
Finansējums 
un atbalsts 

TAVĀM idejām!

Lauku partnerība “Lielupe”

Sabiedrības virzīta 
vietējās attīstības stratēģija

Lauku partnerība “Lielupe”

LAUKU ATBALSTA DIENESTS veic 
projektu administratīvo  un kvalitatīvo 

izvērtēšanu un  projektu uzraudzību

Projektu konkursu izsludināšana  
 
Atbilstības izvērtēšana vietējai attīstības stratēģijai 
Projektu saturiskā uzraudzība 5 gadus 

Projektu pieņemšana

Biedrības vadītāja Līga Švānberga
Tālr.: 26399946

e-pasts: lielupe@partneribalielupe.lv 
Katoļu iela 2B (3. stāvs), Jelgava

www.partneribalielupe.lv

Uzzini biedrības jaunumus un 
aktualitātes, pievienojoties par sekotāju sociālajos tīklos:

http://www.draugiem.lv/partneribalielupe/ 
https://www.facebook.com/partneribalielupe 

https://twitter.com/lielupe1 

LEADER Programmas Prioritātes 2014 -2020
Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju
VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS: 

NELAUKSAIMNIECISKĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA 
LAUKU TŪRISMS
AMATNIECĪBA 

MĀJRAŽOŠANA

• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšana un to realizēšana 
tirgū;

• vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta 
vietējā produkcija;

• darbinieku produktivitātes kāpināšana un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšana;

• vietējo ražotāju sadarbības un kooperācijas stiprināšana 
un vietējā patēriņa veicināšana. 
VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS:

• vietējo teritoriju, tajā skaitā dabas un kultūras objektu, 
sakārtošana pakalpojumu kvalitātei un piejamības 
nodrošināšanai;

• sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošana.

Projektu pieteicēji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras 
vēlas savu projekta ideju realizēt Jelgavas vai Ozolnieku 
novadā.
Leader atbalsts tiks piešķirts uzņēmumiem, kuru gada 
apgrozījums nepārsniedz 70000 EUR.
Viena atbalstāmā projekta finansējums līdz 100 000 EUR 
uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem un līdz 50 000 
EUR citiem projektiem.
ATBALSTA INTENSITĀTE: 
• sabiedriskā labuma projekti - līdz 90%;
• kopprojekti -  līdz 80%;
• privāta labuma projekti - līdz 70%.
ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
• jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana;
• būvniecība, pārbūve, infrastruktūras izveide, 

būvmateriālu iegāde;
• mārketinga izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai 

pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;
• patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju 

saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;
• vispārējās izmaksas.  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbasta dienests



Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" 
dibināta 2005.gadā un darbojas

 kā vietējā rīcības grupa. 

Lauku partnerības „Lielupe” galvenā darbības joma ir 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku  attīstībai) 
LEADER programmas  ieviešana Jelgavas un Ozolnieku 
novadu teritorijās, veicinot vietējo iedzīvotāju iniciatīvu 
un iesaistīšanos uzņēmējdarbības aktivitātēs. 

Partnerības darbā iesaistās Jelgavas un Ozolnieku novadu 
pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji. 
Pašlaik biedrībā ir 51 biedrs.

Biedrības darbība jau no pirmsākumiem vērsta uz vietējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, ko raksturo 
tās vīzija un sauklis –„ Jelgavas un Ozolnieku novads – 
manas mājas Zemgalē!”, akcentējot latvisku, sakoptu 
ainavu, plašas iespējas darbam un atpūtai, pievilcīgu vidi 
ģimenēm, pakalpojumu pieejamību un izglītības iespējas. 

2013. - 2014. gadā realizēts viens starpvalstu sadarbības 
projekts “Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” kopā ar 
Jonišķu rajona partnerību no Lietuvas. 
Projekta mērķis - saglabāt amatniecības un mājražošanas 
prasmes un veicināt vietējo uzņēmējdarbību un 
nodarbinātību Latvijā un Lietuvā. Projekta laikā 
sagatavots un izdots buklets “Pārtikas amatnieki”, kā arī 
seno recepšu grāmata “Zemgaļu receptes”. Abi izdevumi 
pieejami biedrības mājas lapā.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN BRĪVAIS LAIKS

Īstenoti 64 projekti: 
iegādāts aprīkojums 
nometnēm, interešu 
grupām, mūzikas 
nodarbībām, pašvaldību 
kultūras namiem, tērpi 
pašdarbības kolektīviem. 

AKTĪVĀ ATPŪTA, SPORTS UN 
VIDES SAKOPŠANA 
Īstenoti 56 projekti: 
izveidoti bērnu rotaļu 
laukumi, aktīvās atpūtas un 
sporta laukumi, 
aprīkojums un inventārs 
sporta aktivitātēm.  

PUBLISKIE UN PRIVĀTIE PAKALPOJUMI, 

AMATNIECĪBA 

Īstenots 41 projekts:
vietējo produktu 
popularizēšana, 
sociālo pakalpojumu 
centru izveide, 
sadzīves un tehnikas 
pakalpojumu attīstība, 
atbalsts audžuģimenēm, 
skaistumkopšana, 
ēdināšana, aprīkojums 
amatniecības darbu 
izgatavošanai.

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU 

RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE 

Īstenoti 27 projekti:
lauku saimniecību 
modernizācija, augļu dārzu 
ierīkošana, aprīkojuma 
iegāde zāliena audzēšanai, 
piparmētru un tās produktu 
ražošana, pārstrāde 
un iepakošana, augļu 
pārstrāde, strausu novietnes 
un palīgtelpu izbūve, mājas 
vīna darītavas izveide. 

No 2009. gada līdz 2015. gada 
1. jūnijam  Jelgavas un Ozolnieku novados 

realizēti 188 Leader projekti par kopējo 
finansējumu EUR 1402618.77

2009. – 2013. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ LEADER 
PROJEKTI TIKA REALIZĒTI DIVOS PASĀKUMOS:

PROJEKTA 
IESNIEDZĒJS

PROJEKTU 
SKAITS

% NO KOPSKAITA

NVO 100 53.2

Pašvaldības 53 28.2

Uzņēmumi 10 5.3

Fiziskas personas 6 3.2

Zemnieku 
saimniecības

19 10.1

LAUKU SAIMNIECĪBU 
MODERNIZĀCIJA

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU 
DAŽĀDOŠANA 

PAKALPOJUMU RADĪŠANA 
UN UZLABOŠANA

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā

MĀJRAŽOŠANA 

PROJEKTOS PAVEIKTAIS: 


