsardzības statuss; 
•Tūrisma spiediens uz aizsargājamām dabas teritorijām un tā ietekme uz 
dabas vērtībām. 

15 milj. euro KF (85%) 



UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA 

SAM 5.6.2. – Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām  

 
Mērķis – projekti vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto 
degradēto teritoriju atjaunošanu. Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo 
paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās 
 
Indikatīvais ES fondu finansējums: 236,5 milj. EUR 
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības 

•Nacionālas nozīmes attīstības centri 92 milj. EUR 
•Reģionālās nozīmes centri 92 milj. EUR (t.sk. ārpus reģionālās nozīmes attīstības centra) 
•Latgales reģiona pašvaldības 52,24 milj. EUR (t.sk. ieguldījumi ārpus attīstības centriem, sadarbības projekti) 

SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā 

Mērķis – uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, veicot investīcijas maza mēroga 
uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai, t.sk. nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei 
Indikatīvais ES fondu finansējums: 59  milj. EUR 
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības 

•Nacionālas nozīmes attīstības centri 10,9  milj. EUR 
•Reģionālās nozīmes centri  10,9  milj. EUR (t.sk. ārpus reģionālās nozīmes attīstības centra) 
•Ne-centru pašvaldībām (89)   37,2  milj. EUR 



SPECIFISKIE KRITĒRIJI PROJEKTU ATLASEI  
(SAM 3.3.1 UN SAM 5.6.2.) 

• Redzama skaidra sakarība starp publiskās infrastruktūras trūkumiem un komersantu vajadzībām 

– Jābūt zināmam komersantam - noslēgtam līgumam  vai apliecinājumam par interesi no 
komersanta 

 
• Rezultāti: 

– Strādājošo skaita pieaugums privātajā sektorā 
– Papildus piesaistītās  privātā sektora nefinanšu investīcijas 

 
• Publiskās infrastruktūras projekti nodrošina rezultātu sasniegšanu privātā sektorā (strādājošo skaita 

pieaugums vai piesaistītās investīcijas).  Rādītāji jāsasniedz: 

– 3 gadu periodā pēc projekta realizācijas 
– 1 gads pirms projekta uzsākšanas  

 
• Priekšroka ražojošiem uzņēmumiem, īpaši – eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, ir augsta 

gatavības pakāpe komersanta investīciju veikšanai (piemēram, investīciju projekts ir uzsākts, vai ir 
piesaistīts kredītiestādes finansējums, izstrādāts tehniskais projekts, pieteikums ES fondiem) 
 



ETS un EKI programmas 2014-2020 
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Programma Attiecināmās teritorijas  Finansējums (EUR) 

Igaunijas–Latvijas (EE-LV) pārrobežu sadarbības programma Kurzeme, Rīga, Pierīga, Vidzeme 38 020 684 

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Kurzeme, Zemgale, Latgale 54 966 201  

Centrālā Baltijas jūras reģiona (CB) pārrobežu sadarbības 

programma 

Kurzeme, Rīga, Pierīga;  

Zemgale, Vidzeme 

65 650 000 

Baltijas jūras reģiona  (BSR) transnacionālā sadarbības 

programma 

Visa Latvija 263 830 658 

Starpreģionu sadarbības programma URBACT III Visa Latvija 74 000 000  

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE Visa Latvija 359 326 000  

Latvijas–Krievijas (LV-RU) pārrobežu sadarbības programma Latgale, Vidzeme,  

Pierīga, Zemgale, Rīgas pilsēta 

Nav panākta gala 

vienošanās par 

programmas 

finansējumu 

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programma 

Latgale, Zemgale 74 000 000 



Pārrobežu/transnacionālo sadarbības programmu tēmas 
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Tematiskā koncentrācija programmas ietvaros EE-LV LV-LT CB LV-
RU 

LV-
LT-BY 

BSR 

Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju 

Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju 

Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti 

Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās 

Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darba spēka mobilitāti 

Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību 

Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā 

Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi 

Vietējās kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšana * 
Robežu pārvaldības un robežu drošības veicināšana 



ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA 

LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA 

 



LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  
2014.-2020.GADAM (LAP) SAGATAVOŠANAS PROCESS 

• 14.03.2014. Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-
2020.gadam iesniegta Eiropas Komisijā 

 

• Ievērojot noteiktos termiņus, Eiropas Komisijas komentāri 
sniegti 22.07.2014. 

 

• Šobrīd notiek programmas saskaņošana ar Eiropas Komisiju. 
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LAP PASĀKUMU ĪSTENOŠANAS VIETA 
• Lauku teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās 

vienības - pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5 000 

 

• LEADER pieejas īstenošanas teritorija - visa Latvijas lauku teritorija un pilsētas, kurās 
iedzīvotāju skaits ir no 5 000 līdz 15 000 un to iedzīvotāju skaits nepārsniedz 49% no kopējā 
vietējās rīcības grupas (VRG) teritorijas iedzīvotāju skaita (papildus noteikts, ka pilsētās, 
kuras ir 21 reģionālās attīstības centrs, pašvaldības nevar iesniegt projektus). 

 

• Lauku tūrisma aktivitāšu īstenošanas vieta ir lauku teritorija un LEADER pieejas 
īstenošanas teritorija, ja atbalstu saņem saskaņā ar VRG vietējās attīstības stratēģiju 

 

• Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanas vieta ir 
Latvijas teritorija. 



 
1.  pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 

 
2.  LEADER apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” 
 
 

3.  Pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Lauku tūrisma attīstības 
veicināšana”  

Paredzēts biedrībām un nodibinājumiem 
   
 

            PLĀNOTS, KA NO LAP 
 LAUKU TŪRISMS TIKS ATBALSTĪTS: 



1. LAUKU SAIMNIECĪBU UN  
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA 

Atbalsta saņēmēji: 

• Lauksaimnieks 

• Juridiska persona, kura atbilst mazā vai mikrouzņēmuma definīcijai  

• Fiziska persona, kas uzsāk saimniecisko darbību 

Attiecināmās izmaksas: 

• Būvniecības vai pārbūves izmaksas 

• būvmateriālu iegādes izmaksas 

• pamatlīdzekļu iegādes izmaksas 

• vispārējās izmaksas  

Maksimālais atbalsta apjoms: 

•  Jaunu mazo vai mikrouzņēmumu radīšanai - 70 000 EUR 

• Uzņēmumu attīstībai – 200 000 EUR 

• Nelauksaimniecisko darbību dažādošanai - 200 000 EUR 

Atbalsta intensitāte 55% 



2. DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR 
SABIEDRĪBAS VIRZĪTU VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJU 
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Atbalsta saņēmēji: 

• Lauksaimnieks 
• Juridiska persona 
• Fiziska persona, kas uzsāk saimniecisko darbību 

 

Attiecināmās izmaksas: 
• būvniecības vai pārbūves izmaksas; 
• būvmateriālu iegādes izmaksas; 
• pamatlīdzekļu iegādes izmaksas; 
• vispārējās izmaksas  

 
Maksimālais atbalsta apjoms līdz 50 000 EUR, uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 
100 000 EUR 

 
Atbalsta intensitāte līdz 70% 



Atbalsta saņēmēji: 

Biedrības vai nodibinājumi, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

• tam ir vismaz piecu gadu pieredze lauku tūrisma mārketingā 

• tam ir vismaz piecu gadu pieredze lauku tūrisma, lauksaimniecības un citu lauku ekonomikas jomas 
sadarbības veicināšanā 

• tas ir vismaz vienas starptautiskas lauku tūrisma organizācijas biedrs 

• tam ir esoša biedrības tīmekļa vietne tūrisma pakalpojumu sniegšanai 

• tas darbojas vismaz pusē no Latvijas teritorijas lauku tūrisma un lauku attīstības jomā 

Attiecināmās izmaksas: 

• Izpētei 

• Aktivizēšanai 

• Sadarbībai 

• noieta veicināšanas pasākumiem 

• tiešās izmaksas konkrētiem projektiem un sadarbībai veltītiem pasākumiem 

Maksimālais atbalsta apjoms līdz 800 000 EUR 

Atbalsta intensitāte līdz 90% 

3. LAUKU TŪRISMA  
ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA 



SATIKSMES MINISTRIJA 

ES FONDU 2014. - 2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS 

 



indikatīvās atbalstāmās darbības: valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā 
rekonstrukcija, virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus īstenojot ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanu. 
 Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums – 345 km  

 
 
 

 
indikatīvās atbalstāmās darbības: to valsts reģionālo autoceļu pārbūve, 
kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centrus ar TEN-T autoceļu tīklu. 
 Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums – 574 km 

 
 

ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas periods 

6.1.5.SAM: valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana. 

ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas periods 
6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu 
kvalitāti 
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Valsts galveno un reģionālo autoceļu atjaunošanas projekti 2014.-2020.g. 



 

SAM ietvaros paredzētās kompleksas investīcijas dzelzceļa sistēmā. 

 Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija 

 Nozīmīgāko dzelzceļa mezglu rekonstrukcijas 

 Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēmas ieviešana 

 Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūras modernizācija 

 

• Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums -  998 km 

 

 

 

 

6.2.1.SAM: nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa 
tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti. 
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PALDIES! 
 
 


