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VĪZIJA


 
Aktīva un saliedēta vietējā

 
sabiedrība ar iespējām 

izpausties vietējās teritorijas attīstībā



 
Sakopti lauki, kurus apsaimnieko ilgtspējīgas un

 
 

efektīvas ģimenes saimniecības



 
Iespēja laukos gūt ienākumus (strādāt) un nopelnīt 
iztiku sev un ģimenei



 
Zināšanu vairošana



UZ SABIEDRĪBU ORIENTĒTAS VIETĒJĀS 
ATTĪSTĪBAS PIEEJA (I)

Multifondu pieeja–
 

ELFLA (obligāti), EJZF, ESF, ERAF 

(I)
 

Ja VRG izvēlas multifondu stratēģiju

viena teritorija -
 

viena stratēģija



UZ SABIEDRĪBU ORIENTĒTAS VIETĒJĀS 
ATTĪSTĪBAS PIEEJA (II)


 

Vietējā
 

attīstības stratēģijā
 

VRG nosaka prioritātes. 


 

Stratēģiju vērtēšanas komisija (sastāvā
 

visu iesaistīto 
fondu institūcijas) nosaka tām plānoto fondu un 
finansējuma piešķīrumu.


 

Vadošā
 

fonda noteikšana VRG darbības, teritorijas 
aktivizēšanas un tīklošanās izmaksu segšanai


 

Administrējošās iestādes noteikšana



UZ SABIEDRĪBU ORIENTĒTAS VIETĒJĀS 
ATTĪSTĪBAS PIEEJA (II)

(II) Ja VRG izvēlas īstenot viena fonda stratēģiju

viena teritorija  -
 

vairākas stratēģijas

.



VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 
ATLASE (I)


 

Jānodrošina līdz 2015.gada 31.decembrim.


 

Iespēja stratēģiju atlasi organizēt divos posmos: 

1.posms –
 

atlasa nosacījumiem atbilstošas VRG;

2.posms –
 

atlasītās VRG noteiktā
 

termiņā
 

iesniedz vietējo attīstības 
stratēģiju.



VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 
ATLASE (II)


 

atbalsts stratēģijas sagatavošanai:
-

 
kapacitātes paaugstināšanas pasākumiem;

- mācībām un sadarbības veidošanai stratēģijas izstrādes  
laikā. 


 

Attiecināmās izmaksas tiks noteiktas ar EK deleģēto aktu.


 

Ja tiek izvēlēta multifondu pieeja, DV jānodrošina saskaņoti 
kapacitātes veidošanas pasākumi, lai nodrošinātu pēc iespējas 
labāku resursu izmantošanu.



STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS 
TERITORIJA (I)

EK ar deleģēto aktu noteiks teritorijas un iedzīvotāju 
definīciju –

 
minimālo (plāno noteikt 10’000 iedzīvotāju) un 

maksimālo iedzīvotāju skaitu.

Šajā
 

periodā
 

minimālais iedzīvotāju skaits ir 5000 un maksimālais –
 150’000 iedzīvotāji (LV –

 
max.65’000 iedz.).

ELFLA atbalstu var saņemt lauku teritorijā
 (lauku teritorijas definīcija?). 

Šajā
 

periodā
 

LEADER teritorija plašāka –
 

ietvēra pilsētas līdz 15
 

000 iedz. ar 
nosacījumu, ka iedzīvotāju īpatsvars no pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 
5000 līdz 15000, nepārsniedz 49% no kopējā

 
teritorijas iedzīvotāju skaita.



STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS 
TERITORIJA (II)

Šajā
 

periodā
 

VRG, kurām iedzīvotāju skaits ir nedaudz 
virs 5000 iedzīvotāju:
ir nepietiekams administrēšanas atbalsts, kā

 
rezultātā

 netiek nodrošināta kvalitatīva VRG darbība un stratēģijas 
īstenošana;
ir problēmas ar stratēģijas īstenošanu -

 
maza projektu 

iesniedzēju aktivitāte, jo teritorijā
 

darbojas neliels skaits 
NVO un uzņēmēju;



STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS 
TERITORIJA (III)

Mazākā
 

teritoriālā
 

vienība –
 

pagasts vai novads?



STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS 
TERITORIJA

Stratēģiju īstenošanai jānotiek visā
 

lauku teritorijā?

Pierīgas reģions -
 

nosacīta LEADER pieeja –
 

trūkst 

vietējās iniciatīvas.



CITI RISINĀMI JAUTĀJUMI

1.
 

Atbalsta apmēra noteikšana vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanai (kopējais plānotais LEADER finansējums ir 
5% no kopējā

 
LAP finansējuma)

2.
 

Funkciju sadalījums starp iesaistītajām 
institūcijām/organizācijām

3.
 

VRG atbildība?
4.

 
Administratīvo izdevumu tērēšanas principi?

5.
 

Atalgojuma apmērs administratīvajam un finanšu 
vadītājam?



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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