
Vērtīgs 

Valuable

Mazvērtīgs 

Of little 

value

Nevajadzīgs 

Unnecessary

Semināru organizēšana Latvijā  

Apmācību organizēšana Latvijā Apmācības notiek vairākas dienas - mācību cikls.

Pieredzes apmaiņas braucieni 

Latvijā

Pieredzes apmaiņas braucieni 

Eiropā

Starptautisku semināru 

organizēšana

Ziņu lapu sagatavošana 

lauksaimniekiem

Ziņu lapu "Čiekurs" 

sagatavošana mežsaimniekiem

Ziņu lapu sagatavošana 

zivsaimniekiem

Novadu lauku attīstības 

speciālistu nodrošināšana

VLT finansēti novadu lauku attīstības speciālisti, kuri 

informatīvi palīdz lauku iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lauku saimniecību  darbības 

stabilizācijas programmas 

nodrošināšana

Atbalsts saimniecības darbības plānošanai, atjaunošanai 

un stabilizācijai.

Mācību prakšu saimniecību tīkla 

uzturēšana

Datu bāze ar lauku saimniecībām - prakses vietām, 

saimniecību sertificēšana, apmācība

Mācību literatūras sagatavošana 

un pavairošana

Profesionālas mācību literatūras sagatavošana par 

lauksaimniecības un mežsaimniecības tēmām

Lauksaimniecības nozares 

popularizēšana vispārējās skolās

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības 

speciālistu atraktīva un informatīva tikšanās ar 

jauniešiem izglītības iestādēs.

Atbalsts jauniešiem lauku 

uzņēmējdarbības attīstīšanā

Lauku jauniešu (~16–21 gadus veci) aktivizēšana un 

iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā 

dzīvē. Jauniešu izvēlētas aktivitātes  – apmācības, 

palīdzība biznesa ideju formulēšanā, biznesa aprēķinos, 

idejas īstenošanā utt. jaunieši tiek sagatavoti kvalitatīvu 

un sabiedriski svarīgu Leader  projektu ieviešanai 

Bezmaksas telefonkonsultācijas Bezmaksas informatīvais tālrunis par lauku attīstības 

jautājumiem - lauksaimniecība un mežsaimniecība

Lauku saimniecību mentorings Lauku saimniecībai un/vai ar lauksaimniecību nesaistītam 

cilvēkam, kurš vēlas  attīstīt, pārņemt vai uzsākt no jauna 

veidot lauksaimniecības uzņēmumu, tiek piešķirts 

bezmaksas konsultants - mentors, kurš, balstoties uz 

zināšanām un pieredzi, palīdz pieredzi pārņemošajai 

lauku saimniecībai plānot un vadīt sekmīgu saimniecības 

darbību un ilgtspējīgu attīstību.

Lauku mazo saimniecību 

pārprofilēšana

Konsultatīvs atbalsts saimniecības darbības jomas 

maiņas procesā.

Konsultācijas interešu grupām Speciālistu konsultācijas lauksaimnieku, mežsaimnieku, 

zivsaimnieku interešu grupām

Pagastu iniciatīvas grupas Atbalsts iniciatīvu grupu izveidei lauku pagastos

Konkurss "Līderis laukos" Laukos dzīvojošo un strādājošo darba novērtējums, 

iekļaujot gan lauksaimniekus, mežsaimniekus, 

zivsaimniekus, gan sabiedriski aktīvos iedzīvotājus, kuri 

veicina lauku attīstību.

Iespējamie jaunie pasākumi

It is planned to expand the diversity of activities on the Latvian Rural network on 2011. Please, mark with "X" the 

importance of the activity of your point of view

Evaluation of the activity

Lauku tīkla ietvaros ir plānots paplašināt pasākumu dažādību. Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis - atzīmējiet ar "X" 

pasākuma nozīmi Jūsu skatījumā! 

Pasākuma nosaukums                Title 

of the activity

Pasākuma apraksts                                                                                   

Description of the activity

Pasākuma vērtējums



Lauku klasteri - lauku uzņēmēju 

vertikālās integrācijas projekti

Lauku uzņēmēju vertikālās integrācijas projekti tiek 

veidoti, iesaistot savstarpējā sadarbībā vienas jomas 

dažāda līmeņa ražotājus piemēram, šķiedras kaņepju 

audzētāji, produkta piegādātāji, produkta pārstrādātāji un 

realizētāji. Lauku klasteri nodrošina optimālu resursi 

plānošanu visos produkcijas ražošanas, pārstrādes un 

realizācijas posmos.

Demonstrējumu saimniecības Demonstrējumu saimniecību izveidošana, prezentējot 

jaunākās šķirnes un tehnoloģijas.

Nozaru ekspertu ziņojumi 

(ekspertu paneļi) 

Nozaru ekspertu darba grupas (paneļi) regulāri sniedz  

publiskus ziņojumus par nozares attīstību un dod 

rekomendācijas valdībai.

Informatīva līdzdalība Latvijas 

lauksaimniecības izstādēs 

Aktuālā informācija par lauku attīstības jautājumiem, 

viedokļu uzklausīšana, pasākumu organizēšana, 

informatīvais atbalsts

Priekšlikumu izstrāde nākošajam 

ES lauku politikas periodam 

(2014.-2020.gadam)

Pamatojoties uz lauku iedzīvotāju viedokļiem un 

ieteikumiem, faktiskās situācijas izpēti laukos un 

sadarbībā ar ekspertiem Latvija varētu sniegt savu 

viedokli ES lauku politikas veidošanā, maksimāli 

piemērojot to Latvijas lauksaimnieku vajadzībām.

Ciematu (lauku teritoriju) 

kompleksa attīstības plānošana
Dažādu jomu speciālistu iesaistīšana konkrētu lauku 

teritoriju ilgtspējīgu attīstības plānu izstrādei.

Konsultatīvs atbalsts daļēji 

naturālajām saimniecībām Atbalsts daļēji naturālām saimniecībām, speciālista 

konsultācijas un praktiska palīdzība projekta pieteikuma 

un darbības plāna izstrādē un plānu izpildes uzraudzībā.

Meža patstāvīgo demonstrējumu 

objektu apzināšana, izvērtēšana 

un tīkla izveide

Izveidot meža praktisko demonstrējumu objektu sarakstu 

ar atrašanās vietām, tos izmantojot pieredzes apmaiņai 

un apmācībām meža īpašniekiem idividuāli, kā arī 

semināros un apmācībās. 

Interneta rīks par ekonomiski 

pamatotu meža 

apsaimniekošanas plānošanu, 

t.sk. par ES un valsts atbalsta 

pieejamību meža 

apsaimniekošanā

Internetā pieejams algoritms, kuru iespējams izmantot 

mazam un vidējam meža īpašniekam, lai vispārīgi 

plānotu meža apsaimniekošanas darbības. Izmantojot 

meža inventarizācijas datus rezultātā meža īpašnieks 

orientējoši uzzina veicamos meža apsaimniekošanas 

pasākumus noteiktā laika grafikā.

Meža īpašnieku interešu grupas 

un kooperācijas iespējas

Vidēju un nelielu meža īpašumu apsaimniekotāju un

īpašnieku interešu grupu izveide un vadība. Kā viena

interešu grupām plānota meža īpašnieku kooperācijai,

kopīgi izstrādājot meža īpašnieku kooperācijas darbības

pamatprincipus un optimālo modeli. Meža īpašniekiem

šādi tiek veidota iespēja regulārai pieredzes apmaiņai,

speciālistu viedokļu uzklausīšanai un jaunu ideju

attīstībai. 

Meža īpašnieku informatīvās 

dienas

Reizi mēnesī iepriekš noteiktā dienā novada pašvaldībā ir 

pieejams meža konsultants pie kura meža īpašnieki, 

apsaimniekotāji var vērsties individuāli ar dažāda 

rakstura jautājumiem par meža apsaimniekošanu, kas 

ietver dokumentācijas izvērtēšanu, palīdzību tās aizpildē. 

Meža īpašniekiem šie meža konsultanta apmeklējumi ir 

bezmaksas.       

cita (norādiet kāda)

zivsaimniecība

Pārstāvētā nozare (atzīmējiet ar "X"): lauksaimniecība

mežsaimniecība

vietējās sabiedriskās aktivitātes (LEADER )


