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 Vietējās attīstības stratēģija 2009. – 2013. gadam:

 iesniegtie ELFLA projekti – 279

 realizētie ELFLA projekti – 132 ar kopējo finansējumu 1 291 573.87 EUR

 iesniegtie EZF projekti – 19

 realizētie EZF projekti – 14 ar kopējo finansējumu 570 922.65 EUR

APGŪTAIS FINANSĒJUMS (2009-2014) 



INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBAS PAVEIKTO 2014.GADĀ

(2009-2014)

ELFLA EZF 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2011. 2012. 2013. 2014.

Iesniegtie 
projekti 22 33 64 66 77 17 11 5 2 1

Noraidīti
VRG

2 3 6 0 11 0 1 0 0 0

Noraidīti LAD 10 6 35 49 25
1 vērtēšanā

4 1 1 0

Apstiprinātie 
projekti

10 24 23 17 41 16* 7 4 2 1

* 6.rīcības “Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana” projekti



INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBAS PAVEIKTO 2014.GADĀ

(2009-2014)

Mājražotāji

2012. 2013. 2014.

Iesniegtie projekti 7 12 7

Noraidīti
VRG

1 1 0

Noraidīti LAD
4 2  noraidīti

2  atsaukts

3
1 atsaukts

Apstiprinātie projekti 3 lauzti līgumi 7
1 lauzts līgums

2 realizēti



REALIZĒTO PROJEKTU INTENSITĀTE (2009-2014) 



SATURISKĀ UZRAUDZĪBA

 laika posmā no 2009. – 2015.gada martam saturiskā uzraudzība veikta

108 projektu realizēšanas vietās.



STARPVALSTU SADARBĪBA

Projekts 
“Rokdarbi” (2012)

ELFLA: 16 550.79 EUR

Sadarbības partneri :
LAG Karthuseutu (Somija)
LAG Jögevamaa Koostookoda (Igaunija)

Mērķis: 
veicināt sadarbību starp Latvijas, 
Somijas un Igaunijas vietējo rīcības 
grupu teritorijā esošajiem 
rokdarbniekiem, un sekmēt 
rokdarbu popularizēšanu, radošu 
ideju apmaiņu, rokdarbu kultūru 
saglabāšanu un to nozīmi tūrismā 
attīstībā.





Projekts
“Viduslaiku festivāli” (2012)

ELFLA – 33 703.38 EUR

Sadarbības partneri :
LAG Karthuseutu (Somija)
LAG Pärnu Bay Partnership (Igaunija)
LAG Association Pays Ruthénois (Francija)
LAG ADRIN (Portugāle)

Mērķis: 
izzināt viduslaiku tradīcijas un iepazīt 
kaimiņu valstu kultūru, rīkojot 
seminārus „Viduslaiku tradīcijas 
Eiropā”, kurā iesaistītās puses 
apmainījās pieredzē un zināšanās par 
amatniecības tradīcijām un senajām 
liecībām un pieredzes nodošanas 
izteiksmes veidiem nākamajām 
paaudzēm.





Projekts:
„Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu 
saglabāšanas veicināšana” (2013)

EZF: EUR 62 299.99

Sadarbības partneri :
LAG Gulf of Liivi (Lietuva)
FLAG Taurage (Igaunija)

Mērķis:
popularizēt vietējo ūdeņu un to dzīvo 
resursu saglabāšanu, sarīkojot starptautiskus 
vides izziņas pasākumus „Zivju dienas” brīvā 
dabā un veicināt projektā iesaistīto vietējo 
un kaimiņvalstu zivsaimniecības teritoriju 
iedzīvotāju starptautiskās pieredzes 
apmaiņas, vides izziņas programmu 
apmaiņas, kā arī popularizēt vietējās 
zivsaimniecības tradīcijas. 





Projekts “Velokultūra” (2014)

ELFLA:  EUR 12 998.66

Sadarbības partneri: 
LAG Plunge district (Lietuva)

Mērķis: 
veicināt sadarbību starp Latvijas un 
Lietuvas vietējo rīcības grupu 
teritorijā esošajiem velobraucējiem, 
sekmēt drošu velobraukšanas 
popularizēšanu, sabiedrības 
izglītošanu, inovatīvu velotūrisma 
produktu, radošu ideju apmaiņu un to 
nozīmi tūrisma attīstībā.





ATZINĪBAS

 2012.gads

Atzinība konkursā “Sējējs 2012″ nominācijā “Gada LEADER grupa”

 2012.gads

Atzinība biedrības  “Latvijas Lauku forums”
nominācijā 
“Foruma Svešo zemju eksperts”



 2013.gads

Veicināšanas balva konkursā “Sējējs 2013″ nominācijā “Gada LEADER grupa”

ATZINĪBAS



 2013.gads
Starptautisks apbalvojumu diviem projektiem –
„Viduslaiku festivāli un „Rokdarbi”

ATZINĪBAS

http://www.darisimpasi.lv/wp-content/uploads/2013/10/4.jpg
http://www.darisimpasi.lv/wp-content/uploads/2013/10/2.jpg


PĒTĪJUMS

 2013.gadā izstrādāts pētījums

“Biedrības “Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas  2009.-2013.gada ieviešanas 
izvērtējums”.

 pētījums tika sagatavots ar mērķi – izpētīt biedrības „Darīsim paši!” vietējās 
attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gaitu un veikt biedrības 
„Darīsim paši!” darbības izvērtējumu.

 pētījuma laika ietvars – no biedrības „Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas 
apstiprināšanas brīža, līdz 2013.gada 15.decembrim.



MK NOTEIKUMI

 2015.gada 10.martā apstiprināts noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
sagatavošanai un īstenošanai“

 MK noteikumi stāsies spēkā pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī un aprīlī tiks izsludināta 
VRG iesniegumu pieņemšana
 projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis

 komiteja pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc publikācijā noteiktā projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņa beigām

 pēc LAD lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu VRG ne vēlāk kā četru 
mēnešu laikā LAD iesniedz VAS

 komiteja pieņem lēmumu par VAS apstiprināšanu četru mēnešu laikā no VAS iesniegšanas brīža 
LAD

 atbalsta apmēru VAS īstenošanai LAP pasākumam LAD aprēķina katrai VRG, 50% izsludinātā 
publiskā finansējuma apmēra sadalot proporcionāli VRG LAP pasākumam atbilstošajā darbības 
teritorijā esošam iedzīvotāju skaitam (pēc 2015.gada 01.janvāra PMLP), un 50% izsludinātā 
publiskā finansējuma sadalot proporcionāli VRG LAP pasākumam atbilstošās darbības teritorijas 
platībai

 13.aprīlī LR Zemkopības ministrijā notiks seminārs, kurā tiks runāts par MK 
noteikumiem, uzklausīts LAD ziņojums un diskutēts par jaunajiem noteikumu 
projektiem



VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA SVVA 
STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAI

LEADER pieejas pasākums ietver sevī šādus apakšpasākumus: 

 sagatavošanās atbalsts

darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

 1.aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 2.aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 vismaz 50% no publiskā finansējuma, būtu novirzāms darbībām, kas veicina vietējās ekonomikas 
attīstību, atbalstot uzņēmējdarbības projektus (īpaši lauku tūrismā, lauku ekonomikas 
dažādošanā uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā un mājražošanā)

 viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 50 000 EUR; 
uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem (ieguldījums infrastruktūrā ir vismaz 70%), līdz 100 
000 EUR

 atbalsta intensitāte tiek noteikta katram projektam pēc tā veida: sabiedriskā labuma projekti –
90%, kopprojekti, kopdarbība – 80%, privāta labuma projekti 70%;

 VRG SVVA stratēģijā var noteikt mazāku atbalstu apmēru un atbalsta intensitāti (darbībām, kas 
veicina vietējās ekonomikas attīstību un uzņēmējdarbību, maksimāli attiecināmo izmaksu summa 
VRG ir jānosaka ne zemākā līmenī kā 20 000 EUR

starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana




