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1. Valsts Lauku tīkla normatīvais pamats
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) atbalstu lauku attīstības
politikas īstenošanai visās ES dalībvalstīs, katra no tām veido Valsts Lauku tīklu. Valsts
Lauku tīkls (turpmāk tekstā – VLT) apvieno lauku attīstībā iesaistītās organizācijas un
administrācijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005
(turpmāk – Regula Nr.1305/2013).

VLT darbību un pamatfunkcijas nosaka:
- Regulas Nr.1305/2013 51. panta 2.daļas 3.ievilkums un 54. panta 1.-3.punkts;
- Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP);
- Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 599 „Noteikumi par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai,
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma
administrēšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 20.punkts.

2. Valsts Lauku tīkla struktūra un pārvaldība
Sekmīgai VLT darbībai Latvijā ir izveidots un kopš 2008. gada darbojas VLT Sekretariāts,
kas izstrādā VLT Rīcības programmu un ikgadējo darba plānu, koordinē to īstenošanu
un atbild par tehnisko nodrošinājumu. VLT Sekretariāta darbību nodrošina sabiedrība
ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk
tekstā - LLKC).
Ņemot vērā VLT sekmīgo darbību iepriekšējā periodā un ieguldījumu sabiedrības
informēšanā, kā arī publicitātes nodrošināšanā par Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam sniegto ieguldījumu un piedāvātajām iespējām un labo
sadarbību ar vadošo iestādi un maksājumu aģentūru, arī šajā plānošanas periodā VLT
darbību turpinās nodrošināt LLKC.
Tā kā VLT turpinās darboties uz esošā VLT bāzes, atsevišķas jaunas struktūras izveide
nav nepieciešama, tādējādi nodrošinot VLT darbībai nepieciešamo cilvēkresursu
kapacitāti, kompetenci un institucionālās pēctecības principu, kā arī maksimāli
vienmērīgu pāreju starpposmu periodā, lai sniegtu iespēju VLT nepārtrauktai darbībai
un jauno mērķu īstenošanas uzsākšanu līdz ar LAP apstiprināšanu.
VLT ir izveidots, lai veicinātu sadarbību starp lauku teritoriju iedzīvotājiem, lauku
attīstībā iesaistītām organizācijām un pārvaldes iestādēm. VLT informē lauku
iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas par LAP piedāvātajām iespējām, kā arī veido
vidi savstarpējās informācijas apmaiņai.
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Efektīvai informācijas apmaiņai un ikgadējā darba plāna aktivitāšu īstenošanai reģionos
VLT ir 26 reģionālās struktūrvienības visā Latvijā. Lai nodrošinātu informācijas
pieejamību pēc iespējas tuvāk lauku teritoriju iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
organizācijām, gandrīz visos Latvijas novados darbojas VLT novadu lauku attīstības
konsultanti, kas administratīvi piesaistīti VLT 26 reģionālajām struktūrvienībām.
VLT Sekretariāts izveido konsultatīvu institūciju – Sadarbības padomi, kura akceptē
izstrādāto Rīcības programmu un sniedz priekšlikumus par VLT ikgadējā darba plānā
iekļaujamajām aktivitātēm. Sadarbības padomi veido nacionālā līmeņa lauku attīstības
un lauksaimniecības nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji. Padomes darbību
reglamentē VLT Sekretariāta Sadarbības padomes nolikums.
Par VLT dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas iesaistīties
lauku attīstībā. VLT ir iesaistītas dažādas organizācijas un pārvaldes iestādes –
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvošas organizācijas, vietējās rīcības
grupas, vides organizācijas, lauku teritoriju nevalstiskās organizācijas, pašvaldības,
jauniešu organizācijas, pētniecības institūti u.c.

Komunikācijas nodrošināšanai starp sektora dalībniekiem ir izstrādāts „Valsts Lauku
tīkla komunikācijas plāns”, atbilstoši kuram tiek organizēta lauku iedzīvotāju,
uzņēmumu, organizāciju un iestāžu informēšana.

Valsts Lauku tīkla struktūra

Attēls nr. 1

4

Valsts Lauku tīkla Rīcības programma 2015. – 2020. gadam
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts
2015. gada 2.jūnijā

3. Valsts Lauku tīkla darbība ES līmenī
LAP 2014.–2020. gadam ietvaros ES līmenī ir izveidoti trīs tīkli, kuru atbalsta punktu
funkcijas nacionālā līmenī veic VLT Sekretariāts:
•

ENRD – Eiropas Tīkls lauku attīstībai;

The European Network for Rural Development (ENRD)- pamatuzdevums ir veicināt ES
LAP efektivitāti un vienmērīgu attīstību visās dalībvalstīs. Tīkls sniedz savu artavu,
ģenerējot un daloties ar zināšanām par to, kā lauku attīstības politikas jomas darbojas
praksē un kā tās uzlabot, kā arī veicinot informācijas apmaiņu un sadarbību visos
Eiropas lauku apgabalos. ENRD pulcina vienkopus plašu lauku attīstībā ieinteresēto
personu loku – valstu lauku tīklus, dalībvalstu iestādes, kā arī lauku attīstības
organizācijas, kuras aktīvi darbojas Eiropas līmenī.
•

EIP tīkls – Eiropas inovāciju partnerības tīkls

European Innovation Partnerships (EIP) tīkls kā jaunākais no trijiem tīkliem ir īpaši
izstrādāts mehānisms izpētei un inovācijām. EIP tīkls ir uz izaicinājumiem orientēts
tīkls, kurš koncentrējas uz sabiedrības ieguvumiem un strauju modernizāciju saistītajās
nozarēs un tirgus sektoros. EIP tīkla kontaktpunkta pienākumus Latvijā pilda VLT
Sekretariāts.
EIP tīkls savu darbību orientē uz pētniecības un inovāciju jomu, koordinējot vienkopus
visus jomas dalībniekus – ES, nacionālā un reģionālā līmenī.

• EENRD- Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas tīkls
The European Evalution Network for Rural Development (EENRD) – nodrošina atbalstu
ES dalībvalstīm LAP novērtēšanas procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai. Tīkla
atbalsts ietver novērtēšanas metožu un to atbalsta elementu attīstību, vadlīniju izstrādi,
labāko realizēto piemēru apzināšanu, datu savākšanas un pārvaldības aspektu
apkopošanu, kā arī Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu atbalstu novērtēšanas prasību
pārzināšanā.
Iepriekš minēto tīklu un sektora dalībnieku savstarpējā līdzdalība attēlota zīmējumā
zemāk.
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Attēls nr. 2
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4. Valsts Lauku tīkla vīzija un mērķi
VLT vīzija – attīstīta lauku teritorija, kurā notiek cieša un koordinēta sadarbība starp
tajā iesaistītajām pusēm.
VLT mērķi:

a) palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;

b) uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;

c) informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku
attīstības politiku un finansējuma iespējām;

d) veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā
un lauku apvidos;
e) veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Mērķu sasniegšanai un izpildei VLT Sekretariāts izstrādā daudzgadu Rīcības programmu
un ikgadējos darba plānus, kuros ietver informāciju par plānotajām aktivitātēm,
finansējumu un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
Tīkla darbība tiek īstenota atbilstoši izstrādātajai Rīcības programmai.

5. Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas aktivitātes

2014.–2020. gada plānošanas periodā paredzētās Rīcības programmas aktivitātes
apkopotas zemāk, attēlā Nr. 3.
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VLT Sekretariāta un VLT darba plāna aktivitātes

Attēls Nr. 3
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6. Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas aktivitāšu indikatīvie rādītāji
VLT darba plāna aktivitātes

Indikatīvais
rādītājs

Sasniedzamie indikatīvie rādītāji plānošanas periodā
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ekonomiskā analīze LAP efektīvākai apguvei
Aktivitātes lauku telpas ilgtermiņa stratēģijai
Atbalsts nacionālajām, nozaru un reģionālajām
organizācijām
Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajās iestādēs
Aktivitātes jauniešiem:
• atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai
• informatīvie pasākumi jauniešiem un
skolēniem
Vietējo iepirkumu un mazās pārstrādes veicināšanas
programma
Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu
īstenošana
Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas
programma

Nozaru skaits
Skaits

14
1

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

Klausītājstundas

16000

17400

17400

17400

17400

17400

Lauku attīstības konsultantu darba nodrošināšana

Speciālisti

Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana

Latvijas ekspertu darba koordinēšana pārstāvniecībai ES

Organizāciju skaits
Pilotprojekta
teritorijas
Nodarbības

Pilotteritoriju skaits
Nozaru skaits

Atbalstīti uzņēmēji
Saimniecību skaits
Speciālistu skaits

52

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

121
6

772
260
116
4

132
6

618
0

76
2

132
6

463
0

76
2

132
6

309
0

76
2

132
6

154
0

76
2

132
6
0
0

76
2
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VLT darba plāna aktivitātes

Indikatīvais
rādītājs

Sasniedzamie indikatīvie rādītāji plānošanas periodā
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pieredzes apmaiņas aktivitātes, mācību prakses:
•

Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana

•

Pieredzes apmaiņu braucieni Latvijā

Ziņu lapu sagatavošana, interneta rīku uzturēšana,
katalogi:
• Ziņu lapu sagatavošana
• Tehnikas un būvniecības katalogs, interneta rīki
un tālmācības (e-apmācības) programmu
uzturēšana, atjaunošana
Semināri, konferences:
• Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana
visā Latvijā
• Starptautiska konference
• Reģionālo konferenču organizēšana
Lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursa
organizēšana

Skaits

1

1

1

1

1

1

Dalībnieki

1100

275

275

275

275

275

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

6

6

6

6

6

6

Autorloksnes
Programmu un rīku
skaits

Klausītājstundas
Skaits
Konferenču skaits
Skaits

61058

22270

22270

22270

22270

22270

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1

1

1

1

1

1
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7. Valsts Lauku tīkla finansējums
VLT darbības nodrošināšanai un Rīcības programmas un ikgadējo darba plānu
īstenošanai kopējais finansējums saistīts ar LAP pasākuma “Tehniskā palīdzība”
pieejamo finansējuma apmēru un ikgadējiem līgumiem ar Zemkopības ministriju,
programmēšanas periodā 2015.-2020. gadam tas ir līdz 20,4 milj. EUR, kas sadalās
šādi:
Izmaksu postenis

Sekretariāta darbības nodrošināšanas izmaksas
Rīcības programmas un ikgadējo darba plānu īstenošanas
izmaksas
Kopā

8. Valsts Lauku
pašnovērtēšana

tīkla

darbības

Kopā programmēšanas
periodā, EUR
4 360 143
16 060 168

20 420 311

novērtēšana

un

VLT darbības novērtēšana, līdzīgi kā iepriekšējā periodā, tiek veikta LAP novērtēšanas
ietvaros.
VLT darbības pašnovērtēšanai tiek izmantotas vairākas pieejas. Pirmkārt, ENRD
izstrādātā, visām dalībvalstīm vienotā pašnovērtējuma kārtība, kura paredz
kvantitatīvo indikatoru apkopošanu un analīzi. Savukārt VLT darbības kvalitatīvai
novērtēšanai tiek veikta VLT aktivitāšu dalībnieku anketēšana un aptauju veikšana
pēc pasākumu norises.
Papildus šajā periodā paredzēta arī aktivitāšu izvērtēšana, balstoties uz VLT
uzturētajā Datu bāzē apkopoto informāciju, kura pieļauj gan kvantitatīvu, gan
kvalitatīvu novērtējumu atsevišķām Rīcības programmas aktivitātēm.
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