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ES lauku attīstība
Lauku attīstības konteksts
Lauku attīstībai un lauksaimniecībai ir visas iespējas sniegt ievērojamu ieguldījumu Eiropas 
Komisijas ekonomikas dienas kārtības prioritāro uzdevumu — darbvietu skaita un ieguldījumu 
palielināšanas — izpildē.

ES ir 25 miljoni 
lauksaimnieku

Lauksaimniecības pārtikas 

nozare vien nodrošina 7 % 
nodarbinātības un 
3,5 % ES pievienotās vērtības

Lauksaimniecības pārtikas nozare 

ir ceturtā lielākā 
eksporta nozare ES

50 % ES 
teritorijas aizņem 
lauku apgabali

Lauku reģionos strādā 20,6 % (46,1 miljons) ES nodarbināto

ES lauku attīstības politika
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ir centušās reaģēt uz lauku teritoriju problēmām un 
iespējām, kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros izstrādājot ES lauku attīstības 
politiku.

Tiešie maksājumi un tirgus pasākumi
KLP pirmais pīlārs palielina lauksaimnieku 
ienākumus, un to pilnībā finansē Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fonds.

Lauku attīstība
KLP otrais pīlārs sniedz atbalstu lauku 
teritorijām, un to līdzfinansē Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)
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sniegts atbalsts 335 000 lauku saimniecību 
pārstrukturēšanai vai modernizācijai

sniegts uzņēmējdarbības attīstības atbalsts 

175 500 jauno lauksaimnieku

par 17,7 % ES lauksaimniecības zemju noslēgti 
apsaimniekošanas līgumi, kas sekmē bioloģisko 
daudzveidību

2,7 miljardi EUR ieguldīti atjaunojamās 
enerģijas ražošanā

18 miljoniem iedzīvotāju nodrošināta 

labāka piekļuve lauku IKT pakalpojumiem

radīts 117 500 ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbvietu

Lauku attīstības politikas mērķi
KLP vispārējā satvarā Eiropas lauku attīstības politika cenšas sasniegt šādus mērķus:

• veicināt lauksaimniecības konkurētspēju;

• nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un rīcību klimata politikas jomā;

• panākt lauku ekonomikas un kopienu līdzsvarotu teritoriālo attīstību, tostarp radot un 
saglabājot nodarbinātību.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
KLP darbības finansē ne vien valstis, bet arī ELFLA. ELFLA tēriņu mērķis ir panākt šādus 
rezultātus:
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Lauku attīstības 
programmas
Eiropas lauku attīstības politika tiek īstenota ar 118 lauku attīstības 
programmām (LAP) visā ES.

118 lauku 
attīstības 

programmas 
(LAP)

LAP ir noteiktas prioritārās 
darbības un budžeta 
piešķīrumi to konkrētajiem 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem.

“Viens no mūsu lauku 
attīstības koncepcijas 
plusiem ir tas, ka mums ir 
pamatprioritātes, bet katras 
dalībvalsts vai reģiona ziņā ir 
izstrādāt programmu, kura ir 
piemērota to problēmām un 
iespējām.”Fils Hogans,  
ES lauksaimniecības un 
lauku attīstības komisārs
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Rezultatīvu tīklu 
veidošana
Lai LAP iznākumi būtu pēc iespējas labāki, Eiropā ir izveidoti lauku tīkli.
Valsts lauku tīkli (VLT) palīdz visiem lauku attīstības politikas īstenošanā iesaistītajiem 
partneriem ES dalībvalstīs — valstu varas iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un attiecīgajām pilsonisko sabiedrību pārstāvošajām struktūrām — apmainīties ar informāciju 
un mācīties citam no cita.

Šajā kontekstā, lai sekmētu transnacionālu un pārrobežu mācīšanos un informācijas apmaiņu, 
tika izveidots Eiropas Lauku attīstības tīkls (ELAT).

Konkrētāk, ELAT ir četri pamatmērķi:

1)  palielināt ieinteresēto personu iesaisti lauku attīstībā;

2)  uzlabot lauku attīstības programmu kvalitāti;

3)  labāk informēt par lauku attīstības politikas sniegtajiem ieguvumiem;

4)  atbalstīt lauku attīstības programmu novērtēšanu.

ELAT darbojas 
līdzās otram Eiropas 

lauku tīklam — Eiropas 
inovācijas partnerībai 

“Lauksaimniecības 
ražīgums un ilgtspēja” 

(EIP-AGRI). EIP-AGRI darbības mērķis 
ir sekmēt inovāciju un zināšanu 

nodošanu, lai radītu konkurētspējīgu 
un ilgtspējīgu lauksaimniecību 

un mežsaimniecību.
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28 valsts lauku tīkli /
vadošās iestādes

4 par novērtēšanu
atbildīgas iestādes

12 ES organizācijas

4 lauksaimniecības konsultāciju
pakalpojumu sniedzēji / lauksaimniecības
zinātniskās pētniecības institūti

28 valsts lauku tīkli /
vadošās iestādes

4 par novērtēšanu
atbildīgas iestādes

12 ES organizācijas

4 lauksaimniecības konsultāciju
pakalpojumu sniedzēji / lauksaimniecības
zinātniskās pētniecības institūti

Tīklu pārvaldība
ELAT un EIP-AGRI tīklu darbu vada oficiālas pārvaldības struktūras, kas 
apvieno virkni lauku attīstībā ieinteresēto personu grupu.

Mazākā Lauku tīklu koordinācijas grupa kontrolē ELAT un EIP-AGRI 
tīklu darbu divas vai trīs reizes gadā. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt labu tematiskā 
darba koordināciju.

Lauku tīklu asambleja tiekas reizi gadā, lai paredzētu stratēģiskas ELAT un 
EIP-AGRI darba ievirzes un sniegtu norādes un padomus par to darbu. Tā norāda uz jaunām 
problēmām un svarīgiem jautājumiem, kas tīkliem jārisina.

Valdību pārstāvji
28 maksājumu aģentūras

28 vadošās iestādes

Pilsoniskās un vietējās sabiedrības pārstāvji
28 Leader vietējās rīcības grupas

25 ES nevalstiskās organizācijas

3 reģionālo/vietējo varas iestāžu organizācijas

Inovācijas pārstāvji
28 lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzēji

28 lauksaimniecības zinātniskās pētniecības institūti

VLT pārstāvji
28 valsts lauku tīkli

Valdību pārstāvji
28 maksājumu aģentūras

28 vadošās iestādes

Pilsoniskās un vietējās sabiedrības pārstāvji
28 Leader vietējās rīcības grupas

25 ES nevalstiskās organizācijas

3 reģionālo/vietējo varas iestāžu organizācijas

Inovācijas pārstāvji
28 lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzēji

28 lauksaimniecības zinātniskās pētniecības institūti

VLT pārstāvji
28 valsts lauku tīkli
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Tīkla atbalsta nodaļas
ELAT darbu atvieglo divas atbalsta nodaļas: ELAT kontaktpunkts un 
Eiropas lauku attīstības novērtēšanas palīdzības dienests.

Kontaktpunktam 
(KP) ir ELAT darbību atbalstoša 
funkcija. Tas koordinē 
tematisko un analītisko 
darbu, atvieglo tīklošanos 
un informācijas apmaiņu un 
informē par tīkla darbu un 
dalībnieku viedokļiem.

Valsts lauku tīkliem ir arī pašiem savas tīkla 
atbalsta nodaļas (TAN).

 ✚ Kontaktinformācija ir atrodama klikšķināmajā 
kartē ELAT tīmekļa vietnē.

Novērtēšanas 
palīdzības 
dienests sniedz 
lietpratīgu atbalstu LAP 
novērtēšanai metožu, rīku, 
zināšanu un izpratnes 
uzlabošanā. KOPĪGI

LAUKU
ATTĪSTĪBAS
MĒRĶI

 
Eiropas

Lauku attīstības tīklsValdību pārstāvji
28 maksājumu aģentūras

28 vadošās iestādes

Pilsoniskās un vietējās sabiedrības pārstāvji
28 Leader vietējās rīcības grupas

25 ES nevalstiskās organizācijas

3 reģionālo/vietējo varas iestāžu organizācijas

Inovācijas pārstāvji
28 lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzēji

28 lauksaimniecības zinātniskās pētniecības institūti

VLT pārstāvji
28 valsts lauku tīkli
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Tīklošanās un 
informācijas apmaiņa
Kontaktpunkts un Novērtēšanas palīdzības dienests organizē virkni 
sanāksmju un pasākumu, kas sapulcina lauku attīstībā ieinteresētās 
personas.

VLT sanāksmēs 
valsts lauku tīklu pārstāvji sapulcējas, lai 
apspriestu savas prioritātes, darbu, idejas 
un bažas un apmainītos ar informāciju 
šajos jautājumos. Šīs sanāksmes notiek 
2–3 reizes gadā, dodot iespēju nodibināt 
sakarus starp dalībvalstīm, kā arī starp 
Eiropas un valsts līmeņa dalībniekiem.

 ✚ Skatiet prezentācijas un sanāksmju 
protokolus ELAT tīmekļa vietnē.

Valsts lauku 
tīkli (VLT) Vadošās 

iestādes (VI)

Nevalstiskās 
organizācijas (NVO)

Pētnieki

Konsultāciju 
pakalpojumu 

sniedzēji
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Tematiskās darba 
grupas sapulcina ieinteresētās personas, 
lai tās apspriestu kopējo izpratni, galvenos 
vēstījumus un labas prakses paraugus par kādu 
izvēlētu tematu. Šīs grupas parasti tiekas 3–4 reizes 
gadā un sniedz ieguldījumu zināšanu pilnveides 
produktos.

 ✚ Pašlaik apspriestās tēmas skatiet ELAT tīmekļa 
vietnē.

ELAT 
semināros piedalās 
visu veidu ieinteresētās personas no 
visas Eiropas, lai apspriestu jaunākos 
viedokļus un vislabākās idejas par 
konkrētu lauku attīstības tematu. 
Ik gadu tiek rīkoti aptuveni divi šādi 
semināri, kuros piedalās valsts lauku 
tīkli, vadošās iestādes, maksājumu 
aģentūras, vietējās rīcības grupas, 
Eiropas organizācijas un citi.

Darba semināri 
ir kapacitātes celšanas pasākumi, 
kuros ir aicinātas piedalīties svarīgākās 
ieinteresētās personas, kas iesaistītas 
lauku attīstības programmu īstenošanā 
vai novērtēšanā. To galvenais mērķis ir 
uzlabot tehnisko sniegumu, pamatojoties 
uz pieejamo labo praksi.

Vietējās rīcības 
grupas (VRG)

Maksājumu 
aģentūras 
(MA)

Vērtētāji
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4. Planned expenditure per measure (million EUR)

3. Planned expenditure per priority

Priority Total public expenditure per priority (million EUR) % of total public 
expenditure*

P2 - Competitiveness 12.8 %

P3 - Food chain & 
risk management

9.4 %

P4 - Ecosystems 
management

33.7 %

P5 - Resource 
efficiency
& climate

14.8 %

P6 - Social inclusion & 
local development

27.9 %P
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The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.
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M20 – Technical assistance
M19 - LEADER/CLLD

M18 – Complementary payments to Croatia
M17 – Risk management

M16 - Cooperation
M15 – Forest-environmental-climate

M14 – Animal welfare
M13 - Areas with constraints

M12 – Natura 2000 & WFD
M11 - Organic farming

M10 - Agri-environment-climate
M09 – Producers groups  & organisations

M08 - Investments in forest areas
M07 – Basic services & village renewal
M06 – Farm & business development

M05 – Damage restoration & prevention actions
M04 - Investments in physical assets

M03 - Quality schemes
M02 - Advisory services

M01 - Knowledge transfer & information actions

Million EUR

Top 3 measures

M04
29%

M07
21%

M13
10%

Zināšanu par LAP 
pilnveide
ELAT kontaktpunkts detalizēti analizē politiku, programmas un svarīgus 
lauku attīstības tematus. Tas šīs analīzes izklāsta viegli saprotamā 
veidā gan lietpratējiem, gan plašai sabiedrībai.

Partnerības līgumu faktu lapas atspoguļo 
katras dalībvalsts priekšstatu par dažādu ES politikas virzienu un fondu 
mijiedarbību (īpašu uzmanību pievēršot ELFLA).

 ✚ Lejupielādējiet tās no ELAT tīmekļa vietnes.

LAP kopsavilkumos ir izcelts izvēlētais katras valsts un reģionālās lauku 
attīstības programmas saturs, tostarp plānotie izdevumi un 2023. gada mērķi.

 ✚ Lejupielādējiet tos no ELAT tīmekļa vietnes.

EUR 838 million
European 
Agricultural Fund 
for Rural 
Development 
(EAFRD)

EUR 717 million
European Social 
Fund (ESF)

EUR 25 million
European Maritime 
& Fisheries Fund
(EMFF)

EUR 1390 
million 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF) 

EUR 895 million 
Cohesion Fund
(CF) 22% 

EAFRD

36%
ERDF

23%
CF

19%
ESF

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18% 
of EMFF for climate change objectives 

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 453 billion

EUR 3.9 billion

EUR 0.8 billion

European Structural & 
Investment Funds (ESIF)

EU 2014-2020

Partnership Agreement (PA) 
for Slovenia

EAFRD 
1 national Rural Development 

Programme

0.9%

22%

September 2015
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EU 2020 
priorities

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective ESIF contribution 
per T.O.

(million EUR)

Thematic Objectives
(T.O.)

11. Better public  
administration

10. Better education, training

9. Social inclusion

8. Employment and mobility

1. Research and Innovation

2. Information and Comm. 
Technologies

3. Competitiveness of SMEs

4. Low-carbon economy

5. Combating climate change

6. Environment and resource
efficiency

7. Sustainable transport

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions

33%

22%

15%

5%

44%

19%

83%

24%

100%

91%

67%

76%

33%

70%

56%

58%

24%

4%

2%

51%

24%

22%

76%

12%
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9%

2%

1%

3%
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Map: Belgium - Flanders

2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

1. General information

EAFRD* support:
EUR 383 765 881

0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National 
contribution:

EUR 540 748 196

Planned total public 
expenditure:

EUR 924 514 077

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).  
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6) 
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

Version 1 – September 2015

Primary sector contribution to 
Gross Value Added (GVA)

% of total (2) 0.9 %

No of agricultural holdings No (4) 25 217

Average farm size ha UAA/holding (4) 24.5

High Nature Value farming % of total UAA (1) 22.0 %

Farmland Birds Index (FBI)

Index 2000 = 100 20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the 
relative abundance of farmland bird 
species decreased by 80.0 %.

Geographical Area
Country Belgium

Region Flanders

Rural population (6)

Inhabitants (4) 1.4 million

% of total population (4) 21.9 %

Density - Inhab/km2 (4) 271.6

Rural area (6)
Km2 (4) 5 138

% of total area (4) 38.0 %

Agricultural area
Total Utilised 
Agricultural Area (UAA)

Ha (2) 616 860

% of total territory (2) 45.6 %

Forest and other 
wooded land

Ha (5) 185 700

% of total area (5) 14.0 %

Total employment People (2) 2.6 million

Rural employment (6) % of total workforce (2) 19.7 %

Examples of expected achievements

• The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and 
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.

• About 1 400 young farmers will be supported.
• Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agri-

food chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
• The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around 

6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700 
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate 
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land, 
and encourage more organic farming. 

• The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic 
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

Examples of key challenges

• The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is 
decreasing and their size is increasing.

• Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease 
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.

• Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects 
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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Kā projektu, tā programmu īstenošanas labās prakses mērķis ir gan sekmēt to 
pieeju tālāknodošanu, kuru efektivitāte ir jau pierādījusies, gan iedvesmot uz vēl labākām 
idejām.

 ✚ Labas prakses piemērus skatiet ELAT tīmekļa vietnē.

“EU Rural 
Review” / “ES 
Lauku Apskats” 
ir ELAT galvenā tematiskā 
publikācija. Tā iznāk divreiz 
gadā, un tajā izklāstītas 
jaunākās zināšanas un 
viedokļi par galvenajiem 
lauku attīstības tematiem.

 ✚ Abonējiet to internetā 
un lejupielādējiet tās 
iepriekšējos izdevumus ELAT 
tīmekļa vietnē.

ELFLA projektu 
brošūrā parādīts, kā labas 
prakses piemēri darbojas dzīvē. 
Lai informētu un iedvesmotu, 
tajā iepazīstināts ar gadījumu 
pētījumiem par aptuveni duci 
projektu, ko finansējis ELFLA un kas 
īstenoti par konkrētu tēmu.

 ✚ Abonējiet to internetā un 
lejupielādējiet tās iepriekšējos 
izdevumus ELAT tīmekļa vietnē.
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Novērtēšana
Novērtējumi ir ne vien svarīgs informācijas avots, kas ļauj spriest 
par politikas virzienu rezultātiem, bet arī pamats pārskatatbildībai 
un pārredzamībai, kas nodrošināma iedzīvotāju un ieinteresēto 
personu interesēs. Novērtēšanas palīdzības dienesta mērķis ir ar 
savu darbu panākt vairāk uz rezultātiem vērstu pieeju, kas sekmētu 
labu pārvaldību.

GUIDELINES
ESTABLISHING AND 
IMPLEMENTING THE 
EVALUATION PLAN OF 
2014-2020 RDPS

JUNE 2015

Atbalsts modernām novērtēšanas metodēm un rīkiem

Palīdzības dienests sadarbīgās tematiskās darba grupās 
izstrādā praktiskas novērtēšanas 
pamatnostādnes. Šo pamatnostādņu mērķis ir sniegt 
metodoloģisku palīdzību vadošajām iestādēm (VI) un vērtētājiem.

 ✚ Lejupielādējiet pamatnostādnes no ELAT tīmekļa vietnes sadaļas 
“Evaluation” (“Novērtēšana”).

Darba dokumenti palīdz informēt ieinteresētās 
personas — VI, valsts lauku tīklus (VLT) un vietējās rīcības grupas 
(VRG) — par konkrētiem ar novērtēšanu saistītiem tematiem 
(piemēram, par dalībvalstu uzdotiem jautājumiem attiecībā uz 

novērtēšanu, par ikgadējā īstenošanas ziņojuma sadaļām, kas attiecas uz novērtēšanu, un par 
spēju veidošanas pasākumiem).

 ✚ Lejupielādējiet darba dokumentus no ELAT tīmekļa vietnes sadaļas “Evaluation” (“Novērtēšana”).

Faktu lapas sagatavo īpašos gadījumos, un tās attiecas uz tematiem, kas saistīti 
ar novērtēšanu un par ko informācija apkopota labas prakses darbsemināros un spēju 
veidošanas pasākumos; to mērķis ir sekmēt jaunu zināšanu nodošanu tālāk visām novērtēšanā 
ieinteresētajām personām, lai uzlabotu dialogu par svarīgiem novērtēšanas tematiem.

 ✚ Lejupielādējiet faktu lapas no ELAT tīmekļa vietnes sadaļas “Evaluation” (“Novērtēšana”).
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Rural Evaluation NEWS 
the newsletter of the european evaluation helpdesk for rural development

Number 1  /  June 2015

I n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP) 
underwent an important reform. As a result, we not 
only have a policy which is closely aligned with the 

Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable 
and inclusive growth, but which is also better able to 
respond to the challenges and opportunities faced by the 
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important 
objective of this Commission, as a way to maximise the 
benefits for European citizens and optimize the use of 
financial resources. 
It is in this context that a Common Monitoring and 
Evaluation Framework has been set up for the CAP as a 
whole and a specific Monitoring and Evaluation System 
developed for rural development policy, built on the 
achievements of the previous programming period.  

I am a strong supporter 
of the rural development policy because it gives flexibility 
not only to Member States and regions, but also to 
individual farmers and rural players, to pursue their 
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth 
and a sustainable future for our rural areas.  
However, we are confronted with a major challenge, 
and that is to persuade the wider public of the benefits 
of our policy, not only for farmers and rural actors but 
for citizens in general. We need both to make sure that 

the rural development policy delivers and to show its 
achievements. 
This is precisely one of the reasons why the monitoring 
and evaluation system for rural development programmes 
is so important. The system put in place for these 
programmes is amongst the most advanced of any EU 
policy. The targets included in every RDP set a benchmark 

news

The team supporting the evaluation 
of the Common Agricultural Policy

page 2

guidance

First Thematic Working 
Group launched! 

page 10

back to basics

CMEF  
or CMES ?!

page 11

events

Calendar   
What’s next

page 12

Intro by Commissioner Hogan

>

RET
ROSP

EK
TĪ

VA
 

NOVĒ
RTĒ

ŠA
NA

Politikas 
pārskatīšana

Politikas 
izstrāde

Politikas 
īstenošana

Lauku 
attīstības 

programma

Pr
og

ra
m

m
as

 

pa
be

ig
ša

na

Programmas 
īstenošana

Program
m

as 

izstrāde

NOVĒRTĒŠANA 
PLĀNOŠANAS LAIKPOSMĀ
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NOVĒRTĒŠANA

Lauku attīstības programmu (LAP) novērtēšanas plānu (NP) izpildes ievirze

Novērtējumu kopsavilkumos izklāstīts, kādi panākumi gūti NP izpildē, 
un sniegti padomi par to, kā uzlabot izpildi, kā arī minēti labas prakses piemēri. Tādējādi tie 
papildus sekmē lauku attīstības kopējās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas attīstību un 
īstenošanu.

 ✚ Lejupielādējiet kopsavilkumus no ELAT tīmekļa vietnes sadaļas “Evaluation” (“Novērtēšana”).

Zināšanu par ES lauku attīstības novērtēšanu izplatīšana

Biļetenā “Rural Evaluation NEWS”, kas 
stāsta par lauku novērtēšanas jaunumiem, ziņots par jaunākajiem 
notikumiem novērtēšanas kopienā, tostarp par paraugpraksi, 
metodēm un spēju veidošanas pasākumiem dalībvalstīs.

 ✚  Lejupielādējiet “Rural Evaluation NEWS” jaunāko izdevumu no ELAT 
tīmekļa vietnes sadaļas “Evaluation” (“Novērtēšana”).
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Komunikācija
ELAT komunikācijas rīkus izmanto gan nolūkā izplatīt jaunākās 
zināšanas un informāciju tīklā, gan sniegt iespēju īstenot ieinteresēto 
personu savstarpējo dialogu un rosināt to.

ELAT tīmekļa vietne ir 
vienots kontaktpunkts, kurā varat uzzināt 

visu iespējamo informāciju par ELAT. Tajā rodams 
pārskats par politiku, jaunumiem un pasākumiem, 
zināšanu pilnveides nodevumi, rīkkopas, valstu 
kontaktinformācija, publikācijas utt.

 ✚ Apmeklējiet https://enrd.ec.europa.eu

“Rural Connections”  ir ELAT žurnāls par saziņu un tīkliem. Tas iznāk divreiz 
gadā, un tajā ir iekļautas jaunākās Eiropas ziņas un citi jaunumi, lauku attīstībā ieinteresēto 
personu viedokļi no visas Eiropas un tematiska sadaļa ar ziņojumiem un intervijām.

 ✚ Abonējiet to internetā un lejupielādējiet tā iepriekšējos izdevumus ELAT tīmekļa vietnē.

Elektroniskais ELAT 
biļetens reizi mēnesī 

nodrošina visas jaunākās ELAT un lauku 
attīstības ziņas tieši jūsu iesūtnē.

 ✚ Abonējiet to internetā un lasiet tā 
iepriekšējos izdevumus ELAT tīmekļa 
vietnē.

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
T H E  E U R O P E A N  R U R A L  D E V E L O P M E N T  M A G A Z I N E

EN
European Network for

Rural Development

 

SPRING
2015

NEWS AND UPDATES

NEW ENRD CONTACT POINT
FIRST EVER RURAL NETWORKS’ 
ASSEMBLY
INFOGRAPHICS ON RURAL 
DEVELOPMENT FUNDING 2014-2020

RURAL ISSUES, RURAL PERSPECTIVES

HOPES FOR TRANSNATIONAL 
CO-OPERATION
THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY
RAISING THE VOICE OF RURAL PEOPLE

FOCUS ON…

STAKEHOLDER INVOLVEMENT

ISSN 2443-7379

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
THE EUROPE AN RUR AL DEVELOPMENT MAGA ZINE

EN
European Network for

Rural Development

 

SUMMER
2015

NEWS AND UPDATES

ENRD THEMATIC WORK
NEW EVALUATION HELPDESK

FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE

RURAL ISSUES, RURAL PERSPECTIVES

WESTERN BALKANS RURAL NETWORK
FOOD ON THE URBAN AGENDA
MIGRANTS IN RURAL SWEDEN

FOCUS ON…

RDP IMPLEMENTATION

ISSN 2443-7379

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
THE EUROPE AN RUR AL DEVELOPMENT MAGA ZINE

EN
European Network for

Rural Development

 

AUTUMN
2015

NEWS AND UPDATES

• LEADER COOPERATION EVENTS
• RDP SUMMARIES
•  INTERNATIONAL YEAR 

OF SOILS 2015

RURAL ISSUES, 
RURAL PERSPECTIVES

• RURAL-FISHERIES
• RURAL BROADBAND
• FLY IN THE ARTISTS!

FOCUS ON…

COMMUNICATING THE RDPS

ISSN 2443-7379

14

ELAT — vienojot Eiropas laukus

https://enrd.ec.europa.eu


ELAT sociālo plašsaziņas 
līdzekļu kanāli sniedz dažādas 
iespējas sekot līdzi ELAT tīkla 
jaunākajām ziņām un notikumiem. 
Sekojiet līdzi jaunumiem un iesaistieties 
viedokļu apmaiņā.

 ✚ Atrodiet sev piemērotāko kanālu.

Apmeklējiet ELAT 
(ENRD) Facebook 
lapu, kur atradīsiet 
lauku attīstības 
prakses piemērus no 
visas ES, kā arī jaunākās 
ziņas un tendences.

Pievienojieties 
ELAT LinkedIn 
grupai un 
iesaistieties debatēs, 
apmainieties ar 
informāciju un 
diskutējiet par lauku 
attīstības politiku 
un tās īstenošanas 
problēmjautājumiem.

Skatieties video 
par lauku attīstības 
projektiem un 
tematiskiem 
problēmjautājumiem 
YouTube kanālā 
EURural.

Sekojiet @ENRD_CP 
vietnē Twitter  
un lasiet jaunumus 
par ES lauku 
attīstības politiku, 
ziņas un informāciju par 
pasākumiem.
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https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://twitter.com/enrd_cp
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point


Sekojiet līdzi informācijai un 
iesaistieties!

ELAT kontaktpunkts 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tālr. +32 28013800 
info@enrd.eu

Eiropas lauku attīstības novērtēšanas palīdzības dienests 
Boulevard Saint Michel / Sint Michielslaan 77-79 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tālr. +32 27375130 
info@ruralevaluation.eu

Pēdējoreiz atjaunināts 2016. gada februārī.

© Eiropas Savienība, 2016. gads 
Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Eiropas Lauku attīstības tīkls (ELAT) ir struktūra, kas apvieno 
visas ieinteresētās personas, kuras cenšas uzlabot lauku attīstības rezultātus ES.

Tīkls ir centrālais mezgls, kurā var dalīties informācijā par to, kā lauku attīstības politika, 
programmas, projekti un citas iniciatīvas darbojas praksē un kā tos var uzlabot, lai gūtu labākus 
rezultātus.

Lai pievienotos ELAT, nav jākļūst par oficiālu dalībnieku, tāpēc, ja esat ieinteresēts lauku 
attīstības rezultātos Eiropā, aicinām sekot līdzi informācijai un iesaistīties!

https://enrd.ec.europa.eu

Tīmekļa vietnē pieejama plašāka informācija par:

• ES lauku attīstības politiku un programmām;

• lauku tīklu pievienoto vērtību;

• ES lauku tīklu pārvaldību;

• ELAT kontaktpunkta nodevumiem un darbībām;

• Eiropas lauku attīstības novērtēšanas palīdzības dienesta darbu.
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