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Finansējusi:

LAP VĀRTEJAS  
CEĻVEDIS 

Šis ceļvedis sniedz īsu pārskatu par visām regulāri 
atjauninātajām vārtejas iespējām un saturu, lai jūs varētu 
ātri atrast, ko meklējat.

Laipni lūdzam 2014.–2020. gada “Lauku attīstības vārtejā”!

Šī ir vārtejas mājaslapa — 
no šejienes varat piekļūt visām sadaļām 

un iespējām.



Finansējusi:

Meklēšanas  
funkcija 
Meklējat informāciju, bet nezināt, 
kur to atrast? Šis meklēšanas 
lauks ļauj jums ātri uzmeklēt sa-
turu no vārtejas un visas pārējās 
ELAT vietnes.

ELAT logotips 

Uzklikšķinot uz šā logotipa, varat doties atpakaļ 
uz ELAT mājaslapu.

LAP prioritātes
 
Šīs saites ļauj tieši piekļūt informācijai par lauku 
attīstības prioritātēm 2014.–2020. gadā. Katrā 
sadaļā prioritātes ir izskaidrotas un pamatotas 
ar attiecīgiem ELAT un citiem resursiem, lai vei-
cinātu sekmīgu LAP īstenošanu (piemēram, ELAT 
tematiskajā darbā gūtā pieredze, resursi no ES 
un dalībvalstīm, LAP īstenošanas piemēri).

Iesaistieties diskusijā! 
Forums opENRD sniedz jums izcilu iespēju ie-
saistīties jaunākajās diskusijās par LAP nākotni 
un īstenošanu. Dalieties informācijā un pieredzē, 
risiniet kopīgas problēmas un rodiet (kopīgus) ri-
sinājumus, un pievienojieties diskusijai!

Vārtejas jaunumi 
Šī parocīgā iespēja ir īpaši vēr-
tīga regulāriem vārtejas lieto-
tājiem, jo tā ļauj piekļūt pašiem 
svaigākajiem jauninājumiem un 
vārtejā publicētajiem dokumen-
tiem.

Tuvākie pasākumi 
Esiet vienmēr informēti par tu-
vākajiem pasākumiem, ko ES un 
valstu līmenī organizē dažādu 
2014.–2020. gada LAP plāno-
šanas un īstenošanas aspektu 
atbalstam.

Turpinājums nākamajā lapā.
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Vārtejas mājaslapas kodols ļauj piekļūt bagātīgiem ELAT un citādiem resursiem, kas aptver 2014.–2020. gada politikas vispārīgos 
aspektus un LAP īstenošanas galvenās tēmas. Katra sadaļa sniedz ieskatu, ko bagātina apstiprinājusies pieredze, un atbalsta la-
bāku sagatavošanos turpmākajām LAP. 

Finansējusi:

Tīklu veidošana īpaši pievēršas tīklošanas kā lauku attīstības politi-
kas rīka lomai un nozīmei turpmākajās LAP. Šajā sadaļā ir aprakstīta 
līdzšinējā pieredze, veiksmes stāsti un vadlīnijas.

Vietējā attīstība kopienas vadībā īpaši pievēršas tam, kā gūt labā-
ku izpratni par turpmāko pieeju vietējai attīstībai, kas ļaus caur LEADER 
sniegto atbalstu saskaņot un koordinēt ar atbalstu vietējai attīstībai 
no citiem ESI fondiem. Šajā sadaļā ir aprakstīta līdzšinējā pieredze,  
LEADER īstenošanas piemēri un vadlīnijas.

Uzraudzība un izvērte ir veltīta lauku attīstības programmu uzrau-
dzībai un izvērtei, un īpašas sadaļas ir atvēlētas LEADER un starpvalstu 
sadarbībai, valstu lauku tīklu izvērtei un informācijai par galvenajām 
pārmaiņām uzraudzībā un izvērtē 2014.–2020. gada plānošanas laik-
posmā.

Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis atlases veidā 
sniedz informāciju (pasākumi, tematiskās un tīklošanas iniciatīvas) no 
ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, īpaši koncentrē-
joties uz turpmākās lauku attīstības politikas sagatavošanas procesu.

2014.–2020. gada politikas apskats iepazīstina ar lauku attīstības politiku 2014.–2020. gada stratēģiskajā satvarā, akcen-
tējot saikni starp stratēģiskajiem dokumentiem un politikas īstenošanas posmiem.

Tiesību akti un vadlīnijas tiecas sniegt atjauninātu infor-
māciju par ES tiesību aktiem, kas attiecas uz LAP turpmāko 
plānošanu un īstenošanu, kā arī skaidro dažādu ES un dalīb-
valstu tiesību aktu savstarpējo saistību.

LAP plānošana sīki izskaidro atsevišķus plānošanas un nā-
kamo LAP sagatavošanas soļus, kā arī ieskicē 2014.–2020. 
gada LAP pieņemšanas grafiku. Šo sadaļu papildina noderīgi 
resursi un vadlīniju dokumenti.

LAP īstenošana aptver resursus, kas balsta 2014.–2020. gada 
LAP īstenošanu: saites ar ELAT darbu un pašreizējā plānošanas 
laikposma sniegtā pieredze, raksturīgi LAP īstenošanas 2007.–
2013. gada piemēri un pašreizējā tematiskā darba atjaunināju-
mi, kas atbalsta turpmāko LAP sekmīgu īstenošanu.

Ieskats 2007.–2013. gadā apraksta savāktos vērtīgos re-
sursus, kas saistīti ar galvenajām politikas tēmām, ar kurām 
ELAT strādāja 2007.–2013. gada plānošanas laikposmā. Kon-
centrēti aprakstīta galvenā gūtā mācība, kas būs noderīga 
2014.–2020. gadā.


