
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
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tūrisma nozarē
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Aktualitātes

• Atbalsts tūrisma attīstībai – pasākums 
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 

Projektu pieņemšanas kārtas:

 10.01.2011.-11.02.2011. (1,68 miljoni latu)

 14.02.2011.-18.03.2011. (1,68 miljoni latu)

 21.03.2011.-26.04.2011. (1,68 miljoni latu)



Pasākuma “Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana” normatīvie akti

• 14.07.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.783 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības 
attīstībai “.

• 16.11.2010.Ministru kabineta noteikumi Nr.1057 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā pasākumam 
“Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana”.



Pasākuma īstenošanas vieta

• visa Latvijas teritorija, izņemot:

 republikas pilsētas,

 novadus, kas robežojas ar Rīgas plisētas teritoriju,

 novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir
vairāk nekā 5000 iedzīvotāju;



Atbalsta pretendents

• Fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību; 

• Zemnieku saimniecība;

• Komersants.



Pasākuma aktivitātes I

• Esošo tūrisma mītņu līdz 20 gultasvietām
rekonstrukcija un aprīkošana un jaunu tūrisma mītņu
līdz 20 gultasvietām kā papildus piedāvājuma izveide
un aprīkošana uzņēmumos, kas nodarbojas ar cita veida
tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

• Aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības:

 rekonstrukcija/vienkāršotā rekonstrukcija;

 būvmateriālu iegāde;

 aprīkojuma iegāde;

 vispārīgās izmaksas.



Pasākuma aktivitātes II

• Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloka
būvniecība, rekonstrukcija vai vienkāršota
rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma
iegāde.

• Aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības:

 būvniecība/rekonstrukcija/vienkāršotā
rekonstrukcija;

 būvmateriālu iegāde;

 aprīkojuma iegāde;

 vispārīgās izmaksas.



Pasākuma aktivitātes III

• Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma
mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas,
tualetes un dušas būvniecība,
rekonstrukcija vai vienkāršota
rekonstrukcija un aprīkošana.

• Aktivitātes ietvaros atbalstāmās
darbības:

 būvniecība/rekonstrukcija/vienkāršotā
rekonstrukcija;

 būvmateriālu iegāde;

 aprīkojuma iegāde;

 vispārīgās izmaksas.



Pasākuma aktivitātes IV

• Tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana.

• Aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības:
 būvniecība/rekonstrukcija/vienkāršotā rekonstrukcija;

 būvmateriālu iegāde;

 iekārtu un aprīkojuma iegāde;

 vispārīgās izmaksas.

Realizēto projektu piemēri:

bērnu slēpošanas kalns, mini golfs, atrakciju kuģis, 
pastaigu/atrakciju takas, izbraucieni ar suņu pajūgiem u.c.



Pasākuma aktivitātes V

• Vides aizsardzības un energoefektivitātes  investīcijas 
tūristu mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un 
nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo 
jumta seguma materiālu nomaiņa ar videi draudzīgu 
materiālu, ēku siltināšana. 

• Aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības:

o būvniecība/rekonstrukcija/vienkāršotā 
rekonstrukcija;

o būvmateriālu iegāde;

o vispārīgās izmaksas.



Attiecināmo izmaksu apmērs

• Visā plānošanas periodā līdz 2013.gadam
vienam atbalsta saņēmējam maksimālā
attiecināmo izmaksu summa:

EUR 375 000

• Atbalsta intensitāte – 40 (1.-3.aktivitātei) –
50% (4.un 5.aktivitātei) no attiecināmām
izmaksām.



Noderīgi zināt...

• Vienā projekta iesniegumā var iekļaut
vairākas aktivitātes.

• Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir
divi gadi no LAD pieņemtā lēmuma par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

• Projekta īstenošanu var uzsākt tikai pēc
projekta iesnieguma iesniegšanas.



Sagatavojot projekta iesniegumu, 
jāapsver

• Jāapzina finansēšanas avotu.

• Tirgus situācija un konkurence (kādas ir 
priekšrocības, trūkumi?).

• Jaunā pakalpojuma dzīvotspēja.

• Mērķa tirgus jaunajam pakalpojumam.

• Klientu maksātspēja un gatavība uz jauno 

piedāvājumu.



Veiksmīgs projekts

=

uzņēmēja pārliecība par viņa 
idejas dzīvotspēju  

=

projektā plānotās ieguldīto līdzekļu 
atdeves pamatojums

Izdošanās formula



Biežāk pieļautās kļūdas 
projektu vadībā 

• Projekts apstiprināts, bet nav pieejams sākotnējās 
ieguldījuma investīcijas;

• Projektu iesniegumu ir parakstījusi persona, kurai nav 
paraksta tiesības;

• Projekta iesniegumam nav pievienots pilnībā aizpildīts 
biznesa plāns un finanšu informācija;

• Projekta iesnieguma finanšu informācija nav atbilstoša 
reālajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, 
nepamatoti palielināti plānotie saimnieciskās darbības 
ieņēmumi;

• Pretendents neveic saimniecisko 
darbību tūrisma nozarē;



• Noslēgtie līgumi ar Lauku atbalsta dienestu –
84 līgumi.

• Realizētie projekti – 25 projekti.

• Pieprasītākās projekta aktivitātes:
 Tūrisma pakalpojumu dažādošana

 Kempinga koplietošanas virtuves būvniecība

 Tūrisma mītnes rekonstrukcija

Statistika



Apstiprinātās interesantākās tūrisma

pakalpojumu aktivitātes:

 atrakciju taku, veloceliņu, atrakciju kuģa izveide;

 tūristu pārvadāšana ar vikinga laivu;

 aprīkojums maizes cepšanai;

 izbraucieni ar suņu pajūgiem;

 tenisa korti u.c

Veiksmes stāsti



Kredītfonds

Pasākums ar mērķi nodrošināt pieejamību 
aizdevumiem ar samazinātu procentu 
likmi.

Nosacījumi:

 Jābūt apstiprinātam projektam Lauku 
atbalsta dienestā,

 Uzņēmums nevar būt nonācis 

grūtībās;

 Attiecināmas ir būvniecības un

iebūvējamo iekārtu izmaksas.



Kredītfonds

Bankas, ar kurām noslēgti sadarbības 
līgumi:

 VAS “ Latvijas Hipotēku un zemes banka”;

 AS “ Latvijas Krājbanka”;

 AS “ Swedbanka” .



Visa aktuālā informācija par ELFLA 
pasākumiem Lauku atbalsta dienesta 

mājas lapā: www.lad.gov.lv

Sadaļā ES atbalsts-> Lauku attīstības 
plāna pasākumi (2007.-2013.gads)

http://www.lad.gov.lv/


Īsteno savu ideju ar veiksmīgu 
projektu!

Lauku atbalsta dienests

Lauku attīstības daļas vadītāja

Iveta Oša

Tel.67027873

Iveta.Osa@lad.gov.lv

mailto:Iveta.Osa@lad.gov.lv

