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1. prezentācija

Nosacījumi, lai 
sagatavotu LEADER 

projektu. 



Prezentācijas saturs (1):

• Kas ir LEADER, VRG, SVVA stratēģija?

• Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ mērķis un
uzdevums.

• Normatīvie akti un citi informatīvie avoti.

• Atbalsta saņemšanas nosacījumi atbilstoši 13.10.2015. MK
noteikumiem Nr.590

• SATEKAS izstrādātā SVVA stratēģija.

• Realizēto uzņēmējdarbības projektu piemēri.

• Nosacījumi 11.kārtas projektiem.



Prezentācijas saturs (2):

• Atbalsta pretendenti- iesniedzēji.

• Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) pazīmes.

• Definīcijas.

• Projektu īstenošanas ilgums un teritorija.

• Atbalstāmās darbības. 



Kas ir LEADER? 

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji
koordinētas aktivitātes lauku attīstības
veicināšanai.

Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir
pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk
no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas
teritorijas problēmu identificēšanā un
risināšanā.





Kas ir....
• Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un

privāto partneru apvienība, kas darbojas
noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu
robežās: Lauku attīstības programmas
pasākumam no 10 līdz 65 tūkstošiem;

• SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru
stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato
vietējās teritorijas attīstības prioritātes un
pārmaiņu nepieciešamību.

Gulbenes novadā kā vietējā rīcības grupa darbojas 
biedrība «SATEKA» 



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



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

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ uzdevums: 

ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju
veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām,
uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot
labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un
lauku teritoriju attīstībai.



Ministru kabineta 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.» (pēdējie grozījumi spēkā ar 24.09.2021.)

- 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» (pēdējie grozījumi spēkā ar 30.10.2021.)

- Nr.104 no 28.02.2017. «Noteikumi par iepirkuma procedūru
un tās piemērošanas kārtību pasūtītaja finansētiem
projektiem» (pēdējie grozījumi spēkā ar 01.11.2017.)

Lai sagatavotu kvalitatīvu LEADER projektu, ir 
jāiepazīstas ar: 



Lai sagatavotu projektu jāiepazīstas ar (2): 

- Nr.715 no 21.11.2018. «Noteikumi par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem» (pēdējie grozījumi spēkā ar 29.01.2022.)

- Nr.599 no 30.09.2014. «Noteikumi par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas
periodā». (pēdējie grozījumi spēkā ar 15.05.2021.)



Lai sagatavotu projektu jāiepazīstas ar (3): 

1) Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija
(2015.-2020.) (pēdējie grozījumi spēkā ar 02.07.2021.);

2) Rīcības plānu (pēdējie grozījumi spēkā ar 02.07.2021.);

3) Vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku (pēdējie grozījumi

spēkā ar 02.07.2021.).

Informācija pieejama:

1) https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/dokumenti/

2) https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-
investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/



“SATEKAS” SVVA Stratēģijas vīzija 
Ekonomiski un sociāli aktīva teritorija, kur radīta

atbilstoša vide radošo un profesionālo mērķu
sasniegšanai - ir inovatīvi ražošanas uzņēmumi,
kvalitatīvi pakalpojumi, daudzveidīga
lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, uzturēta
kultūrvide un vēstures pieminekļi, pievilcīga lauku
un pilsētvides ainava, aktīva sabiedriskā dzīve,
nodrošināta sociālā iekļaušana- pamats
dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai un dzīves
kvalitātes paaugstināšanai katrā ģimenē un
teritorijā kopumā.



SVVA stratēģiskie mērķi  
uzņējdarbības attīstībai Gulbenes 

novadā

M1 Veicināt ilgtspējīgas un 
produktīvas mikro (sīkās) un  mazās 

uzņēmējdarbības attīstību 
partnerības teritorijā



Tas nozīmē:  

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



Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
=

Uzņēmējdarbības projekti

SIA «Ozolu mājas maize» 
maizes cepšanas iekārtas

z/s «Pļavnieki» sulu 
sagatavošanas iekārtas



Realizētie projekti

SIA «GanCo» galdniecības iekārtas, 
dēļu kalte

SIA «Tavai un manai veselībai» 
dažādas medicīniskās iekārtas



Realizētie projekti (2) 

SIA «Meža mēbeles» telpu izbūve, 
galdniecības iekārtas

SIA «PaulaVet» veterinārijas 
iekārtas, rentgens



Realizētie projekti (3)

SIA «Spēkrats A» autoservisa 
iekārtas

SIA «Arborlat» dažāds arborēta 
aprīkojums 



Realizētie projekti (4)

SIA «Pakalnieši» siera 
ražošanas pilnveidošana un 
degustācijas zāles izveide

SIA «Klausāmnami» 
ierakstu studijas 

aprīkojums



Realizētie projekti (5)

SIA «BEGER» darbnīcas 
būvniecība

«Zaļā vaļā»  iekārtas ogu, 
dārzeņu un augļu sublimēšanai



Realizētie projekti (6)

SIA «Sonāte» ēkas jumta 
nomaiņa, telpu pārbūve

SIA «MG Island» (Dīķsalas)
Dīķa paplašināšana, 5 salu 

izveidošana un 4 atpūtas namiņu 
uz salām izveide



11.kārta 
Rīcības Nr.1.1. «Mikro (sīko) un mazo 

uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība»

Projektu pieņemšanas laiks:  

17.04.2022.- 17.05.2022.
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums:

EUR 101 171,79
PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS 

EUR 119 324,95
(uz 11.04.2022.)



Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas un intensitāte 11.kārtā

1) Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam: 

līdz EUR 50 000,00

2) Atbalsta intensitāte

80 % - kopprojektiem

70 % - pārējiem projektiem

NB! Projekta minimālā summa nav noteikta!



Uzmanību! 
11.kārtā nav atbalstāmas 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
nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas
ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi
(uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot
telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu
nestspēju), un būves restaurācijas izmaksas, jaunu
būvmateriālu iegādes izmaksas.



Atbalsta saņemšanas nosacījumi atbilstoši
13.10.2015. MK noteikumos Nr.590 «Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» noteiktajam!

NB!!!

Turpmāk slaidos norādītie numuri ir atbilstoši šo MK
noteikumu numerācijai.

Ja numerācijā trūkst loģisks turpinājums, tad tas
nozīmē, ka šis punkts ir ar grozījumiem svītrots!

Prezentācijā tiek norādītas arī atsauces uz EPS
veidlapu!



Atbilstoši 19.2.1. aktivitātei
«Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas»  

atbilstoši MK not.Nr. 590 punktiem:

5.1.1. (A)* – jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai 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,
kas jānorāda projekta iesnieguma veidlapas B.5. sadaļā



Uzmanību! 
Nav atbalstāma lauksaimnieciskā darbība 

(primārā lauksaimniecības ražošana). 

Šajā aktivitātē tiek atbalstīta tikai lauksaimniecības 
produktu pārstrāde.

6.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas
(ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 2. panta 1. punkta
"b" apakšpunktā sniegtajai definīcijai

KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 1407/2013 2.panta 1. punktā norādītā definīcija:

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”.



Atbalsta pretendenti-
projektu 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 150 000 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 150 000 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 150 000 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 150 000 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 150 000 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 150 000 euro
noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas



Atbalsts netiek nepiešķirts:

26. Atbalstu nepiešķir, 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.



Grūtībās nonākuša uzņēmuma 
(GNU) pazīmes

• 14.1. uz atbalsta pretendentu vai uz kādu no kopprojekta
dalībniekiem nedrīkst attiekties neviena no grūtībās
nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos
aktos par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības
atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības
attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada
plānošanas periodā. Ja uz atbalsta pretendentu vai uz kādu no
kopprojekta dalībniekiem attiecas kāda no minētajām
pazīmēm, atbalsta pretendents var iesniegt zvērināta
revidenta apstiprinātu operatīvo (starpperiodu) pārskatu, kas
pierāda, ka grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes ir
novērstas.



GNU pazīmes vērtē

- Atbalsta pretendenta Uzņēmumam - Kapiltālsabiedrībai
(bilances dati ar norādītu pamatkapitālu).
- Saistīto uzņēmumu grupai kopumā (Partneruzņēmumu dati
netiek ņemti vērā).
- Ja uzņēmums, kas ir atbalsta pretendents, uz lēmuma par

atbalsta piešķiršanas brīdi ir pastāvējis mazāk kā trīs gadus,
nepieciešams noteikt, vai atbalsta pretendents ietilpst saistīto
uzņēmumu grupā. Ja atbalsta pretendents ietilpst saistīto
uzņēmumu grupā, tad jānosaka vai visi tā saistītie uzņēmumi ir
pastāvējuši mazāk kā 3 gadus.
- Ja vismaz viens no uzņēmumiem, kas ietilpst saistīto
uzņēmumu grupā, ir pastāvējis ilgāk nekā 3 gadus, tiek vērtētas
GNU pazīmes pēc aprakstītās kārtības.



GNU pazīmes nevērtē 

- zemnieku saimniecībām, individuāliem
komersantiem, fiziskām personām, fiziskām
personām, kuras veic saimniecisko darbību,
biedrībām vai nodibinājumiem, reliģiskam
organizācijām, pašvaldībām un pašvaldību
uzņēmumu;
- Autonomam uzņēmumam, kas uz lēmuma
pieņemšanas brīdi ir pastāvējis mazāk kā 3
gadus.



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!   



Vairāk informācijas par GNU

• https://www.lad.gov.lv/files/gnu_statusa_not
eiksana_majaslapai.pdf

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



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, ja tajās kopā
nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā
atbilst normālam darba laikam un ja par
šādu darbinieku tiek maksātas valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas



Radīta darba vieta
Tas nozīmē, ka darbinieks tiek nodarbināts 8 stundas dienā un
darba devējs nodrošina vismaz valstī noteikto minimālo
atalgojumu un nomaksā darba devēja sociālo nodokli!

Saskaņā ar Darba likuma 61. pantu minimālo mēneša darba algu
nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga ir pati zemākā
mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti
jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika
ietvaros.

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no
2021. gada 1. janvāra ir 500 eiro.

Par 2022.gada minimālās algas apjomu- jāseko valdības
lēmumiem!

Informācijas avots: https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-
alga



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 (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona,
kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000
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 150
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 150 000 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 150 000 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.



Saistīti uzņēmumi (2):
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 702/2014

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

3.punkts “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 150 000 euro iepriekšējā 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.



Viens vienots uzņēmums 

6.6. viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta
nosacījumiem:

• «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



Projekta realizācijas ilgums

viens gads no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas
brīža 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 “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads,
izņemot gadījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 590 13.2.punktā

- 13.2.1. dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

- 13.2.2. ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības;

- 13.2.3. interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide).

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



Projektu realizācijas teritorija (2)
• 13.2.4. paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām šo noteikumu 37.11.

apakšpunktā minēto mobilo tehniku vai piekabi (transportlīdzekli, kam nav motora
un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) vai iegādāties
pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta
pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo
tehniku un piekabi, kā arī pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams, uzraudzības
laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas;

• 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) 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) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms
projekta iesniegšanas;



Neattiecināmas izmaksas MK not. 
Nr.590 37.11. punkts

• 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 



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 radīšanu un esošo
uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā
skaitā tūrisma nozarē un
lauksaimniecības produktu pārstrāde;

-jaunu (neesošu) produktu un
pakalpojumu radīšana, esošo produktu
un pakalpojumu attīstīšana un to
realizēšana tirgū, ieskaitot vietējās
teritorijas sakārtošanu pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcībā paredzēta arī citu veidu vietējās
produkcijas tirgus noieta sekmēšana
(piemēram, interneta veikala ierīkošana);

-darbinieku apmācības.

Rezultātu rādītāji Vērtība 

Radītas jaunas darba vietas Vismaz 6

Izveidoti jauni 
pakalpojumi/produkti

Vismaz 20

Pilnveidoti esošie 
pakalpojumi/ produkti

Vismaz 8

Produktivitātes kāpināšanas 
iespējas izmantojuši

vismaz 6 
darbinieki

Izveidots vietējo uzņēmēju 
kopīgs mārketinga produkts 

Vismaz 1

Izveidotas vai labiekārtotas
vietējās produkcijas
realizācijas vietas

Vismaz 2 

Uzņēmumā tiek ieviesta 
atjaunojamās enerģijas 
avotu izmantošana 

Vismaz 1 



11.kārtas attiecināmās izmaksas:
A (5.1.1.), B (5.1.2.), C (5.1.3.). 

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

• 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;



11.kārtas attiecināmās izmaksas –
A(5.1.1.), B (5.1.2.), C (5.1.3.). 

• 28.6. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas (tajā
skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem
pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā
pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita

sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā),
kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, piemērojot
Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodiku, ja
atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā
minētais pasūtītājs;

• Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19.punkts pasūtītājs — publiska persona vai tās institūcija, biedrība, kuras 

visi biedri ir pasūtītāji, nodibinājums, kura visi dibinātāji ir pasūtītāji, kā arī tāda privāto tiesību juridiskā 

persona, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:

a) ir nodibināta vai darbojas, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,

b) atrodas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas 

privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības 

institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās 

personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem 

atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona;



Zemkopības ministrijas apstiprināto 
vienotās likmes aprēķina metodika

*Metodika pieejama šeit: 
https://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/2122/ZM_S
ag_Visp_metodika_14022022.pdf

Vienotās likmes aprēķins LAP 2014-2020
apakšpasākumam M19.2 “Atbalsts darbību īstenošanai
saskaņā ar SVVA stratēģiju” nosaka, kādas ir projektu
sagatavošanas un vispārējo attiecināmo izmaksu
vienotās un maksimālās likmes.



Kas ir kas? 
• projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas- tās ir projekta

pieteikuma sagatavošanas izmaksas!

• 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. Vispārējās izmaksas ir
attiecināmās, ja projekta ietvaros ir pabeigta būvniecība un to
īstenošanai bija nepieciešams būvprojekts.

• Informācija: ZM Metodikas 13.punktā

11.kārtā attiecināmas tikai sagatavošanas izmaksas!!!!



8.tabula 

Projekta sagatavošanas un vispārējās attiecināmās izmaksu vienotās likmes, maksimālas 
likmes summas LAP 2014-2020 apakšpasākumam “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā 

ar SVVA stratēģiju”

Aktivitāte

Projekta 
attiecināmo 
izmaksu 
apjoms, 
EUR 

Sagatavošanas izmaksas Vispārējas izmaksas 
Sagatavošanas 
un vispārējas 
maksimālās 
likmes 
summas, EUR Likme 

% 
Maksimālās 

likmes 
summa, EUR 

Likme 
% 

Maksimālās 
likmes 

summa, EUR 

M19.21 līdz 
100 000 

1,8 1300 3 3000 4300

Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes 
aprēķina metodika (2)

NB!!! 
Izmaksas rēķina no faktiskajām projekta izmaksām! 

M19.21 = Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas



Piemērs projekta sagatavošanas izmaksu atspoguļošanai 
11.kārtas projektiem 

Izmaksu tāmes pozīcijas, kas norādītas B.8.sadaļā Izmaksu aprēķini

Kopējās, EUR Attiecināmās, EUR 

1. Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana

Datortehnika ar programmatūru 2 310,59 2 310,59

Galdniecības iekārtas 15 250,24 15 250,24

2. Būvdarbi (apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts) 25 000,00 Nav attiecināmas

3. Būvdarbi (būvprojekts) 0 Nav attiecināmas

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas 500,00 500,00

5. Sabiedrisko attiecību izmaksas 1 500,00 1 500,00

6.Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmanto-šanas 
izmaksas (!!! nepārsniedz 10 procentu 1. un  5. pozīcijas izmaksām (11.kārtā)). 

2 300,00 1 906,08

Attiecināmās izmaksas EUR,  no kā rēķina % likmi - 21 466,91

7. Sagatavošanas un vispārējās izmaksas - -

7.1. Sagatavošanas izmaksas 1,8% no attiecināmām izmaksām, max 1300 EUR 500,00 386,40

7.2. Vispārējās izmaksas 3% no attiecināmām izmaksām, max 3000 EUR 1 500,00 Nav attiecināmas

Izmaksas kopā, EUR: 48 860,83 21 853,31

11.kārtā netiek neatbalsta būvniecību, līdz ar to attiecināmas tikai
sagatavošanas izmaksas.
Viena projekta maksimālās attiecināmās izmaksas līdz EUR 50 000,00.  



11.kārtas attiecināmās izmaksas –
C (5.1.3.). 

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



11.kārtas attiecināmās izmaksas – D (5.1.4.)

DARBINIEKU APMĀCĪBAS:

• 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.

• 35. Attiecināmas ir tikai tādu pamatlīdzekļu iegādes un tās
būvprojekta tāmes pozīciju un būvmateriālu izmaksas, kas
tieši saistītas ar konkrētā projekta mērķa sasniegšanu.

Attiecināmās izmaksas - PVN un 
citi nosacījumi



11.kārtas neattiecināmās 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 nepieciešams
tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu
sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai
ražošanas būvi (uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot
telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), un
būves restaurācijas izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz
līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

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



11.kārtas neattiecināmās izmaksas (2)

• 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;



11.kārtas neattiecināmās izmaksas (3)

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;



11.kārtas neattiecināmās izmaksas (4)

• 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

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

! Uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt 
reģistrētam kā LAD klientam

Informāciju, kā kļūt par LAD klientu atradīsiet:
https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-
klientu/



Kā kļūt par LAD klientu: 

Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir
jāaizpilda reģistrācijas veidlapa (reģistrējoties par klientu, automātiski tiek
piešķirtas E-pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja pieejas tiesības un
nosūtītas uz klienta reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi).

LAD klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

• Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu
likumu), nosūtot uz e-pastu pasts@lad.gov.lv

• Portālā Latvija.lv , izmantojot personas e-adresi

• Klātienē (iepriekš piesakoties uz klātienes vizīti).

Klienti var saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem,
zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00 -
20.00. vai rakstot savus jautājumus uz e-pastu pasts@lad.gov.lv.



Finansējums projekta īstenošanai

Projekta realizācijas laikā tiek ieguldīts 100% 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
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



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 
kopprojekta gadījumā:

• 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.



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 6 jaunas darbavietas; 

• Izveidoti vismaz 20 jauni pakalpojumi/produkti;

• Pilnveidoti vismaz 8 esošie pakalpojumi/produkti;

• Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši vismaz 6 darbinieki;

• Izveidots vismaz 1 vietējo uzņēmēju kopīgs mārketinga produkts.

• Izveidotas vai labiekārtotas vismaz 2 vietējās produkcijas realizācijas 
vietasRe

• Vismaz 1 uzņēmumā tiek ieviesta atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana 

• zultātu ba 

IZVĒLAS ATBILSTOŠI PROJEKTA SPECIFIKAI!!!

NB!!!

Norādītais sasniedzamais skaitliskais rādītājs ir kopējais stratēģijā
sasniedzamais rezultāts!!

Pretendents izvēlas vienu no šiem rādītājiem, pats nosaka tā lielumu!!!!



11.kārtas projektu vērtēšanas laika grafiks
SATEKĀ - 1 mēnesis (18.05.2022.- 17.06.2022.) (13.10.2015. MK
not. Nr.590 50.punkts)

2) LAD ZARLP – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu
vai noraidīšanu pieņem triju mēnešu laikā (18.06.2022. –
18.09.2022.)(30.09.2014. MK not. Nr.598 20.p.)

Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks
faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne
ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža.
Projekta izskatīšanas laikā tam rezervē publisko finansējumu.
(30.09.2014. MK not. Nr.598 21.p.)

!!!!! Projektu var uzsākt realizēt, uzņemoties pilnu finanšu
risku, pēc tam, kad SATEKA visus 11.kārtas projektus ir
iesniegusi LAD (30.09.2014. MK not. Nr.598 26.p.)

Plānojam projektus iesniegt līdz 17.06.2022. !



Projektu vērtēšanas kārtība SATEKĀ

1. Biedrība «SATEKA» viena mēneša laikā pēc projekta kārtas
beigām izvērtē projekta atbilstību stratēģijai.

2. Rīcībai izveido sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto
punktu skaita, un sagatavo - lēmumu. 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.



Projektu vērtēšanas kārtība, 
atbilstoši MK not. nr.590 

• 50.1. projektu, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā
noteiktajai rīcībai, tālāk nevērtē, un vietējā rīcības grupa pieņem lēmumu
par projekta noraidīšanu un paziņo to atbalsta pretendentam.

• 51. Projektu iesniegumi, par kuriem vietējā rīcības grupa ir pieņēmusi
lēmumu, ka tie neatbilst vietējās attīstības stratēģijai, uzskatāmi par
neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanai, un Lauku atbalsta
dienests nepārbauda to atbilstību pārējiem atbalsta saņemšanas
nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nevērtē arī projektu iesniegumus,
kurus vietējā rīcības grupa ir noraidījusi publiskā finansējuma
nepietiekamības dēļ, ja vien Lauku atbalsta dienests nav pieņēmis
lēmumu par kāda projekta iesnieguma noraidīšanu un, ievērojot atbrīvoto
publisko finansējumu, vietējā rīcības grupa nav atcēlusi lēmumu par
projekta noraidīšanu citam projekta iesniegumam, kas konkrētajā rīcībā
ieguvis lielāko punktu skaitu.



Projektu vērtēšanas kārtība LAD 

1. 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 SATEKAS mājas
lapas sadaļā LEADER 2014- 2020

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas komisijas nolikums

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Dokumenti atrodami: 
https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-
2/dokumenti/



Pārliecinies, vai atbilsti šiem 
nosacījumiem: 

• Vai plānotās aktivitātes atbilst SVVA un MK noteiktajām
darbībām!

• Esošam uzņēmumam- iepriekšējā gada noslēgtā gada
apgrozījums ≤ 150 000,00 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



SVARĪGI!
Projektā jāsniedz ticama un pārbaudāma 

informācija!

Projekts  ir dokuments pēc kura Jūs 
pārbaudīs. 

Tādēļ, izstrādājot projektu – rūpīgi 
pārdomājiet tajā norādītos faktus, skaitļus, 

sasniedzamos rezultātus!



Konsultācijas un palīdzība projektu 
sagatavošanā

• Konsultācijas sniedzam darba dienās, darba 
laikā no 09.00-12.00 un 13.00- 17.00.  

- klātienē - iepriekš vienojoties par konkrētu
konsultāciju laiku

- neklātienē- zoom tiešsaistē- iepriekš piesakot 
laiku

- telefoniski 

- sarakstē e-pastā



Kontaktinformācija:

Birojs: Ābeļu ielā 2, Gulbene (2.stāvā pa labi)

Biroja tālrunis: 226330257 (birojs)

E-pasts: sateka@sateka.lv

LEADER Administratīvā vadītāja: Daiga Gargurne

Tālr. 29177019, daiga@sateka.lv

Mājas lapa: www.sateka.lv



Paldies par uzmanību!
Veiksmi projektu izstrādē un to realizācijā!


