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«Augstvērtīgi sagatavoti projekta
dokumenticeļā uz pozitīvu projekta rezultātu»

Darba kārtība 2.nodarbībai (19.10.2021.)
1. Projektu iesnieguma sagatavošana saskaņā atbilstoši Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590, kā arī citu
dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un saskaņā biedrības «SATEKA»
izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
2. Cenu aptaujas veikšana un tās dokumentācijas sagatavošana.
3. Citu projekta iesnieguma pavaddokumentu sagatavošana un
noformēšana, to augšuplādēšana EPS sistēmā.
Lektore:
Daiga Gargurne, biedrība «SATEKA» LEADER administratīvā vadītāja

Prezentācijas saturs:
• Noteikumi un to atrašanas adreses.
• Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (ar komentāriem un
atsaucēm no MK not. Nr.598):
- Projekta pieteikuma veidlapa;
- Atbalsta pretendenta deklarācija;
- Nekustamā īpašuma nomas vai patapināšanas līgums;
- Cenu aptaujas veikšanas dokumentācija;
- Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu;
- Tirgus izpētes dokumentācija;
- Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma
darbības reģistrēto darbības vietu;
- Dokumentu sagatavošana, augšuplādēšana.

Informācija prezentācijās izmantotajiem apzīmējumiem:
• Prezentācijā ir norādīta informācija ar skaitli sākumā (piemēram,
43. Lai pieteiktos…..)- tas skaitlis nozīmē MK Not. (Ministru kabineta
noteikumi) Nr.590 konkrēto punktu.).
• Ja ir norādes no citiem MK noteikumiem, tad šo noteikumu numurs ir
norādīts konkrētā slaida virsrakstā!

• MK Not.= Ministru kabineta noteikumi

Zināšanai:
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.590 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju»».
https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibaiapakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada
plānošanas periodā»
https://likumi.lv/ta/id/269553-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanuadministresanu-un-uzraudzibu-lauku-un-zivsaimniecibas-attistibai
Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumi Nr.558 «Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība»
https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

Dokumentu paraugi pieejami:
https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-karta/

EPS = elektroniskās pieteikšanās sistēma, kurā sagatavo projekta pieteikumu
un tam pievieno – augšuplādē dokumentus atbilstoši projekta specifikai.

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (1)
43. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai aktivitātē «Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas», atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā iesniedz šādus dokumentus:
43.1.1 projekta iesniegumu, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu
(darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, ražošanas ēkas un būves, tehnika
un iekārtas, saņemtais publiskais finansējums), informāciju par projektu
(projekta mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta
īstenošanas darbības virziens, ar investīcijām sasniedzamie rādītāji un
ieguldījums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam mērķa
virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, inovāciju apraksts, projektā
plānotās izmaksas, informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju), pavaddokumentus, esošo un plānoto
ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu;

Sagatavojot projektu ievēro MK not. Nr.598 noteikto:
6. Sagatavojot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents:
6.1. projekta iesnieguma finanšu datus aprēķina aritmētiski pareizi un pēc grāmatvedības principiem;
6.2. nodrošina finanšu līdzekļus projekta iesniegumā paredzēto pasākumu izpildei plānotajā termiņā;
6.3. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam
un tirgus cenai;
6.4. projekta iesniegumā parāda, ka plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot
pareizas finanšu vadības principu, ko veido:
6.4.1. saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības
nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;
6.4.2. lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;
6.4.3. efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
6.6. pierāda projekta gatavību īstenošanai – pārzina savu biznesa plānu un drošas finanšu vadības principus
atbilstoši šo noteikumu 6.4. apakšpunktam.

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (2)
43.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā. Ja īsteno kopprojektu, atbalsta pretendenta deklarācijas aizpilda visi
kopprojekta dalībnieki;
!!! Tas nav atsevišķi sniedzams dokuments, jo šī deklarācija ir iekļauta
elektroniskajā dokumentā –EPS!
EPS veidlapā ir jāieliek atzīme
! Kopprojekta iesniegšanas gadījumā: vadošais partneris- apliecina šo
deklarāciju EPS, bet pārējie partneri sagavoto deklarāciju paraksta pašrocīgi
vai paraksta elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un tas satur laika
zīmogu, ko pievieno pie EPS projekta iesnieguma augšuplādējot parakstītos
dokumentus.

Atbalsta pretendenta deklarācijā (1):
Ar parakstu apliecinu, ka:
1) projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2) šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu
vai cita veida valsts līdzekļus;
3) par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības
fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējuma daļa (ja
tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību
saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2028. gada 31. decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta,
Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas,
projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
6) projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
7) pasākumos, kuros paredzēts uzraudzības periods, piecus vai septiņus gadus (atkarībā no investīciju veida), sākot no pirmā
noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, nesaņēmis Lauku atbalsta
dienesta rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus,
mērķus un līdzfinansētās investīcijas;
8) projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
9) iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;
10) iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu
konflikts;

Atbalsta pretendenta deklarācijā (2):
11)

es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām", kā
arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 13. punkta izpratnē;

12)

neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu,
neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir
Maksātnespējas likuma subjekts);

13)

nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā,
kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu
krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14)

manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts
par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15)

neesmu izdarījis smagu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu vai bijis iesaistīts gadījumos, kas minēti Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 10. pantā vai Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētajā
regulā (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu, ievēroju
un apņemos ievērot minētos nosacījumus pēc iesnieguma iesniegšanas, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus
gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas (nosacījums saistošs, ja atbalsts tiek saņemts no EJZF);

Atbalsta pretendenta deklarācijā (3):
16)

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man 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;

17)

iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos
aktos par atbalsta piešķiršanu, un tādēļ nav pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18)

neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai
administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;

19)

manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos
termiņos;
piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES)
Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK)
Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu
attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem (tai
skaitā par atbalsta saņēmējiem, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) un Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar
ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņēmēju projektiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts
revīzijas un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;

20)

Atbalsta pretendenta deklarācijā (4):
21) projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;
22) projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23) projekta īstenošanā nepieļaušu diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu
faktoru dēļ.
24) ja atbalstu plānoju saņemt saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, apliecinu, ka pēdējo divu gadu
laikā pirms projekta iesniegšanas neesmu pārcēlis savu uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks īstenots sākotnējais ieguldījums,
kam plānots piesaistīt atbalstu, un apņemos to nepārcelt divus gadus pēc projekta īstenošanas.

25) Apliecinu, ka neesmu pats iekļauts un neesmu iesaistīts ar personām, kas iekļautas starptautisko un nacionālo
sankciju sarakstos.

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (3)
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). Ja paredzēta jauna
būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves
atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta
pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas
uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā
minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma
iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro
reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav
stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā,
atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā
īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai
informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu
(saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem
gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

Nekustamā īpašuma nomas vai patapinājuma līgumi:
Patapinājuma līgums
Saskaņā ar Civillikuma 1947. pantu «Patapinājums ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu». No tā
izriet, ka patapinājums ir lietošanas aizdevums, savukārt, patapināšana ir kādas kustamas vai nekustamas lietas lietošanas tiesību piešķiršana, kuru patapinātājs –
līgumslēdzēju puse, kam pieder patapinātā manta – piešķir patapitājuma ņēmējam – līgumslēdzēju puse, kurš iegūst tiesības lietot patapināto mantu bez īpašumtiesību
iestāšanās.
Civillikuma 1950.pantā noteikts: «Ar patapinājumu lietas īpašnieks nezaudē īpašuma tiesību uz lietu un paliek tās valdītājs; patapinājuma ņēmējs ir tikai tās turētājs». Ar
patapinājuma līguma noslēgšanu netiek neiegūstas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, bet gan vienīgi tiesības šo īpašumu lietot bez maksas.
* Ja līgumā ir pielīgts pienākums “patapinājuma ņēmējam” šo īpašumu labiekārtot, tad tas nevar tikt uzskatīts par patapinājuma līgumu, neraugoties uz līguma
nosaukumu un tajā lietotajiem terminiem. Šāds līguma noteikums ir pretrunā likumā ietvertajam noteikumam, ka patapinājuma līguma gadījumā lieta tiek nodota
lietošanā bez atlīdzības.
• Patapinājuma līgums, kurš noslēgts uz nenoteiktu laiku, ir īpaši patapinājuma ņēmējam nelabvēlīgs līgums: šādā gadījumā, pamatojoties uz Civillikuma 1951. panta
noteikumiem, patapinājuma devējs var atprasīt patapināto lietu kurā katrā laikā.
• Arī tādos gadījumos, ja patapinājuma līgums ir noslēgts uz noteiktu laika periodu, tas nerada nepārprotamu pamatu paļauties, ka lieta nebūs jāatdod. Gadījumos, kad
neparedzēta apstākļa dēļ patapinātājam rodas nepieciešama vajadzība pēc lietas, patapinājuma ņēmējam nav tiesību to aizturēt, ja vien viņam, to priekšlaicīgi
atdodot, neceļas sevišķi zaudējumi, skatīt Civillikuma 1964. pantu. Līdz ar to terminēts patapinājuma līgums likumā ir patapinājuma ņēmējam labvēlīgāk regulēts.
• Arī patapinājuma ņēmēja tiesības tiek aizsargātas, likumā ir noregulēts, kādos gadījumos patapinātājam ir jāatlīdzina patapinājuma ņēmējam izdevumi. Civillikuma
1965. pantā noteikts, ka patapinātājam jāatlīdzina patapinājuma ņēmējam izdevumi, ko viņš taisījis patapinātai lietai, ciktāl tie bijuši nepieciešami vai taisīti ar
patapinātāja noteiktu piekrišanu. Pie šiem izdevumiem pieskaitāmi arī nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai veiktie maksājumi. Patapinājuma ņēmējs drīkst paturēt
tos no patapinātās lietas atdalāmos uzlabojumus, kuru demontāža nebojā patapināto īpašumu.
• Patapinātājam ir ne tikai noteiktos gadījumos jāatlīdzina patapinājuma ņēmējam izdevumi, bet arī jāatlīdzina zaudējumi, kas saistīti ar priekšlaicīgas lietas atprasīšanu.
Patapinātājs atbild patapinājuma ņēmējam par visiem zaudējumiem, ko viņš tam nodarījis, lietu priekšlaicīgi atprasot, skatīt Civillikuma 1966. pantu.
• Civillikuma 1967. pantā noteiktas patapinājuma ņēmēja tiesības, patapinātāju var piespiest izpildīt savus pienākumus, ne vien ceļot prasību, bet arī aizturot lietu. Tas
nozīmē, ka jums ir tiesības neatbrīvot īpašumu, līdz netiek izpildīts patapinātāja pienākums atlīdzināt jums zaudējumus, skatīt arī Civillikuma 1734. un 1738. panta
piektā punkta noteikumus.

Nekustamā īpašuma nomas vai patapinājuma līgumi:
Nomas līgums
• Nomas līgumā norāda, ka viena puse piešķir otrai pusei tiesības lietot nekustamo īpašumu noteiktam mērķim un
noteiktā laika posmā, bet ne mazākā par 7 gadiem no projekta iesniegšanas brīža (LEADER gadījumā) un
norādīta nomas maksa. Nomas maksa ir būtiska nomas līguma sastāvdaļa, bet kuras nomas līgums nemaz nebūtu
nomas līgums.
• Slēdzot nomas līgumu, svarīgi ir pārliecināties, ka iznomātājs patiešām ir konkrētā īpašuma īpašnieks. Jāprasa
uzrādīt zemesgrāmatas apliecību, kurā norādīts īpašnieks. Zemesgrāmatu ierakstus var pārbaudīt arī Valsts
vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā. Noteikti jāpievērš uzmanība tam, vai īpašumam nav uzlikta aizlieguma
atzīme. Piemēram, ja īpašums ieķīlāts par labu bankai, tad bez bankas piekrišanas nomas līgumu parasti noslēgt
nemaz nevar, jo ir aizlieguma atzīme zemesgrāmatā par īpašuma atsavināšanas un cita veida rīcības aizliegumu. Ja
nomnieks tomēr riskē slēgt šādu nomas līgumu, jārēķinās, ka bankai tas nebūs saistošs. Savukārt izīrētāju šāda
līguma slēgšana var novest pie tā, ka banka var pieprasīt pirmstermiņa samaksu, jo viņš, iespējams, būs pārkāpis
kreditēšanas līguma noteikumus.
• Līguma ierakstīšana zemesgrāmatā pasargā gan nomnieku, gan īpašnieku. Nomas līgumus zemesgrāmatā reģistrē
biežāk, ja runa ir par kāda rūpnieciskā objekta vai komercobjekta nomu. Nomas līgumu zemesgrāmatā var
reģistrēt tikai ar īpašnieka piekrišanu, un līgumā jāiekļauj, ka abi līdzēji lūdz ierakstīt konkrēto līgumu
zemesgrāmatā.
• Priekšrocība ir tā, ka zemesgrāmatā reģistrēti līgumi ir saistoši attiecībā pret trešajām personām. Īrniekam vai
nomniekam tā ir aizsardzība – ja tagadējais īpašnieks pārdos īpašumu, nākamajam īpašniekam būs jārēķinās ar
īrnieku vai nomnieku. Nākamajam īpašniekam būs saistoši tie līguma noteikumi, kas ir jau noslēgtajā nomas
līgumā, ja tie būs ierakstīti zemesgrāmatā.
Vairāk informācijas:
• https://juridiskiepadomi.lv/

Kā noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu
Zemesgrāmatā?
• Civillikuma 2126. pants noteic, ka, ierakstot nomas vai īres līgumu zemesgrāmatā, nomnieks vai īrnieks iegūst lietu
tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām personām. Tādējādi, nomnieks, kas nomā nedzīvojamās telpas, piemēram, biroju
vai ražošanas telpas, ir svarīgi, lai nomas līgums tiktu reģistrēts zemesgrāmatā. Tad īpašuma īpašnieka maiņas
gadījumā nomas līgums būtu saistošs arī jaunajam īpašniekam.
• Kā reģistrēt nomas līgumu zemesgrāmatā?
- Lai reģistrētu nomas līgumu zemesgrāmatā, nomniekam un iznomātājam ir nepieciešams vērsties pie zvērināta notāra,
lai tiktu sagatavots nostiprinājuma lūgums. Pats nomas līgums var tikt sagatavots privātā kārtā, proti, to nav
nepieciešamība slēgt pie zvērināta notāra.
- Aptuvenās izmaksas par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu pie zvērināta notāra ir EUR 60. Lētāka opcija ir
nostiprinājuma lūgumu sagatavot Bāriņtiesā, kur tas izmaksās aptuveni EUR 15. Tomēr bāriņtiesa var sagatavot
nostiprinājuma lūgumu tikai tajos gadījumos, ja nomnieks vai iznomātājs ir deklarējies attiecīgajā Bāriņtiesas pašvaldībā.
- Pēc nostiprinājuma lūguma sagatavošanas to ir nepieciešams iesniegt zemesgrāmatā. Kancelejas nodeva par nomas
līguma reģistrāciju zemesgrāmatā ir EUR 14,23 un reģistrācija aizņem aptuveni 10 dienas.
!!! Izmaksas var atšķirties no norādītajām!!!
!!! Izmaksas, kas rodas nomas līguma ierakstīšanai zemesgrāmatā ir attiecināmās izmaksas!
!!! Nomas līgumu zemesgrāmatā var veikt projekta īstenošanas laikā! Tam jābūt izdarītam līdz gala maksājuma
pieprasījuma iesniegšanas LAD!

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (4)
43.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;
Iepirkuma procedūru (cenu aptauju) regulē:
2017.gada 28.februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”
Tie attiecas uz jebkuru personu, kura saņem finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek
piešķirts kā kompensācija. Noteikumi paredz elastīgāku iepirkuma veikšanu, nodalot iepirkuma priekšmeta
tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības un piedāvājuma atlases vēlamos kritērijus. Tajos ir noteikta
interešu konflikta definīcija, kas nosaka, ar ko līgumu neslēdz. Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes,
pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā. MK noteikumos
minēti kritēriji, kad iestājas interešu konflikts, kā arī, kad interešu konflikta nav, norādītas minimālās prasības
informācijai, kam jābūt iekļautai cenu aptaujas dokumentācijā.
MK noteikumu Nr.598 6.5.apkašpunkts, kur ietvertais tiesiskais regulējums attiecas uz atbalsta pretendentiem,
kas iesniegs projektu iesniegumus valsts un Eiropas Savienības atbalstam atklātu projektu iesniegumu konkursu
un kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai. Noteikumi ir saistoši ikvienam atbalsta
pretendentam (izņemot personu, kura ir pasūtītājs Publiskā iepirkuma likuma izpratnē), kas piesakās ES
atbalstam pasākumos, kurus administrē Lauku atbalsta dienests.

MK not. Nr.598 6.5.punkts
6.5. projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma
procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:
6.5.1. ja paredzamā līguma summa ir no 170 000 līdz 500 000 euro būvdarbu iepirkumiem vai no 70 000 līdz 500 000
euro preču un pakalpojumu iepirkumiem, atbalsta pretendents, lai iegādātos preces un pakalpojumus, nosaka
piedāvājuma sagatavošanai pietiekamu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām, bet, lai uzsāktu
būvdarbus, – nav īsāks par 15 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē;
6.5.2. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro būvdarbu vai preču un pakalpojumu iepirkumiem, atbalsta
pretendents, lai uzsāktu būvdarbus vai iegādātos preces un pakalpojumus, nosaka piedāvājuma sagatavošanai
pietiekamu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma
publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē;

6.5.3. projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas
tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu
stādu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām
izmaksām, ja tās ir lielākas par 700 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura
noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu
piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;
6.5.4. ja iepirkuma summa pārsniedz 70 000 euro, atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj
nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze
jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu,
izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi – divus derīgus piedāvājumus;

MK Not. Nr.598 pašvaldībai
6.1 Šo noteikumu 6.5.3. un 6.5.4. apakšpunktā minēto prasību par nepieciešamo
piedāvājumu skaitu nepiemēro, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma
1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs. Ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts
viens piedāvājums, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz
dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas
pamatotību un atbilstību tirgus cenai.
6.2 Ja atbalsta pretendents ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma
dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta
iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno informāciju par tirgus cenu izpēti
un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā
Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne
vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, ja attiecīgā
atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

Uzsākot cenu aptauju, nosaki pareizas vajadzības!
Paredzamo līgumcenu nosaka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, savukārt paredzamās līgumcenas precīza noteikšana
ir atkarīga no pareizas vajadzību definēšanas.
Plānoto iepirkuma līgumcenu var noteikt, ņemot vērā:
1. Jūsu vajadzības (nosakot kas, kādā daudzumā un ar kādām īpašībām ir nepieciešams);
2. Jums pieejamo finanšu resursu apjomu;
3. Tirgus piedāvājumu (tiek veikta iepriekšēju tirgus izpēte un potenciālo piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju
apzināšana);
4. Noskaidrots, vai plānotajām iegādēm ir vienots mērķis;
5. Noskaidrots, vai preces un pakalpojumi līdzīgi;
6. Noskaidrots, vai tie tiek iegādāti vienā laika periodā.
- Tirgus izpēti iespējams veikt klātienes, sarakstes vai telefoniskas aptaujas ceļā, pēc piegādātāju piedāvājumiem interneta
vietnēs, bukletos, katalogos, vai pēc publiski pieejamās informācija par citu pasūtītāju noslēgtiem līdzīgiem piegāžu vai
pakalpojumu
līgumiem
un
to
izmaksām.
Būvniecības gadījumā provizorisko līgumcena var tik noteikta ievērojot tehniskā projekta ekonomisko daļu (t.sk. būvobjekta
kontroltāmi).
- Preces un pakalpojumi ir līdzīgi, ja tie kalpo vienam mērķim, ir līdzīgi pēc funkcionalitātes, tos piegādā viens piegādātāju
loks, kā arī kuru vajadzība ir zināma un par kuriem līgumu var noslēgt vienlaikus (arī tad, ja piegāde, pakalpojumu sniegšana
vai būvdarbu veikšana notiek pa daļām dažādos laikos).
!!! Līdzīgu preču, pakalpojumu un būvdarbu definīcijas elementi interpretējami plaši, tādēļ šaubu gadījumā preces,
pakalpojumi un būvdarbi uzskatāmi par līdzīgiem un paredzamā līgumcena nosakāma kā kopējā līgumcena par līdzīgu preču
grupu.

Cenu aptaujas metodes:
Pēc tam, kad ir noteikta paredzamā līgumcena preču piegādei,
pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, pasūtītājs piemēro
vienu no noteiktajām iepirkumu metodēm:
1. vienkāršota cenu aptauja;
2. atklāts konkurss- uzaicinājuma publicēšana Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv;

• Iepirkumu metode atkarībā no paredzamās līgumcenas:

Cenu aptaujas dokumentācija:
1. Tehniskā specifikācija
2. Vismaz 2 derīgi piedāvājumi no pocenciālajiem piegādātājiem vai
pakalpojumu sniedzējiem
3. Vērtēšanas ziņojums
4. Apliecinājums par interešu konfllikta neesību (atbilstoši MK
not.Nr.104 1.pielikumam)
Cenu aptaujas dokumentus gatavo par katru plānoto iegādi vai
saņemamo pakalpojumu atsevišķi, ja to nav iespējams apvienot vienā
cenu aptaujā (dažādu jomu preces/aprīkojums/pamatlīdzekļi vai
pakalpojumi!)

Cenas aptaujas dokumentēšanas veidi un iespējas:
1. SARAKSTES ar piegādātājiem izdrukas (gan pasūtītāja sūtītā informācija, gan piegādātāju sniegtās
atbildes);
2. Ja ir veikta TELEFONAPTAUJA vai piegādātāji ir aptaujāti klātienē – protokols, apkopojums vai cits
dokuments brīvā formā, kurā tiek norādīts reģistrētais telefonsarunas vai aptaujas klātienē laiks, piegādātāja
vārds un uzvārds (nosaukums, ja piegādātājs ir juridiska persona), piedāvātā cena, kā arī apliecinājums, ka
piegādātājs ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem;
3. Ja priekšizpēte veikta, izmantojot INTERNETĀ PUBLISKI PIEEJAMOS PIEGĀDĀTĀJU PIEDĀVĀJUMUS –
izdrukas no interneta vietnes, kurā piedāvājumi ievietoti. Izdrukai jāsatur norāde uz aplūkotās interneta
vietnes adresi;
4. BROŠŪRAS, BUKLETI, KATALOGI u.c. veida dokumenti, kuros ir ietveri piegādātāju piedāvājumi;
5. Sludinājumu var ievietot IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ.

• Atkarībā no iepirkuma priekšmeta un paredzamās līgumcenas, tiek apkopoti 2 vai 3 derīgi piedāvājumi

Atbilstošs ekrāna uzņēmums, jo redzama konkrēta prece
ar tehniskajiem rādītājiem!
Svarīgi, lai būtu redzama
konkrētā vietnes adrese!

Svarīgi, lai būtu redzams datums
un laiks!

Salīdzina tikai līdzvērtīgas preces vai pakalpojumus!!!

Neatbilstošs ekrāna uzņēmums, jo attēlā redzamas
nesalīdzināmas lietas!

Līgumcenas noteikšana
- Paredzamo līgumcenu nosaka bez PVN. PVN ir vienīgais nodoklis, kuru neņem vērā paredzamās
līgumcenas noteikšanā.
- Līgumcenā jāierēķina jebkuru nākotnes izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus.
-

Ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem, vienā iepirkumā apvieno vismaz 12 mēnešos
nepieciešamās līdzīgas preces vai pakalpojumus un iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā
plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi vismaz 12 mēnešos.

IEVĒRĪBAI: Preces uzskatāmas par līdzīgām, jo tās piegādā viens piegādātāju loks un tās ir līdzīgas pēc
funkcionalitātes, paredzētas kalpo vienam mērķim. Iegādes tiek plānotas 12 mēnešu laikposmā, tādēļ
līgumcena nosakāma kā kopējā cena.
Lai novērstu risku, kad tiek izvēlēta nepareiza iepirkuma metode cenas pieauguma rezultātā Projekta
īstenošanas laikā, vēlams izvēlēties atklāta konkursa iepirkumu metodi un uzaicinājumu publicēt
IUB. It īpaši, kad veicot cenu priekšizpēti tiek konstatēts, ka paredzamā līgumcena ir mazliet mazāka
vai vienāda ar robežvērtībām, pie kurām iepirkumu nepieciešams veikt izmantojot IUB.
•
NEPAREIZI APRĒĶINĀTA PAREDZAMĀ LĪGUMCENA NEATBRĪVO PASŪTĪTĀJU NO ATBILDĪBAS
PAR NEPAREIZI VEIKTU IEPIRKUMU!
-

•

IUB= IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJS

MK not. Nr.104 2. pielikums nosaka, ka tehniskajā specifikācijā
iekļauj šāda informācija:
1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese,
valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs
un elektroniskā pasta adrese).
2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.
3. Norāde par līguma veidu (piegāde, pakalpojumi vai būvdarbi).
4. Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš.
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (šo obligāti jānorāda, ja cenu aptauju veic izmantojot publikāciju
IUB mājas lapā!). Veicot vienkāršo cenu aptauju- parasti nenorāda!
6. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un vieta.
7. Eiropas Savienības fondu iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai
apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš
apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu.
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams).
9. Cita informācija.

Tehniskā specifikācija
• Tehnisko specifikāciju mērķis ir aprakstīt iepirkuma priekšmetu, lai pasūtītājs
saņemtu tā vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, kā arī spētu tos objektīvi
novērtēt un salīdzināt.
• Tehniskās specifikācijas sagatavo, ievērojot pasūtītāja objektīvās vajadzības,
neiekļaujot norādes, kas rada nepamatotas priekšrocības konkrētiem
piegādātājiem un nepamatoti ierobežo ieinteresēto piegādātāju loku.
• Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem
un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās.

Tehniskajās specifikācijās norāda:
• piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu apjomu (darbu veidi, pozīcijas, mērvienības,
daudzums);
• kas piegādātājam jānodrošina - darbaspēks, iekārtas, transports, telpas, piegāde,
uzstādīšana, remonts, rezerves daļu piegāde, uzturēšana;
• vai jānodrošina savietojamība ar pasūtītāja rīcībā esošām precēm (tādā gadījumā
pasūtītāja rīcībā esošās preces norāda iepirkuma dokumentācijā, nepieciešamības
gadījumā nodrošina vietas apskati);
• nepieciešamās garantijas prasības;
• preces lietošanas un pakalpojumu vai būvdarbu veikšanas apstākļi, līguma izpildes vieta,
laiks, termiņi;
• līguma izpildes metodes, vides aizsardzības noteikumi, drošības noteikumi, darbu
nodošanas un pieņemšanas nosacījumi;
• darbinieku apmācības vajadzības, tehniskās dokumentācijas iesniegšana (CE
sertifikāts!*);
• citas prasības līguma izpildei.

Kas ir CE sertifikāts?
Šis sertifikāts pierāda, ka produkti ir novērtēti atbilstoši attiecīgajām direktīvām un
atbilst Jaunās pieejas direktīvām attiecībā uz drošības, veselības un vides
aizsardzības prasībām. CE sertifikāts attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas ražoti
gan Eiropas Savienības valstīs, gan eksportēti ārpus Eiropas Savienības.
• Marķējumam "CE" jābūt redzamam, salasāmam un neizdzēšamam.
• Marķējumam "CE" jāsatur divi lielie burti "CE", abiem burtiem vertikāli jābūt
vienādi augstiem un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm (ja vien nav noteikts citādi
prasībās, kas piemērojamas attiecīgajam produktam).
• Ja marķējumu "CE" nevar piestiprināt uz paša produkta, varat to piestiprināt uz
iepakojuma, ja tāds ir, vai produkta pavaddokumentiem. Ja uz produktu attiecas
vairākas ES direktīvas/regulas, kas prasa marķējuma "CE" piestiprināšanu,
pavaddokumentos jānorāda, ka jūsu produkts atbilst visām piemērojamajām ES
direktīvām/regulām.

Piemēri:

CE sertifikāts uz plāksnītes, kas
piestiprināta uz pamatlīdzekļa
CE sertifikāts
papīra formātā

Veidlapas piemērs

Piemēri tehniskajās specifikācijās norādītiem rādītājiem:

Jāpievērš uzmanība:
• Tehniskajās specifikācijās ir jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādājamajām
precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šo preču funkcionalitāti, piemērotību
konkrētajiem darba apstākļiem un savietojamību ar pasūtītāja rīcībā esošajām
iekārtām un sistēmām. Līdz ar to iesaka tehniskajās specifikācijas paredzēt tikai preču
funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču
parametru iespējamās amplitūdas.
• Ja piedāvājuma iesniedzējs ir norādījis citu valūtu- tad šis piedāvājums tiek
pārrēķināts uz EUR ņemot vērā tās dienas, kad parakstīts piedāvājums, Latvijas
Bankas noteiktais valūtas kurss konkrētajai valūtai!
• Ja piedāvājums ir iesniegts citā valodā, tad tas jāiztulko valsts valodā (to nosaka MK
not. Nr.598 15.2.apakšpunkts). Tulkojumu apstiprina pats atbalsta pretendents
(norāda šādu atsauci: «Tulkojums atbilsts oriģinālam!» , kā arī norāda datumu, vietu,
amatu (ja ir), vārdu un uzvārdu un uzliek pašrocīgu parakstu!).
• Piedāvājumu noformējums – tam jāsatur visa informācija, kas norādīta tehniskajā
specifikācijā, tam jābūt parakstītam, norādīts tā sagatavotājs (vārds, uzvārds,
kontakttālrunis, e-pasts), tā sagatavošanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma
termiņš un cita informācija atbilstoši projekta specifikai.

Veidlapas piemērs

Veidlapas aizpildīšanas
piemērs

Apraksta,
kādēļ
izvēlēts konkrētais
uzņēmums

Jābūt derīgiem
(atbilstošiem) vismaz
2 piedāvājumiem!

Ja
piedāvājums
iesniegts citā valūtā
– jānorāda abas
valūtas- EUR un
piedāvājumā
norādīto

Gadījumi, kad piedāvājums NEATBILST specifikācijai
• Ja piedāvājumā piedāvātās preces/pakalpojumi neatbilst specifikācijā norādītiem rādītājiem. Piemēram,
tiek piedāvāta mazāka vai lielāka izmēra jauda; neatbilst norādītajiem izmēriem; nav nodrošināta norādītā
komplektācija; piedāvātās preces vai pakalpojuma apraksts neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām
(piemēram, pretendents, rakstot savu tehnisko piedāvājumu, ir kopējis tehnisko specifikāciju, kā rezultātā
dažviet ir palikuši vārdi „vai ekvivalents”, izmēru pielaides u.c., kā rezultātā nav iespējams identificēt kādu
preci/pakalpojumu komersants piedāvā).
• Piedāvājumā nav norādīta visa prasītā informācija.
• Nav iesniegti visi specifikācijā norādītie iesniedzamie dokumenti (piemēram, nav iesniegtas prasīto
sertifikātu un/vai licenču kopijas par tiesībām piegādāt konkrēto preci vai sniegt pakalpojumu vai
dokumenti, kas apliecina konkrētās preces kvalitatīvos rādītājus).
• Nav norādīts piegāžu termiņš un piedāvājuma derīguma termiņš.
• Piedāvājuma derīguma termiņš ir īsāks par specifikācijā noteikto.
• Piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas laika.
• Piedāvājumu paraksta persona, kas nav norādīta Uzņēmumu reģistra izziņā kā persona ar komersanta
pārstāvības tiesībām un piedāvājumā netiek iesniegta pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina
pieteikuma parakstījušās personas tiesības pārstāvēt konkrēto pretendentu.

Gadījumi, kad piedāvājums NEATBILST specifikācijai (2)
• Nav nepieciešamās pieredzes pēc apjoma vai funkcionāli līdzīgu pasūtījumu
īstenošanā (ja tas pieprasīts specifikācijā).
• Nav iesniegtas atsauksmes saskaņā ar prasībām (ja tas norādīts specifikācijā).
• Preces piegādes/pakalpojumu garantijas termiņi neatbilst prasībām vai vispār
nav norādīti.
• Pārliecinoties, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, pretendents
neiesniedz vai iesniedz nepietiekamus pierādījumus preces/pakalpojuma
cenas veidošanās mehānismam.
• Nav aizpildīts finanšu / tehniskais piedāvājums atbilstoši specifikācijas
prasībām.
• Piedāvājums sagatavots pavirši, neatspoguļojot sava tehniskā piedāvājuma
prasību atbilstību tehniskajai specifikācijai;

Neatbilstoši aizpildīts vērtēšanas ziņojums

Apkopojumā jānorāda informācija tikai
latviešu valodā!

Biežāk pieļautās kļūdas
- Cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā- iepirkuma priekšmeta aprakstā nav iekļauts viss paredzamais papildu
aprīkojums. Piemēram, paredzot iegādāties teritorijas uzturēšanas traktoru, aprakstā netiek identificēts papildu
aprīkojums (sniega lāpsta, birste, pļaujmašīna utml.), bet pēc projekta īstenošanas, kad LAD veic kontroli, tas konstatē, ka
cenā ietilpst arī papildu aprīkojuma iegādes izmaksas.
- Sagatavojot tehnisko specifikāciju par iekārtu komplektu, kur atšifrētas komponentes, nav norādīti komponenšu
tehniskie parametri. Tas nozīmē, ka cenu aptauja nav veikta atbilstoši, jo nav iespējams salīdzināt un izvērtēt iesniegtos
piedāvājumus.
- Veicot iesniegto piedāvājumu pārbaudi, tiek konstatēta aritmētiskas kļūdas lētākajā piedāvājumā. Pārrēķinot, pieaug
piedāvājuma kopsumma, kā rezultātā izvēlētais piedāvājums vairs nav atzīstams par lētāko.
- Veikts iepirkums, it iesniegti 3 derīgi piedāvājumi un noteikts uzvarētājs, kas piedāvāja zemāko cenu. Pārbaudē tiek
konstatēts, ka piedāvājuma kopsumma vai piedāvājuma sadaļu cenas neatbilst reālajai tirgus cenai (ir krietni
augstākas). Ja netiek sniegts pamatojošs skaidrojums, var tikt veikts izmaksu samazinājums, atbilstoši tirgus vidējai
cenai.
• Piegādājamajām iekārtām norādīti konkrēti izmēru u.c. īpašību parametri, nepieļaujot iespējamās amplitūdas nereti tiek
konstatēts, ka attiecībā uz iepērkamajām precēm ir norādītas konkrētas prasības, kas precīzi raksturo to īpašības, būtībā
izslēdzot iespēju piedāvāt ekvivalentas preces (t.i., preču gabarītizmēri, svars un citas prasības ir norādītas nevis kādā noteiktā
amplitūdā, bet gan specifiskos un konkrētos lielumos, piemēram, līdz milimetra precizitātei), kas Iepirkumu uzraudzības biroja
ieskatā var liecināt par to, ka ir iespējams piedāvāt tikai konkrēta ražotāja preces. pasūtītājam tehniskajās specifikācijās ir
jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādājamajām precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šo preču
funkcionalitāti, piemērotību konkrētajiem darba apstākļiem un savietojamību ar pasūtītāja rīcībā esošajām iekārtām un
sistēmām. Līdz ar to Iepirkumu uzraudzības birojs iesaka tehniskajās specifikācijas paredzēt tikai preču funkcionalitātei būtiskos
tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.

Cenu aptaujas piemērs

Šādi sagatavoti dokumenti ir neatbilstoši! Nav iekļauta visa
nepieciešamā informācija, līdz ar to nav iespējams salīdzināt
saņemtos piedāvājumus!

Piemēri no saņemtajiem piedāvājumiem:

Ievērojot datu aizsardzību, piemēros ir dzēsti pasūtītājiatbalsta saņēmēji!

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (5)
• 43.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves
ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus (ja tie
nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā):
• 43.5.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju
ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
• 43.5.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde
pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi;
• 43.5.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu
laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu;
• 43.5.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības
iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma
karti);

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (6)
43.6. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu* saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas
kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu. Šis nosacījums
attiecas arī uz atbalsta saņēmējiem, starp kuriem ir noslēgts kopprojekta
līgums;
* Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda
un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS
un veidlapas
identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā B.11.sadaļā

• Šis ir obligāti aizpildāmais lauks!

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (7)
• 43.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu 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 šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);
Veidlapa, lai saņemtu izziņu pieejama: http://www.vvd.gov.lv/atskaisuiesniegumu-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,
inese.sedleniece@vvd.gov.lv

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (8)
• 43.8. ja tiek īstenots kopprojekts:
• 43.8.1. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – biedru vai dibinātāju sarakstu
(lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvi);
• 43.8.2. šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – kopprojekta dalībnieku
līgumu (uzņēmēji, pašvaldība), kurš:
• 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;

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (9)
• 43.9. 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.

!!! Obligāti norāda punktus un īsi un konkrēti- pāris teikumos komentē
norādīto punktu skaitu!
Informācija no pašnovērtējuma netiek attiecināta uz projekta
vērtēšanu, jo informācija pašnovērtējumā ir paša pretendenta novērtējums!

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma aizpildīšana

2.4.

Produkta/ pakalpojuma
virzības tirgū pamatojums
(mārketings)

Raksturotas tirgus iespējas, paredzēti
atbilstoši un konkrēti mārketinga
pasākumi esošā vai jaunizveidotā
produkta/pakalpojuma virzībai tirgū.
Vispārēji aprakstītas tirgus iespējas un
esošā
vai
jaunizveidotā
produkta/pakalpojuma virzība tirgū. Un/
vai nav paredzēti konkrēti mārketinga
pasākumi.
Nav izprotama projekta rezultātā attīstītā
produkta/pakalpojuma virzība tirgū un
nav aprakstīti mārketinga pasākumi.

2

1

0

B.2., B.10.,
Tirgus izpētes
dokumentācija
Projekta iesniegums
kopumā

Piemērs:

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (10)
46.1 Ja atbalsta pretendents ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes
iestāde, vietējā pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska
persona vai tās institūcija, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar
preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar
projektu iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno izvērstu tirgus
cenu izpēti un iepirkumu dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc
dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc
iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka MK not. Nr.590 (11)
47. Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu
atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020. gada plānošanas periodā, tas šo noteikumu 43.5. un 44.5.
apakšpunktā minētos dokumentus (izņemot šo noteikumu 43.5.3. un 44.5.3.
apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar
būvniecības izmaksām, iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu
priekšapmaksas pieprasījumu. (Tas attiecas tikai uz pašvaldību!)
48. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas papildus šo
noteikumu 43. un 44. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes
apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām
saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.
49. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā papildus šo noteikumu 43. un
44. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par
piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma
apmēru.

Papildus nosacījumi:
46. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves
restaurācijai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un pārbūvei, būvmateriālu
vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, ja tas norādīts būvprojektā vai
tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 43.5. un 44.5. apakšpunktā minētos
būvniecības dokumentus (izņemot šo noteikumu 43.5.3. un 44.5.3.
apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar
būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu
laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par
projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc
iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Citi dokumenti:
• CV (projekta iesniedzējam un/vai tā darbiniekiem, kas tieši saistīti ar
projekta ieviešanu un darbību projekta uzraudzības laikā (pieci
kalendārie gadi (01.01.- 31.12.) pēc projekta īstenošanas;
• Fotofiksāžas (piemēram, ražotās preces, telpas, u.tml.);
• Cita nepieciešamā informācija, kas apliecina Atbalsta pretendenta
projekta gatavību vai apliecina saimnieciskās darbības/uzņēmuma un
tā mērķa grupas vajadzības, u.tml.

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka SATEKAS SVVA stratēģija (1)
1. Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto
darbības vietu

Fiziskām personām
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra- arī izziņu
par personas dzīvesvietu.
• Izziņu var pieprasīt divos veidos:
1) klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā
nodaļā;
-

2) elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portāla
www.latvija.lv sadaļā “Mani dati”.
No e-vides izsniegtās izziņas
iesniedz tikai titullapu un
deklarētās dzīves vietas
adresi!

Juridiskām personām

• Izdrukas no www.latvija.lv
• vai no www.lursoft.lv
• vai no www.ur.gov.lv
• vai VID EDS pieejamo
publiskojamo datu bāzes

VID

Iesniedzamie dokumenti, ko nosaka SATEKAS SVVA stratēģija (2)

2. Tirgus izpētes dokumentācija (Tirgus izpētes un biznesa plāna kopsavilkums).
1. Jūsu uzņēmējdarbības veida apraksts un esošā situācijas analīze: Esošās vai plānotās
uzņēmējdarbības īss apraksts;
2. Produkta / pakalpojuma apraksts: Kas ir produkts/ pakalpojums? Kādas ir tā īpašības? Kādas
patērētāja vajadzības apmierinās produkts/pakalpojums?
3.Tirgus analīze: Cik liels ir produkta/ pakalpojuma tirgus un tā potenciāls? Kāda ir Jūsu produkta/
pakalpojuma esošā / plānotā tirgus daļa?
4.Konkurentu novērtējums: Kas ir galvenie konkurenti? Kāds ir konkurentu piedāvātais produktu/
pakalpojumu novērtējums? Kādas būs Jūsu produkta/ pakalpojuma priekšrocības attiecībā pret
konkurentu piedāvājumu?
5.Produkta / pakalpojuma realizācija un mārketings: Kā plānots pārdot produktu/ pakalpojumu (cena,
atlaižu politika, pārdošanas vieta un veids, reklāma, dalība izstādēs u.c.)
6.Investīciju apraksts, pamatojums un ilgtspēja: Cik lielas investīcijas un kādiem mērķiem ir
nepieciešamas, lai īstenotu projektu? Cik ilgā laikā šīs investīcijas tiks atpelnītas? Kā veiktās investīcijas
veicinās uzņēmuma attīstību un darba vietu saglabāšanu ilgtermiņā?
7.Projekta riski: Kādi ir projekta galvenie riski un kā tos plānots novērst?
8.Darba vietas: Plānotās darba vietas projektā, to apraksts. (ja plānotas)
9. Informācijas avoti: Norāda informācijas avotus, kur iegūta informācija veicot tirgus situācijas analīzi.

Kas ir projekta riski?
• Projekta riski ir neparedzētas situācijas vai notikumi, kuri var
negatīvi ietekmēt projekta vai tā atsevišķu elementu izpildi
un kavēt projekta kopējo mērķu sasniegšanu. Risks ir arī
viens
no parametriem, no kura viedokļa tiek analizētas
alternatīvu variantu priekšrocības.
• Projekta risku raksturo riska faktori – draudi par riska
iestāšanās iespējām, riska iestāšanās iespējas un iespējamie
zaudējumi.
• Riska vadīšana ietver sevī risku analīzi un pret risku pasākumu
izstrādi.
• Risku analīzes gaita noskaidro projekta iespējamos riskus, tos
klasificē, izvērtē un apraksta.

Vadi riskus!
Zināma riska pakāpe ir neizbēgama.
• Labākais veids, kā rīkoties ar riskiem, ir vadīt riskus. Lietderīgi ir
ievērot šādus ieteikumus:
- mazsvarīgi riski ir jāignorē;
- svarīgākie riski ir jāplāno, jāplāno arī darbības to minimizēšanai un
sadalīšanai;
- risku sadalīšana;
- katram lēmumam ir sava cena, kura ir jāsalīdzina ar pretējo notikumu
iestāšanās izmaksām.

Risku vadības process
Projekta riskus apraksta, lai noteiktu galvenās riska jomas un izvērtētu to
potenciālo ietekmi uz projektu.
Lai projekts noritētu veiksmīgi un netiktu pakļauts negaidītiem triecieniem
neveiksmīgu un neefektīvu lēmumu dēļ, tā vadības procesā ir jāmāk atpazīt riskus,
tos novērtēt, analizēt riska apstākļus un samazināt riska iedarbību.
Projekta riska faktoru un riska seku noteikšana palīdz secināt, kādi ārējie faktori,
kas atrodas ārpus projekta plānošanas un īstenošanas robežām un nav projekta
kontrolē, ir izšķiroši projekta veiksmīgai īstenošanai un ilgstošu rezultātu
sasniegšanai.
Bieži vien uzņēmuma neveiksmju galvenais iemesls ir nespēja noteikt riskus.
Noteikt jāparedz līdzekļi un citi resursi risku vadībai, lai mazinātu to iespējamo
ietekmi.

Riski, kas visvairāk apdraud projekta realizāciju
1.Idejas meklēšanas, definēšanas
un pārbaudes stadijā:
- nepareiza idejas ģeneratora
izvēle;
- informācijas trūkums;
- nepareiza gala idejas izvēle;
- zināšanu un pieredzes trūkums;
- nav skaidri definētas prasības;
- nepilnīga, kļūdaina, vai vispār
veikta idejas izvērtēšana.

2. Plānošanas stadijā:

- neskaidri formulēts projekta
mērķis un uzdevumi;
- nepilnīgi izstrādāta projekta
satura struktūra;
- nepietiekami finansu līdzekļi;
- kļūdaini ieplānoti termiņi;
- informācijas trūkums;
- izmaiņas projekta izstrādes
nosacījumos;
- ātras izmaiņas ārējā vidē;
- zināšanu
un
pieredzes
trūkums.

3. Izpildes organizēšanas stadijā:
-

-

nepilnīga projekta dokumentācija;
finanšu līdzekļu trūkums;
nobīdes no laika grafika;
pārsniegtas izmaksas;
potencionālo klientu (mērķa grupas)
uzvedības izmaiņas;
ārējās vides pārējās izmaiņas;
materiālie
zaudējumi
(projektā
neparedzētie
īpašuma,
iekārtu,
produkcijas, izejvielas, enerģijas un citu
resursu zaudējumi);
zināšanu un pieredzes trūkums;
darbaspēka zaudējumi;
citi
zaudējumi
(apkārtējās
vides
postījumi, prestiža zaudējumi).

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku
grupām:
1) Finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi
saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no
reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus
projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.
2) Īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta
vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra,
īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, iepirkumu procedūras norises aizkavēšanās u.c. riski, kas attiecas uz projekta vadībā iesaistīto
personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to
neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.
3) Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju
sasniegšanu, piemēram, izvēlētajā infrastruktūras objektā tehnisku vai citu iemeslu dēļ nav iespējams izveidot sākotnēji plānoto
pakalpojuma vietu skaitu, jaunradīto un saglabāto darba vietu skaits, apgrozījuma pieaugums, u.tml.
4) Projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī
projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības
komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.
5) Citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un
Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Risku apzināšanas kontroljautājumi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vai pastāv inflācijas risks?
Vai iespējamas produkta/ pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas (samazināšanās)?
Vai iespējamas produkta/ pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas (palielināšanās)?
Vai iespējams, ka palielinās nodokļi (dabas resursu nodoklis, uzņēmējdarbības, u.c.
nodokļi)?
Vai iespējama konkurence (līdzīga iespējamība tirgū)?
Vai iespējams, ka samazināsies paredzētie līdzekļi?
Vai iespējams cenu pieaugums?
Vai iespējamas veiktā cenu aptauja bija kvalitatīva?
Vai iespējams piegāžu/ darba izpildes termiņu kavējums?
Vai iespējams, ka projektam piesaistītie cilvēkresursi nav pietiekami?
Vai iespējama nekompetence?
Vai būs pieejami naudas līdzekļi projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai?
Vai savlaicīgi tiks sagatavotas un iesniegtas projekta atskaites?
U.c. jautājumi.....

Risku apraksts:

1) Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai
raksturo tā iestāšanās apstākļus.
2) Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta
ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu
kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un
citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu.
• Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski
apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai
rodas apjomīgi zaudējumi.
• Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt
projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.
• Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē
projekta ieviešanu.

Risku apraksts:

3) Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas
laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu
darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:
• Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;
• Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;
• Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.
4) Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos
pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu
īstenošanas biežumu un atbildīgās personas. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem,
ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem
projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina
kvalitatīvu projekta ieviešanu.
!!! Katrs projekta iesniedzējs sagatavo sava konkrētā projekta iespējamos riskus! Piemērā piedāvātās skalas riska
novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot sevis izstrādāto vai ikdienā izmantoto risku
ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.

Risku apraksta piemērs:

Uzņēmējdarbība vienmēr būs pakļauta riskam, jo tas eksistē vienmēr,
neatkarīgi no tā, vai mēs to apzināmies vai nē.

Pats lielākais risks ir neriskēt!

Vērtēšanas kritēriji, kas tieši saistīti ar sagatavoto dokumentāciju
un informāciju tajā!

Dokumentu juridiskā spēka likums pasaka, ka
4.pants. (1) Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus:
1) dokumenta autoru nosaukums;
2) dokumenta datums;
3) paraksts (izņemot likumā paredzētus gadījumus).
(2) Tiesību aktos noteiktajos gadījumos organizācijas dokumentā, lai tam būtu juridisks spēks, papildus šā panta pirmajā daļā
minētajiem rekvizītiem iekļauj šādus rekvizītus:
1) dokumenta izdošanas vietas nosaukums;
2) zīmoga nospiedums;
3) dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprināšanu;
4) dokumenta reģistrācijas numurs.
(3) Dokumentā, kurā norādāms tā saņēmējs, lai šim dokumentam būtu juridisks spēks, norāda arī adresātu.
(4) Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to
parakstījušas visas attiecīgās personas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)
5.pants. (1) Dokuments parakstāms pašrocīgi. Organizācijas dokumentu paraksta persona, kuras amats norādīts dokumentā.
Personiskais paraksts, kas papīra dokumentā atveidots ar tehniskiem līdzekļiem, nenodrošina dokumenta juridisko spēku.

Par dokumentu atvasinājumiem:
• Dokumentu atvasinājumam ir juridiskais spēks ir tikai tad, ja
juridiskais spēks piemīt dokumenta oriģinālam;
• Ja apliecināšana nav noteikta notariālā kārtībā, to var apliecināt arī
organizācija vai fiziska persona;
• Personu apliecinošu dokumentu atvasinājumus neapliecina personas
identitāti un tiesisko statusu un nav izmantojami tiesību īstenošanai
vai likumīgo interešu aizstāvībai personu apliecinošu dokumentu
oriģināla vietā.

Dokumentiem jābūt:
-

Atbilstoši sagatavotiem- norādīta visa nepieciešamā informācija.
Norādīts sagatavošanas laiks, sagatavotājs.
Ir parakstīti.
Skenētie dokumenti ir augstas kvalitātes.
Dokuments, kas sastāv no vairākām lapām ir apvienots vienā pdf
dokumentā.

Dokumentu izstrādāšanas prasības
- dokumentu izstrādā tā, lai visu tā glabāšanas laiku tiktu nodrošināts
juridiskais spēks un informatīvā funkcija, kā arī atvasinājuma iespējas,
- dokumentu nedrīkst izstrādāt tehniski viegli pārlabojamā un fiziski
nenoturīgā veidā,
- dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi,
svītrojumi, papildinājumi,
- kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā ar ierakstu
"Labotam ticēt", apliecinot ar parakstu, tā atšifrējumu un datumu.

Noderīgi!

Palīgmateriāli par dokumentu noformēšanas nosacījumiem:
https://www.tm.gov.lv/lv/media/7605/download
https://www.ilgak.lv/lv/ka-pareizi-izstradat-un-noformet-oficialusdokumentus-kada-informacija-ir-jaieklauj/

Piemēri no iepriekš iesniegtajiem projektiem:
Negatīvais piemērs

Pozitīvais piemērs

IEGAUMĒ!
Identiskam projekta iesniegumam (izdrukai no EPS) un tā
pavaddokumentiem jābūt pieejamiem pašam atbalsta pretendentam (līdz
31.12.2028.). Tas nozīmē, ka obligāti jāsaglabā oriģināli vai jāizveido
pavaddokumentu kopijas- JĀBŪT SAVAI PROJEKTA MAPEI, kurā liek visu
projekta dokumentāciju no tā sagatavošanas brīža līdz projekta uzraudzības
beigām.
ATCERIES Projekts ir dokuments pēc kura Jūs pārbaudīs. Tādēļ, izstrādājot projektu –
rūpīgi pārdomājiet tajā norādītos faktus, skaitļus, sasniedzamos rezultātus!
Ieviešot projektu un tā uzraudzības laikā (pieci pilni kalendārie gadi (01.01.31.12.... pēc projekta īstenošanas) patstāvīgi sekojiet projektā norādīto
sasniedzamo rādītāju un rezultātu sasniegšanai.

Bezmaksas PDF failu izveidotājs, apvienotājs!!
https://www.pdf24.org/

Uzmanību!

Nākamās nodarbības:
• 3.nodarbība “Elektroniskās projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumi, iespējamās kļūdas un to
novērtēšana”
Norises laiks, vieta:
- sakarā ar COVID19 samazināšanas nosacījumu ievērošanu un valstī noteikto mājsēdi klātienas apmācības
26.10.2021. plkst. 10:00-13:00, biedrības “SATEKA” birojā – Ābeļu ielā 17, Gulbenē (2.stāvā) tiek atceltas!
- 26.10.2021. plkst. 14:00-17:00- zoom tiešsaistē
• 4.nodarbība “LEADER veiksmīgi sagatavots projekts- “NEATSTĀJ UZ PĒDĒJO BRĪDI!””
Norises laiks, vieta:
- 23.11.2021. plkst. 14:00-17:00- zoom tiešsaistē

Konsultācijas un palīdzība projektu sagatavošanā
Konsultācijas sniedzam:
- klātienē zaļā režīmā (ar sadarbspējīgu Covid19 sertifikātu + personas
apliecinošu dokumentu) – obligāta iepriekšējā pieteikšanās!
- Neklātienē- zoom tiešsaistē- iepriekš piesakot laiku. Zooom saiti
izveido un nosūta SATEKA.
- Telefoniski un e-pasta sarakstē

Taču zaļais režīms var tikt neizmantots, ņemot vērā valstī
noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus!!!

Kontaktinformācija:
Birojs: Ābeļu ielā 2, Gulbene (2.stāvā pa labi)
Biroja tālrunis: 26330257 (birojs)
E-pasts: sateka@sateka.lv
LEADER Administratīvā vadītāja: Daiga Gargurne
Tālr. 29177019, daiga@sateka.lv
Mājas lapa: www.sateka.lv

Paldies par uzmanību!
Jautājumi!
Veiksmi projektu izstrādē un to realizācijā!

