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Lauku attīstība Eiropas  Savienībā ir …

… kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) daļa un būtiski svarīga politikas 
joma: vairāk nekā 56 % ES dalībvalstu 
iedzīvotāju dzīvo lauku apgabalos, 
kas aizņem 91 % teritorijas. Eiropas 
Savienībā (ES) ir 500 miljoni patērētāju 
un tiem visiem vajadzīgs uzticams ve-
selīgas un uzturvielām bagātas pārtikas 
avots. Ilgu laiku KLP ir bijusi galvenā 
ES politikas joma, un tā nepārtraukti 
attīstās, lai risinātu jaunus problēmjau-
tājumus, piemēram, klimata pārmaiņas, 
ilgtspējīga dabas resursu pārvaldība 
un dzīvotspējīgas lauku ekonomikas 
saglabāšana. 

Galvenā uzmanība lauku attīstības politi-
kā 2007.–2013. gadam ir pievērsta trim 
mērķiem. Proti:

•	 lauksaimniecības un mežsaim-
niecības nozares konkurētspējas 
paaugstināšana;

•	 vides un lauku ainavas uzlabošana; 

•	 dzīves kvalitātes uzlabošana lauku 
apvidos un atbalsts lauku ekonomi-
kas dažādošanai.

Virzoties transversāli, politika cenšas kon-
krēto apgabalu attīstībā ciešāk iesaistīt arī 
vietējās kopienas. Vietējās rīcības grupas 
(VRG) pulcina vienkopus vietējos partne-
rus un izstrādā un īsteno savu kopienu 
attīstības stratēģijas, izmantojot LEADER 
metodiku*. 

Katra dalībvalsts izstrādā valsts un reģio-
nālās lauku attīstības programmas (LAP), 
kurās sniegtas vadlīnijas lauku attīstības 
politikas īstenošanai. 

* Akronīms LEADER nāk no franču valodas frāzes, 
kas nozīmē “saikne starp lauku ekonomikas attīs-
tības pasākumiem”. Pamatiecere ir izveidot spēcī-
gu partnerību un veicināt sadarbību, kā rezultātā 
tiktu sekmēta inovācija un vietējām problēmām 
tiktu rasti labākie vietējie risinājumi.

… ir ES fonds, kas atbalsta LAP īsteno-
šanu visā Eiropas Savienībā.  

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA), kas atrodas Eiropas 
Komisijas Lauksaimniecības un lauku 
attīstības ģenerāldirektorāta pārraudzībā, 
sniedz teju pusi no vairāk nekā 200 miljar-
du EUR finansējuma, kas pieejams lauku 
attīstības programmām. Šāda pieeja 
ļauj ES līdzfinansējumu lauku attīstībai 

koncentrēt uz kopīgi apstiprinātām ES 
prioritātēm,  saglabājot pietiekamu elastī-
bu dalībvalstu un reģionālā līmenī.  

ELAT sagatavotajās  ELFLA brošū-
rās ir pieejami dažādu lauku attīs-
tības pasākumu piemēri, kuri saņē-
muši līdzfinansējumu: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai …
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… 2008. gadā izveidoja Eiropas Komisijas 
Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ģenerāldirektorāts, lai palīdzētu uzlabot 
LAP īstenošanu.  Eiropas lauku attīstības 
tīkls (ELAT) sniedz savu artavu, ģenerējot 
un daloties ar zināšanām par to, kā lauku 
attīstības politikas jomas darbojas praksē 
un kā tās uzlabot, kā arī veicinot informā-
cijas apmaiņu un sadarbību visos Eiropas 
lauku apgabalos. ELAT pulcina vienkopus 
plašu lauku attīstībā ieinteresēto personu 
loku; proti, valsts lauku tīkli (VLT), dalīb-
valstu iestādes, lauku attīstības organizā-
cijas, kas aktīvi darbojas Eiropas līmenī.

ELAT kontaktpunkti atbalsta Lauksaimniecī-
bas un lauku attīstības ģenerāldirektorātu  
tīkla darbības nodrošināšanā un veido 
ELAT pasākumu koordinācijas centru.  
Konktaktpunkts atrodas Briselē un strādā 
pie trim galvenajiem ELAT stratēģijas ele-
mentiem, proti:

•	 politikas analīze;

•	 komunikācija; 

•	 sadarbības tīklu veidošana.

Eiropas lauku attīstības tīklu …

… tiek veikta, lai uzlabotu ES lauku at-
tīstības politikas īstenošanu. Analītiskais 
darbs paredzēts, lai:

•	 vairotu izpratni par politikas darbību 
praksē;

•	 izvērtētu, kas darbojas labi un kam 
nepieciešami uzlabojumi; 

•	 sniegtu ieskatu lēmumu pieņemša-
nas procesā dalībvalstīs un Eiropas 
līmenī.

ELAT analītiskajā darbā ietilpst:

•	 rīcības grupas, kas pulcina vienkopus 
dažādus dalībvalstu ekspertus, lai 
dalītos prognozēs par tādām jomām 
kā lauku apgabalu finansējums un 
ELFLA īstenošanas mehānismi;

•	 iniciatīvas kopā ar VLT tādās jomās 
kā mežsaimniecība un uzņēmējdarbī-
ba laukos; kā arī

•	 politikas praktiskās darbības analīze. 

Tiek analizēts plašs tēmu spektrs, sākot no 
saiknes starp lauksaimniecību un plašāku 
lauku ekonomiku līdz ar vidi saistītiem 
pakalpojumiem, inovāciju, sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību, sociālo iekļaušanu 
un jaunatni lauku apgabalos. 

ELAT politikas analītiskajam darbam var 
piekļūt ELAT tīmekļa vietnē. Pieejamajā 
informācijā ir ietverti rīcības grupas 
secinājumi un ieteikumi, politikas jomu 
informācijas lapas un statistikas dati. 
Plašāka informācija pieejama: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/

LAP projektu datubāzē ir simtiem lauku 
attīstības politikas praktiskās piemēšanas 
piemēru visā ES. Projekti pieejami apskatei: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
rdp_view/

ELAT politikas analīze …
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... atrodas pašā ELAT pasākumu pama-
tā: pulcinot vienkopus dažādas lauku 
attīstībā iesaistītās personas oficiālā 
un neoficiālā gaisotnē, ELAT veicina zi-
nāšanu apmaiņu un dalīšanos pieredzē 
un inovācijā.  

Sadarbības tīklu veidošanas efektivitāte 
gan nolūkā iesaistīt ieinteresētās perso-
nas, gan uzlabot lauku attīstības politikas 
īstenošanu, gūst arvien lielāku atzinību. 
ELAT ir īpaši svarīga nozīme kā “visu tīklu 
tīklam”. Lai uzzinātu vairāk par ELAT semi-
nāriem un sapulcēm, kurās mijiedarbības 
stimulēšanai izmanto līdzdalības metodi-
ku, apmeklējiet: http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/

LEADER ir mūsu sadarbības tīklu veido-
šanas pasākumu koordinācijas centrs. 
Ikgadējā LEADER konference apvieno VRG 
no visām dalībvalstīm, lai dalītos labā-
kajā praksē un apspriestu jautājumus, kā 
uzlabot lauku attīstības vietējo stratēģiju 
īstenošanu un kā izveidot starptautiskus 
sadarbības projektus. Ceļā uz LEADER 
(LEADER Gateway) ELAT tīmekļa vietnē ir 
būtisks resurss šo pasākumu atbalstam, 
kurā pieejams rīks, kas paredzēts LAG, in-
formācija par sadarbības piedāvājumiem, 
publikācijas, videomateriāli un daudz kas 
cits: http://enrd.ec.europa.eu/leader/

Sadarbības tīklu veidošana …
... ir būtiska ELAT prioritāte. Lai attēlotu 
lauku attīstības politiku darbībā un da-
lītos informācijā ar plašu sabiedrību par 
norisēm Eiropas lauku apgabalos, tiek 
izmantoti dažādi komunikācijas kanāli. 
ELAT iesaistās saziņā ar lauku attīstības 
kopienu par pētniecības darba rezultā-
tiem, politikas izstrādi un vietējiem veik-
smes stāstiem. 

ELAT tīmekļa vietne ir galvenais saziņas 
rīks, un tas apvieno vienkopus visus ELAT 
pasākumus. 

•	 Pārskats par lauku attīstības politiku 
katrā dalībvalstī ir pieejams mūsu 
interaktīvajā kartē: http://enrd.
ec.europa.eu/country/

•	 Audiovizuālo materiālu galerijā 
pieejami dažādu pasākumu  fo-
togalerijas un videomateriāli par 
interesantiem lauku attīstības 
projektiem: http://enrd.ec.europa.
eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Ceļā uz lauku attīstības komuni-
kāciju pieejami veiksmīgu saziņas 
rīku piemēri, kas popularizē lauku 
attīstību ES. Ieskatieties: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

ELAT publikācijas ir pieejamas sešās va-
lodās (DE, EN, ES, FR, IT un PL) un tajās 
ietverti:

•	 ES lauku apskats (EU Rural Review) – 
kurā padziļināti apskatītas dažādas 
lauku politikas jomas;

•	 ELAT žurnāls (ENRD Magazine) – kurā 
apkopoti visi jaunākie materiāli no 
ELAT, VLT un VRG visā Eiropā;

•	 ELFLA projektu brošūras (EAFRD 
Project Brochures) – kurās aprakstīti 
veiksmīgi ELFLA finansējumu saņē-
mušie projektu piemēri; 

•	 Lauku jaunākās ziņas (Rur@l 
Newsflash) – jaunāko tīkla ziņu 
informatīvs biļetens tiešsaistē. 

ELAT aktīvi darbojas arī sociālajos tīklos: 
Facebook (www.facebook.com/EUAgri); 
Youtube (www.youtube.com/user/EURural); 
un Twitter (@enrd_cp).

Lai saņemtu ELFLA publikācijas vai pie-
vienotos tiešsaistes diskusiju forumam 
opENRD, dodieties uz https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Lauku attīstības komunikācija …
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Lai savā pastkastē saņemtu jaunākās ELAT publikācijas, 
vienkārši reģistrējieties ELAT: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Uzzināt par jaunākajām lauku attīstības tendencēm var 
pievienojoties diskusijai forumā opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Plašāka informācija par ELAT pieejama:  

www.enrd.eu

op

Ja jums ir jautājumi,  rakstiet uz ELAT  e-pasta adresi: info@enrd.eu 
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