
Atbalsta saņemšanas nosacījumi –
uzņēmējdarbības projektiem 

Rīcība 1.1. Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības 
paplašināšanai un uzsākšanai

Biedrības „Ropažu Garkalnes partnerība” 
darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģija (2015.-2020.) ietvaros



• MK noteikumiem:

- Nr.590 no 13.10.2015. «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju.»

- Nr.598 no 30.09.2014. «Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. -2020.gada
plānošanas periodā»

- Nr.104 no 28.02.2017. «Noteikumi par iepirkuma procedūru
un tās piemērošanas kārtību pasūtītaja finansētiem
projektiem»

Lai sagatavotu projektu jāiepazīstas ar: 



Lai sagatavotu projektu jāiepazīstas ar (2): 

1) BIEDRĪBAS “ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA”
SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
(SVVA) ROPAŽU UN GARKALNES NOVADIEM

2) Rīcības plānu;

3) Vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku;

Informācija pieejama:

1) http://www.ropazigarkalne.lv/about/strategija/

2) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-
investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-
ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

http://www.ropazigarkalne.lv/about/strategija/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235


Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
19.2.apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ mērķis

19.2.1. veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas
vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot
vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo
patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības
modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās
teritorijas sociālekonomisko attīstību



Ropažu Garkalnes partnerības
SVVA Stratēģijas vīzija 

Teritorija, kuru iedzīvotāji (ģimenes) izvēlas un 
atgriežas, lai dzīvotu un strādātu kvalitatīvā sociālā 

un aktīvā ekonomiskā vidē. 

Kvalitatīva un aktīva sociālā vide – vide, kurā iedzīvotāji piedalās savas dzīves telpas
veidošanā. Vide, kurā ir pietiekams sociālo pakalpojumu klāsts un atbilstoša to
pieejamība, aktīvas atputas iespējas. Vide, kurā tiek apzinātas dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības un tās izmantotas ilgtspējīgai teritorijas
attīstībai.

Ekonomiski aktīva vide – vide, kurā ir uzņēmējdarbības vides attīstība un ir tās
attīstības potenciāls. Vide kurā ir ekonomiski aktīvi iedzīvotāji (nodarbināti, vai tādi
kuri ir aktīvos darba meklējumos). Vide, kurā ir visi priekšnosacījumi jaunu
uzņēmumu radīšanai.

Svarīgi teritorijā attīstīt netradicionālās lauksaimniecības virzienus, vietās, kur teritorija
un apjomi neļauj nodarboties ar tradicionālo lauksaimniecību, tūrismu, pārstrādes
ražošanu. Uzņēmumos tiek ražotas preces ar augstu pievienoto vērtību.

Svarīgi, lai teritorijā spēj pastāvēt, darboties un attīstīties arī lieli uzņēmumi.



SVVA stratēģiskie mērķi 

M1 Teritorijas saimnieciskās vides
aktivizēšana (jaunu darba vietu
radīšana un esošo saglabāšana,
ienākumu kāpums, augstākas
pievienotās vērtības preču un
pakalpojumu radīšana)



Tas nozīmē:  

jaunu darba vietu radīšanas nepieciešamība,
vienlaicīgi fokusējoties arī uz esošo darba vietu
saglabāšanu.

Svarīgs iedzīvotāju ienākumu līmeņa kāpums, jo
salīdzinot ar citām Pierīgas teritorijām, Biedrības
teritorijā tā pieaugums būtu jāveicina.

Nepieciešamība radīt jaunus pakalpojumus pēc
iespējas tuvu dzīvesvietai, vienlaikus rosinot
ekonomisko aktivitāti teritorijā.



Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
=

Uzņēmējdarbības projekti

SIA “Latvian Catering Company”.



Piešķirtā ELFLA publiskā finansējuma sadalījums



5.kārta 

Rīcība 1.1. 

«Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības
paplašināšanai un uzsākšanai»

Projektu pieņemšanas laiks:  

21.12.2019. – 21.01.2020. 
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums:

EUR 149 299.48 EUR



Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas un intensitāte

1) Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

• līdz 50 000 EUR

• līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem,
ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras
izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu
summas

NB! Projektu minimālā summa nav noteikta!

2) Atbalsta intensitāte
80 % - kopprojektiem

70 % - pārējiem projektiem



Atbilstoši 19.2.1. aktivitātei
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas":

5.1.1. (A)* – Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšana tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.2. (B) – Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

5.1.3. (C) – vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides
radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu
ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;.

5.1.4. (D) – Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Projektā var ietvert un īstenot vairākas aktivitātes darbības!

* Ar burtiem atzīmē projekta izvēlēto darbību un ieguldījumu LAP mērķa virzienu
(projekta veidlapas B.1. sadaļa)



Uzmanību! 
Nav atbalstāma lauksaimnieciskā darbība 

(primārā lauksaimniecības ražošana). 

Šajā aktivitātē tiek atbalstīta tikai lauksaimniecības 
produktu pārstrāde.

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1407/2013

2. Pants 1. p. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

b) «lauksaimniecības produktu pārstrāde» ir jebkura darbība ar
lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts,
kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā
veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu
sagatavotu pirmajai pārdošanai.
• Ja vēlaties uzsākt vai attīstīt lauksaimniecisko darbību, iesniedziet

projektus pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183


Definīcijas- radīta darba vieta

6.2. radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums
ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku,
vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās
darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas
sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā
nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā
atbilst normālam darba laikam un ja par šādu
darbinieku tiek maksātas valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas;



Kopprojekts

6.4. kopprojekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas", izņemot šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minēto darbību, un kurā
plānoto investīciju izmanto kopīgi, ja kopprojektu iesniedz:

• 6.4.2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;

• 6.4.3. šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1. un 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti
(izņemot biedrību vai nodibinājumu) kopīgas darbības īstenošanai, ja starp
kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim
dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes
radniecība;

• 6.4.4. vietējā pašvaldība tās īpašumā vai valdījumā esošai infrastruktūras
izveidei, kā arī jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, juridiskām personām
(tostarp biedrībai, nodibinājumam), kas veic saimniecisku darbību, ja starp
kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums;



8.1.1. juridiska persona ((izņemot biedrību vai nodibinājumu- atbilstoši 6.4.3.) vai
fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70
000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

8.2.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas ir
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus)
pārstrādi un kura apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas;

8.3. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai – juridiska persona (tostarp
biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas,
vai vietējā pašvaldība un šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā –
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā
ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu
ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības
teritorijā;

Kopprojekts (2) 



Kopprojekta nosacījumi: 

• Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Koprojektā nav vairāk
kā 3 dalībnieki (katram dalībniekam apgrozījums ir līdz 70 000 euro gadā).
Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks
atsevišķi.

• Vietējā pašvaldība savā īpašumā vai valdījumā esošai uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidei juridiskām personām (tostarp biedrībai,
nodibinājumam) (nav ierobežojums uz apgrozījumu).

• Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks,
izņemot pašvaldību.

• De minimis atbalstu sadala starp visiem kopprojekta dalībniekiem.



Saistīti uzņēmumi:

! 6.5. saistīti uzņēmumi atbilst Komisijas 2014.
gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar
kuru konkrētas atbalsta kategorijas
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē
un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. pantu, I
pielikuma 3. panta 3. punkta nosacījumiem.

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/702/oj/?locale=LV


Saistīti uzņēmumi (2):

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 702/2014

3. pants Uzņēmumu veidi, ko ņem vērā, aprēķinot darbinieku skaitu un finanšu
rādītājus

3. “Saistīti uzņēmumi” ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv kādas no šeit norādītajām
attiecībām:

a) uzņēmumam ir akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;

b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības
struktūras locekļu vairākumu citā uzņēmumā;

c) uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar
līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu
vai statūtiem;

d) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai loceklis, vienpersoniski kontrolē
akcionāru vai locekļu vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar
vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai locekļiem;



Saistītie uzņēmumi (3)

• Personu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā. Pirms

projekta iesniegšanas ņem vērā šī pretendenta saistītos uzņēmumus.

• Uzņēmumiem:

• vienam uzņēmumam pieder vairāk kā 50% otra uzņēmuma kapitāldaļu vai

balsstiesību;

• vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist otra uzņēmuma pārvaldes,

vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu citā uzņēmumā;

• līgums starp uzņēmumiem vai uzņēmuma dibināšanas līgums, vai statūti

paredz vienam uzņēmumam dominējošu ietekmi otrā uzņēmumā;

• viens uzņēmums, pamatojoties uz līgumu kontrolē lielāko daļu kapitāldaļu

vai balsstiesību otrā uzņēmumā.

•



Saistītie uzņēmumi (4)
Fiziska persona vai personu grupa, tiek uzskatīti par saistītiem, ja

(izpildās abi zemāk minētie nosacījumi):

• personai vai personu grupai pieder divos vai vairākos uzņēmumos

kapitāldaļu vai balsstiesību vairākums, vai arī dominējoša ietekme,

pamatojoties uz līgumu, statūtiem u.c.;

• uzņēmumi darbojas vienā un tajā pašā vai blakus esošajos ražojumu vai

pakalpojumu tirgos*

* blakus esošie tirgi ir tirgi, kas atrodas tieši augšup vai lejup no attiecīgā tirgus. 

Piemēram, piena ražošana (piena lopkopība) un piena pārstrāde.



6.6. Viens vienots uzņēmums 

atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra
Regulai Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk –
regula Nr. 1407/2013) 2.panta 2.punkta
nosacījumiem

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV


Regulai Nr. 1407/2013

• «Viens vienots uzņēmums» šīs regulas nolūkā ietver visus uzņēmumus, kuru 
starpā pastāv vismaz vienas no šādām attiecībām: 

a) vienam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā 
uzņēmumā;

b) vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, 
vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;

c) vienam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu 
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas 
līguma klauzulu vai statūtiem;

d) viens uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski 
kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā 
saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem 
vai dalībniekiem

Uzņēmumi, kuriem kādas no pirmās daļas a) līdz d) apakšpunktā minētajām attiecībām 
pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu 
vienotu uzņēmumu.

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV


26. Atbalsts netiek nepiešķirts:

ja atbalsta pretendentam vai kādam no kopprojekta

dalībniekiem, ja tiek īstenots kopprojekts:

- ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas

process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās

aizsardzības process,

- vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās

aizsardzības process,tam uzsākta bankrota procedūra,

piemērota sanācija vai mierizlīgums,

- vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta,

- vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem,

lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu

maksātnespējas procedūru.



Pārliecinies, vai atbilsti šiem 
nosacījumiem: 

• Vai plānotās aktivitātes atbilst SVVA un MK noteiktajām
darbībām!

• Esošam uzņēmumam- iepriekšējā gada noslēgtā gada
apgrozījums ≤ 70 000,00 eiro

• Vai projekta darbības teritorija atbilst noteiktajai teritorijai?

• Esi izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu
maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu
maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar Likuma
par nodokļiem un nodevām 24.pantu



Grūtībās nonākuša uzņēmuma 
pazīmes

• Pārbauda pēdējā noslēgtajā finanšu pārskatā (bilancē) - vai zaudējumi
nepārsniedz pusi no pamatkapitāla

→ Pēc Lursoft pārbauda uzņēmuma reģistrēto pamatkapitālu (izmaiņām
pamatkapitālā ir jābūt veiktām līdz iesnieguma iesniegšanas dienai,
pamatkapitālam jābūt reģistrētam Lursoft)

→ Nosaka uzkrātos zaudējumus (iepriekšējo periodu uzkrātās peļņas vai
zaudējumu, pēdējā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu un kopējo rezervju
kopsumma)

→ Pārliecinās, ka uzkrātie zaudējumi (negatīva kopsumma, atskaitot uzkrāto
peļņu un rezerves) nepārsniedz ½ no parakstītā pamatkapitāla

→ Ja uzkrātie zaudējumi pārsniedz ½ no parakstītā pamatkapitāla, tad
uzņēmums ir grūtības nonācis



X% − kopējo zaudējumu īpatsvars;

PZI − iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa vai zaudējumi saskaņā ar pēdējo
pieejamo finanšu pārskatu ; (Bilances pasīvu daļa ) Peļņa jānorāda ar "+" zīmi,
zaudējumi ar "- "zīmi

PZO – pēdējā pārskata perioda peļņa vai zaudējumi saskaņā ar pēdējo
pieejamo finanšu pārskatu; (Bilances pasīvu daļa ) Peļņa jānorāda ar "+" zīmi,
zaudējumi ar "- "zīmi

R – kopējās rezerves saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu; (Bilances
pasīvu daļa )

PK – pamatkapitāls (daļu kapitāls vai akciju un akciju emisijas uzcenojuma
kopsumma)

PK

RPZPZ
X

)(
% 01 


Formula pieejama excel formātā!   



Projektu īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas
labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem - viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmumam
pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.



Taču…

30.09.2014. MK Not. Nr. 598 26.punktā noteikts:

Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma
iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ja projekta
iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai
normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošanai, atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta
īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu ir iesniegusi
Lauku atbalsta dienestā. Atbalsta pretendents (fiziska persona), kam saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu
lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam ir jāiegūst
komersanta, zemnieku saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēja statuss, ir
tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc attiecīgā statusa reģistrācijas Uzņēmumu
reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu
par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu
saistītos izdevumus.



Projektu realizācijas teritorija
• Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” (VRG) darbības teritorija ir Ropažu un Garkalnes

novadi, izņemot gadījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 590 13.2.punktā (dalība mācībās
darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības;
interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide).

• Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības darbības
teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 (izņemot Rīgu).

• Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām
iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā
mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav
motora, un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar
transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta
pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā
minēto mobilo tehniku un piekabes projekta uzraudzības laikā
var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijas (Ropažu vai Garkalnes novada
teritorijas).



Atbalstāmās darbības:

• 5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

• 5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai;

• 5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides
radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas
veidu izveidošanai un to atpazīstamības tēla
veidošanai;

• 5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;



Darbību apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt:

-jaunu uzņēmumu veidošanos un
attīstību dažādās darbības nozarēs un
atbalstīt esošu uzņēmumu attīstību
un darbības uzlabošanu

-jaunu darba vietu radīšanu.

-jaunu (līdz šim neesošu)
pakalpojumu sniegšanas ieceres un
ražošanas līniju izveide.

-ieguldījumi būvniecībā,
rekonstrukcijā, renovācijā, u.c.,
aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās
un ar tām saistītās aktivitātēs, un
personāla kvalifikācijas
paaugstināšanā.

Rezultātu rādītāji Vērtība 

Atbalstīti  jaundibināti 
uzņēmumi**

Vismaz 4

Radītas jaunas darba vietas Vismaz 5

** jaundibināts uzņēmums-

uzņēmums, kurš UR reģistrēts ne

agrāk kā pirms 3 mēnešiem, pirms

projekta iesniegšanas.



Iesniedzēji 



Iesniedzēji: 5.1.1. (A) jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, 
esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū 

un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

• 8.1.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska
persona, kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne
vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

• 8.1.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums), kura
uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziska persona, kura uzsāk vai plāno
veikt saimniecisko darbību, ja tās saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne
vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

• 8.1.3. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā –
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojekts);

• 8.1.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējā
pašvaldība (kopprojekts);



Iesniedzēji: 5.1.2. (B) lauksaimniecības produktu pārstrādei, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai (1)

• 8.2.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska
persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts
pārtikas aprites uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas;

• 8.2.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska
persona, kuras saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000
euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, ja tā plāno
nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izņemot
zivsaimniecības produktu pārstrādi;



Iesniedzēji: 5.1.2. (B) lauksaimniecības produktu pārstrādei, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai (2)

! KOPPROJEKTA GADĪJUMOS

• 8.2.4. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā –
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un
veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;

• 8.2.5. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējā
pašvaldība;



Iesniedzēji: 5.1.3.(C)  vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas 
vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu 

ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

8.3. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai –
juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai
fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā
pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un šo
noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā –
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja
projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju,
atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs,
lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir
reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;



Iesniedzēji: 5.1.4. (D) darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai

• 8.4. šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā
minētajai darbībai – juridiska persona
(izņemot biedrības un nodibinājumus), kura
veic komerciāla rakstura darbību un kuras
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro
noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas



UZMANĪBU!
• 13.5. projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku produktivitātes

kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības,
interneta veikala izveide vai šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās
mobilās tehnikas vai piekabes iegāde, ja atbalsta pretendenta juridiskā
adrese vai struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai
personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā
pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības
teritorijā. Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri
novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai
ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta
pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai
deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt
saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās
rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta
iesniegšanas.



Attiecināmās izmaksas



5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētajās 
darbībās attiecināmas ir šādas izmaksas

• 28.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas
izmaksas;

• 28.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi
inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves
novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem
elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30
centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja būvi nepieciešams tehniski
vai funkcionāli uzlabot ražošanas vajadzībām (uzlabot ēkas energoefektivitāti,
pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu
nestspēju). Izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām
personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

• 28.3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar
būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta
sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu
(apliecinājuma karti);



5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētajās 
darbībās attiecināmas ir šādas izmaksas (2)

• 28.4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta 
produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;

• 28.5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, 
kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10 procentu no šo 
noteikumu 28.1., 28.2., 28.3. un 28.4. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

• 28.6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, 
ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, 
tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī 
izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā, kuras ir tieši saistītas ar projekta 
sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 28. 
punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

• 28.6.1. divus procentus no šo noteikumu 28.1. un 28.4. apakšpunktā minētajām izmaksām;

• 28.6.2. septiņus procentus no šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minētajām 
izmaksām.

• 29. Šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajā darbībā attiecināma ir arī internetveikala 
izveide.

https://likumi.lv/ta/id/277447#p28


5.1.4. apakšpunktā minētajām darbībām 
attiecināmas ir šādas izmaksas:

• 30.1. maksa par darbinieku dalību mācībās, kurās apgūst
Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētu vai akreditētu
izglītības programmu un par kuru sekmīgu apguvi tiek
saņemts sertifikāts, vai maksa par transportlīdzekļa vadītāja
apmācību, ja tiek iegūta atbilstošās kategorijas
transportlīdzekļa vadītāja apliecība;

• 30.2. komandējuma izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem
par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi, ja tās ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un
nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 30.1.
apakšpunktā minētajām izmaksām.



34. Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav

tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās

nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos

par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

Attiecināmās izmaksas - PVN 



Neattiecināmās izmaksas (1)

• 37.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un
nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros
samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta
izmaksām;

• 37.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi,
pakalpojumu vai darbu, ja nav organizēta atbilstoša
iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;



Neattiecināmās izmaksas (2)

37.11. amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu,
kvadriciklu, lauksaimniecības traktortehnikas,
autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu
(izņemot vispārējas nozīmes un speciālos
transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu
veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei
paredzētās iekārtas un kas ir mobila pakalpojuma
sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;



Pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas 
specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas

Auto aprīkots ar refrežatoru Mikroautobuss aprīkots 
invalīdu pārvadāšanai 



Neattiecināmās izmaksas (3)

• 37.12. izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību
īstenošanu ārvalstīs;

• 37.13. maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās
vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām
vai ir saistītas ar Eiropas Savienības vai citu finanšu
instrumentu atbalsta saņemšanu un projekta
iesniegumu sagatavošanu;



Projektu iesniegšana

Sākot ar 01.08.2018. 

TIKAI 

LAD EPS sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login

! Uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt 
reģistrētam kā LAD klientam un 

noslēgtam līgumam par EPS lietošanu

https://eps.lad.gov.lv/login


Iesniedzamie dokumenti: 

Projekta pieteikuma veidlapas un citi dokumenti pieejami:

• Partnerības mājas lapā: https://www.ropazigarkalne.lv/infopi/normativie-

dokumenti/

• LAD mājas lapas http://lad.gov.lv/lv/ sadaļā AKTUALITĀTES -

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-

darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-

235

https://www.ropazigarkalne.lv/infopi/normativie-dokumenti/
http://lad.gov.lv/lv/
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235


Dokumenti:

• 43.2. Atbalsta pretendenta deklarācija

• 43.3. Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti

• 43.4. Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti

• 43.5. Būvniecības dokumenti

• 43.6. Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

• 43.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa

• 43.8. Kopprojekta dokumenti (ja attiecas)

• Citi dokumenti, t.sk. no SVVA stratēģijas — tirgus izpētes dokumentācija



PROJEKTA IESNIEGUMS

• Projekta iesniegumam pievienotais naudas
plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un
izmaksas (projekta C. sadaļa), kas apliecina
ekonomisko dzīvotspēju — pozitīva naudas
plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas
gadā, visos projekta īstenošanas gados un
gadā pēc projekta īstenošanas



Nekustamā īpašuma dokumenti:
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta:

43.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot
projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus,
atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai
patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma
līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no
projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).

Projekta īstenošanas vietas īpašumtiesības apliecina ieraksts

zemesgrāmatā.



Cenu salīdzināšanas (iepirkuma) 
dokumentācija

1. Tehniskā specifikācija

2. Saņemtie piedāvājumi- vēlams vismaz 2 
derīgi piedāvājumi 

3. Vērtēšanas apkopojums

4. Interešu konflikta neesamības 
apliecinājums 

Iepirkuma_specifikacija_VEIDLAPA_uznemejiem_ar_komentariem.doc
veidlapas_2.1.-2.2/IEPIRKUMA_kopsavilkums_par_iepirkuma_proceduru.doc
veidlapas_2.1.-2.2/pielikums_nr1_apliecinajums-1.doc


Cenu salīdzināšanas (iepirkuma) 
dokumentācija (2)

• Visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā
viens no kritērijiem ir zemākā cena, apliecina
ar vismaz divu derīgu piedāvājumu
salīdzināšanu konkrētai iegādei (atbilstoši MK
not. 598 no 30.09.2014. noteiktajam)

• Lauku atbalsta mājas lapā pieejamas
iepirkuma vadlīnijas :
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-
veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-
proceduras/

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/


Cita dokumentācija 

De minimis uzskaites veidlapa
Kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam,
jebkurā triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz EUR 200 000;

Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa par to, kura

piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu –
pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja attiecas)

Veidlapa, lai saņemtu izziņu pieejama: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-
formas/

Iesniegumu par izziņas saņemšanu var skenētā veidā nosūtīt uz šādu e-pastu:
madona@madona.vvd.gov.lv

Oriģinālu atstāt: Ābeļu ielā 2, Gulbene (1.stāvā, pasta kastē). Kontaktpersona: Inese Sedliniece,
mob.t. 29340789

veidlapas_1.1.-12/Uzskaites_veidlapa_par_sniedzamo_informaciju_de_minimis_atbalsta_pieskirsanai_(2).doc
http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/
mailto:madona@madona.vvd.gov.lv


Cita dokumentācija (2) 

Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par
projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā
attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu
vērtēšanas kritērijiem, norādot katram
kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot
punktu skaita atbilstību.

NB! Pie pašnovērtējuma jābūt komentāriem!



Kopprojekta gadījumā:
• biedru vai dibinātāju sarakstu;

• kopprojekta dalībnieku līgumu, kurā

43.8.2.1. apliecina atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās
personas iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

43.8.2.2. nosaka, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc pēdējā maksājuma
atbalsta saņēmējam ievēros prasības normatīvajos aktos par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī saistības, ko
tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

43.8.2.3. paredz izmaksu sadali, norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un
saistības, kas izriet no projekta īstenošanas (neattiecas uz šo noteikumu 6.4.4.
apakšpunktā minēto gadījumu). Kopprojekta dalībnieka ieguldījums projektā ir vismaz
pieci procenti no projekta privātā finansējuma daļas;

43.8.2.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā de minimis atbalstu
sadala starp visiem kopprojekta dalībniekiem atbilstoši kopprojekta līgumam pēc
projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā;

Cita dokumentācija (2) 

https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana#n6.4
https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana#n4


Ropažu Garkalnes partnerības SVVA stratēģijā 

noteiktā iesniedzamā dokumentācija

• Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas 
deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto 
darbības vietu 

* Tirgus izpētes dokumentācija
-Jūsu esošās vai plānotās uzņēmējdarbības apraksts un esošā situācijas analīze, apraksts;

-Produkta / pakalpojuma apraksts;

-Tirgus analīze;

-Konkurentu novērtējums;

-Produkta / pakalpojuma realizācija unmārketings;

-Investīciju apraksts, pamatojums un ilgtspēja;

-Projekta riski;

-Darba vietas;

-Informācijas avoti



Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar 
vietējās attīstības stratēģiju

• Par esošajām darba vietām un jaunu darba vietu (kalendāra gadā
atbilst normālam darba laikam) radīšanu nozarē, kurā īsteno
projektu. Atbilstošas darbaspēka izmaksas iekļautas finanšu
informācijā – EPS pieteikuma C sadaļā.

• Projekta iesniegumam pievienota izglītības dokumenta kopija,
un/vai projekta iesniegumā detalizēti aprakstīta atbalsta
pretendenta vai piesaistītā personāla pieredze/zināšanas/izglītība,
kas saistīta ar projekta īstenošanas nozari un, kas pierāda vadības
kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus.

• Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie
pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un
izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu
atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība,
teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.



Finansējums projekta īstenošanai

Projekta realizācijas laikā tiek ieguldīts projekta
iesniedzēja finansējums. Maksājumus preču
piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu
sniedzējiem veic no sava norēķinu konta.

Tikai pēc projekta atsevišķu daļu vai pilnīgas
realizācijas pēc maksājuma pieprasījuma
apstiprināšanas LAD, pretendents saņem
apstiprināto publisko finansējumu (iespējamai 5
maksājuma pieprasījumi visā projekta realizācijas
laikā.



Finansējums projekta īstenošanai (2)

• Projektu var īstenot pa daļām – kad radusies auditējama
vērtība, atbalsta saņēmējs var saņemt publisko finansējumu,
bet ne vairāk kā piecās daļās; To nosaka MK nr.598 p. 45
punkts.

• Avanss — neatsaucama bankas garantija, kas garantē
finansiālo saistību izpildi 100 procentu apmērā no avansa
summas ne vairāk kā 40 procentu apmērā no finansējuma
apmēra;

• Darījuma konts

• Finanšu līzings: informācija LAD mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-
kalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiek-
izmantoti-finansu-lizinga-maksajumi-563

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiek-izmantoti-finansu-lizinga-maksajumi-563
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiek-izmantoti-finansu-lizinga-maksajumi-563


Papildus nosacījumi: 

• "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbalsta
pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas
uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai
pašnodarbinātās personas statusu:

- atbalsta pretendents līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai
Lauku atbalsta dienestā reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un
veterinārajā dienestā.

• Nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā
arī šā atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā
vienu vienotu uzņēmumu.



Sasniedzamie rezultāti (esošajiem): 

• 14.3. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1. un
8.3. apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības,
nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās
pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no
šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

• 14.3.1. nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu
un saglabā esošās darba vietas;

• 14.3.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to
vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas
nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību
jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu
vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas



Sasniedzamie rezultāti 
(jaundibināmajiem uzņēmumiem): 

• 14.4. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.2. un
8.2.2. apakšpunktā minētie atbalsta saņēmēji (izņemot
biedrības, nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības un vietējās pašvaldības) sasniedz
vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

• 14.4.1. rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

• 14.4.2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto
apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta
attiecināmo izmaksu summas;



Sasniedzamie rezultāti 
kooperatīvām sabiedrībām:

• 14.5. pēc projekta īstenošanas lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība nodrošina vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības 
rādītājiem:

• 14.5.1. par 10 procentiem palielina biedru skaitu;

• 14.5.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta 
iesniegšanas par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu ar 
kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par 30 procentiem no projekta 
attiecināmo izmaksu summas palielina neto apgrozījumu ar 
kooperatīvās sabiedrības biedriem;

• 14.5.3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta 
iesniegšanas palielina neto apgrozījumu par 10 procentiem no 
produktu pārstrādes vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo 
izmaksu summas;



Sasniedzamie rezultāti biedrībām 
un nodibinājumiem

• 14.7. pēc projekta īstenošanas biedrība vai
nodibinājums sasniedz vismaz vienu no
šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

• 14.7.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu
un saglabā esošās darba vietas;

• 14.7.2. palielina ieņēmumus no saimnieciskās
darbības vismaz par 20 procentiem no
projekta attiecināmo izmaksu summas



Sasniedzamie rezultāti 
(darbinieku apmācībai)

14.6. šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētie
atbalsta saņēmēji vienojas ar darbiniekiem
turpināt darba attiecības vismaz 18 mēnešus
pēc projekta īstenošanas, un par
darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas;



Ja fiziskā persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, 
iegūst pašnodarbinātas personas statusu

15. Ja fiziskā persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, iegūst
individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu,
tā sasniedz abus šo noteikumu 14.4.1. un 14.4.2. apakšpunktā
minētos saimnieciskās darbības rādītājus.

14.4.1. rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

14.4.2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu
vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu
summas.



Sasniedzamie rezultāti:

• 17. Šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā
minētajā gadījumā šo noteikumu 14. punktā
minētos saimnieciskās darbības rādītājus
sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks atsevišķi.

http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana#p14


Uzmanību!

14.1 Ja tiek iesniegti vairāki projekti, kuriem
neto apgrozījuma noteikšanai sakrīt pēdējais
noslēgtais gads un kuros norādīta vienāda šo
noteikumu 14.3.2., 14.5.2. vai
14.5.3. apakšpunktā minētā saimnieciskās
darbības rādītāja vērtība, atbalsta pretendents
sniedz pamatojumu par katra projekta
ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā.



Sasniedzamie rezultāti:

VRG noteiktie: 
• Radītas vismaz 5 jaunas darbavietas; 

• Atbalstīti vismaz 4 jauni uzņēmumi rādītāji
• Vērtība 

IZVĒLAS ATBILSTOŠI PROJEKTA SPECIFIKAI!!!

NB!!! Norādītais sasniedzamais skaitliskais rādītājs ir kopējais stratēģijā
sasniedzamais rezultāts!! Pretendents izvēlas vienu no šiem rādītājiem, pats
nosaka tā lielumu!!!!



• Projektu vērtē VRG apstiprinātā vērtēšanas komisija
atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un sarindo atbilstoši
iegūtajam punktu skaitam;

• Projektu izvērtēšanas laiks:

Partnerībā - 1 mēnesis (29.06. – 28.07.2019.).

LAD reģionālā pārvaldē – 3 mēneši (29.07.-
28.10.2019.), bet vērtēšanas termiņš var tikt
pagarināts līdz 5 mēnešiem!

• Projektu var uzsākt realizēt, uzņemoties pilnu
finanšu risku, pēc projekta iesniegšanas LAD
(30.09.2014. MK not. Nr.598 26.p.)

Projektu vērtēšanas kārtība



Projektu vērtēšanas kārtība (2)

1. Partnerība viena mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību
stratēģijai.

2. rīcībai izveido sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumu.
Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu, projekts tiek noraidīts. Projektus, kuri ir
saņēmuši negatīvu vērtējumu, LAD nevērtē. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav
pietiekams, priekšroka tiek dod projektiem ar lielāku punktu skaitu.

3. Pēc projektu izvērtēšanas, biedrības mājas lapā tiek publicēta informācija par projektu
vērtēšanas rezultātiem.

4. LAD triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu saņemšanas izvērtē atbilstību noformēšanas
prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par
projekta apstiprināšanu (ar vai bez papildus nosacījuma), apstiprināšanu ar publiskā
finansējuma summas samazināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu.

• Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma
pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas
brīža.



Vērtēšanas kritēriji  

Vērtēšanas kritēriji pieejami Partnerības un LAD
mājas lapā

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas komisijas nolikums

Stratēģija

http://sateka.lv/uploaded/SATEKA_SVVA_strategija_APSTIPRINATA_kriteriju_solu_apraksts_2016-02-19.pdf
http://sateka.lv/uploaded/SATEKA_SVVA_Vertesanas_komisijas_Nolikums_APSTIPRINATS_2016-02-19.pdf
http://sateka.lv/uploaded/SATEKA_SVVA_strategija_APSTIPRINAATAA_2016-02-19.pdf


Projekta uzraudzība
Visiem projektiem uzraudzība ir pieci gadi, izņemot projektus, kas ietver tikai mācību

un ar tām saistītās vispārējās izmaksas (šiem projektiem uzraudzība ir 18 mēneši).

Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma

līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

• izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

• neatsavina vai nepatapina;

• neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta

atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

Līdz 1. jūnijam LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz - pārskatu par

atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra

gadu.

Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, LAD pieņem

lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

Ja atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā neievēro

normatīvajos aktos noteiktās prasības, LAD atbalsta summu proporcionāli samazina

vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar MK 598 6. pielikumu

http://likumi.lv/ta/id/269553-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-lauku-un-zivsaimniecibas-attistibai#piel6


Paldies par uzmanību!

Uz konsultācijām pieteikties pie
Janas Mihailovas

Tālr: 25189989
Epasts: ropazigarkalne@gmail.com

Seko jaunumiem: www.ropazigarkalne.lv

mailto:ropazigarkalne@gmail.com


Paldies par uzmanību!
Jautājumi! 

Veiksmi projektu izstrādē un to realizācijā!


