
Nr.p.k. Vietējā rīcības grupa Stratēģija 

1. Biedrība "Abulas lauku 

partnerība” 

Biedrības “Abulas lauku partnerība” 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 

2015.-2020.gadam 

2. Biedrība “Aizkraukles rajona 

partnerība” 

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 

2015.-2020.gadam 

3. Biedrība "Ziemeļlatgales 

partnerība" (iepriekš biedrība 

“Balvu rajona partnerība”) 

Biedrības “Balvu rajona partnerība” 

Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 

4. Biedrība “Bauskas rajona lauku 

partnerība” 

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 

2015.-2020.gadam 

5. Biedrība “Vidzemes lauku 

partnerība “Brasla” 

Vidzemes lauku partnerības “Brasla” 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija  

6. Biedrība “Cēsu rajona lauku 

partnerība” 

CRLP vietējās rīcības grupas attīstības 

stratēģija 2015.-2020.gada plānošanas 

periodam 

7. Biedrība “Partnerība 

“Daugavkrasts”” 

Partnerības “Daugavkrasts” sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģija Ķekavas 

novadam 2015.-2020.gadam 

8. Biedrība “Jūrkante” Biedrība “Jūrkante” sabiedrības virzīta vietējā 

attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam 

9. Biedrība “Partnerība Laukiem 

un Jūrai” 

Partnerības Laukiem un Jūrai attīstības 

stratēģija 2015.-2020.gadam 

10. Biedrība “Lauku partnerība 

“Lielupe”” 

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 

Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-

2020.gadam 

11. Biedrība “Liepājas rajona Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 
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partnerība” 2015 – 2020 Biedrība “Liepājas rajona 

partnerība” 

12. Biedrība “Pierīgas partnerība” Biedrības “Pierīgas partnerība” sabiedrības 

virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-

2020.gadam 

13. Biedrība “Preiļu rajona 

partnerība” 

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 

2015.-2020.gadam 

14. Biedrība “Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” 

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” sabiedrības virzīta vietējās 

attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 

15. Saldus rajona attīstības biedrība Saldus un Brocēnu novada Sabiedrības virzīta 

vietējā attīstības stratēģija 2014-2020 

16. Biedrība “Sateka” Biedrības “Sateka” darbības teritorijas 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 

(2015.-2020.) 

17. Biedrība “Lauku partnerība 

Sēlija” 

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģija “Lauki-

vide, kur vērts dzīvot 2014.-2020.” 

18. Biedrība "Jūras Zeme" (iepriekš 

publisko un privāto 

partnerattiecību biedrība 

“Sernikon”) 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība 

“Sernikon” sabiedrības virzīta vietējās 

attīstības stratēģija Carnikavas un Saulkrastu 

novadiem 2014.-2020.gadam 

19. Biedrība “Stopiņu un Salaspils 

partnerība” 

Biedrības “Stopiņu un Salaspils partnerība” 

sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 

2014.-2020.gadam 

20. Biedrība “Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 

2015-2020 

21. Publisko un privāto Publisko un privāto partnerattiecību biedrība 
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partnerattiecību biedrība “Zied 

zeme” 

“Zied zeme” sabiedrības virzīta vietējās 

attīstības stratēģija 2015-2020 

22. Biedrība “Lauku partnerība 

Ziemeļgauja” 

Biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” 

vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gada 

plānošanas periodam 

23. Biedrība “Darīsim paši!” Biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzīta 

vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 

24. Biedrība “Dobeles rajona lauku 

partnerība” 

Dobeles lauku partnerības sabiedrības virzīta 

vietējās attīstības stratēģija 2015-2020 

25. Biedrība “Alūksnes lauku 

partnerība” 

Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības 

stratēģija 2015.-2020.gadam 

26. Nodibinājums “Madonas novada 

fonds” 

Nodibinājuma “Madonas novada fonds” 

SVVA stratēģija “Cilvēks, vieta, darbs 

Madonas reģionā 2015.-2020.” 

27. Biedrība “No Salacas līdz 

Rūjai” 

Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības 

teritorijas vietējās attīstības stratēģija 2014.-

2020.gadam 

28. Biedrība “Daugavpils un 

Ilūkstes novadu partnerība 

“Kaimiņi”” 

Biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu 

partnerība “Kaimiņi”” darbības teritorijas 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 

2015.-2020. 

29. Biedrība "Gaujas Partnerība" Biedrības "Gaujas Partnerība" Sabiedrības 

virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-

2020.gadam 

30. Biedrība "Lauku Attīstības 

Partnerība" (iepriekš Rīgas 

rajona Lauku attīstības biedrība) 

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības 

darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 

31. Biedrība "Kandavas Partnerība" Kandavas Partnerības attīstības stratēģija 

2016.-2020.gadam 

https://www.lad.gov.lv/files/zied_zeme_svva_strategija_12-07-2021_precizets_13-09-2021.docx
https://www.lad.gov.lv/files/zied_zeme_svva_strategija_12-07-2021_precizets_13-09-2021.docx
https://www.lad.gov.lv/files/ziemelgauja_strat_2021_preciz.doc
https://www.lad.gov.lv/files/ziemelgauja_strat_2021_preciz.doc
https://www.lad.gov.lv/files/ziemelgauja_strat_2021_preciz.doc
https://www.lad.gov.lv/files/darisim_pasi_strategija_ar_grozijumiem_30062021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/darisim_pasi_strategija_ar_grozijumiem_30062021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija2020_ar_grozijumiem_2021_final_22_09_2021_(1).pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija2020_ar_grozijumiem_2021_final_22_09_2021_(1).pdf
https://www.lad.gov.lv/files/alp_strategija_2015-2020_2020_gada_redakcija.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/alp_strategija_2015-2020_2020_gada_redakcija.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/mnf_strategija_2021.docx
https://www.lad.gov.lv/files/mnf_strategija_2021.docx
https://www.lad.gov.lv/files/mnf_strategija_2021.docx
https://www.lad.gov.lv/files/svva_no_salacas_lidz_rujai_032019.docx
https://www.lad.gov.lv/files/svva_no_salacas_lidz_rujai_032019.docx
https://www.lad.gov.lv/files/svva_no_salacas_lidz_rujai_032019.docx
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_kaimini_ar_groz_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_kaimini_ar_groz_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_kaimini_ar_groz_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_kaimini_ar_groz_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/2021_06_29_biedribas_gaujas_partneriba_svva_strategija.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/2021_06_29_biedribas_gaujas_partneriba_svva_strategija.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/2021_06_29_biedribas_gaujas_partneriba_svva_strategija.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_lap.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_lap.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/strategija_lap.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/kandava_strategija_24082021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/kandava_strategija_24082021.pdf


32. Biedrība "Ropažu Garkalnes 

partnerība"  

Biedrības "Ropažu Garkalnes partnerība" 

sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 

(SVVA) Ropažu un Garkalnes novadiem 

2014.-2020.gadam 

33. Biedrība "Ludzas rajona 

partnerība" 

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 

Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 

2015.-2020.gadam 

34. Biedrība "Talsu rajona 

partnerība" 

Biedrības "Talsu rajona partnerība" 

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 

2015.-2020.gadam 

35. Biedrība "Krāslavas rajona 

partnerība" 

Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" 

darbības teritorijas sabiedrības virzīta vietējā 

attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-

strategiju-saraksts-2/ 

 

https://www.lad.gov.lv/files/ropazi_svva_strategijas_grozijumi_ricibas_26_07_2021_parejas_periods_fin_public.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/ropazi_svva_strategijas_grozijumi_ricibas_26_07_2021_parejas_periods_fin_public.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/ropazi_svva_strategijas_grozijumi_ricibas_26_07_2021_parejas_periods_fin_public.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/ropazi_svva_strategijas_grozijumi_ricibas_26_07_2021_parejas_periods_fin_public.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/ludzas_rp_st2014_2020_ar_grozijumiem_start_kom_(akceptetas_izmainas).pdf
https://www.lad.gov.lv/files/ludzas_rp_st2014_2020_ar_grozijumiem_start_kom_(akceptetas_izmainas).pdf
https://www.lad.gov.lv/files/ludzas_rp_st2014_2020_ar_grozijumiem_start_kom_(akceptetas_izmainas).pdf
https://www.lad.gov.lv/files/talsi_strategija_02_07_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/talsi_strategija_02_07_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/talsi_strategija_02_07_2021.pdf
https://www.lad.gov.lv/files/kraslavas_svva_strategija_2020_eps_galaredakcija.doc
https://www.lad.gov.lv/files/kraslavas_svva_strategija_2020_eps_galaredakcija.doc
https://www.lad.gov.lv/files/kraslavas_svva_strategija_2020_eps_galaredakcija.doc
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/

