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3.prezentācija

«Elektroniskās projekta pieteikuma 

veidlapas aizpildīšanas nosacījumi, 

iespējamās kļūdas un to novērtēšana. 

Kritēriju piemērošana»



Prezentācijas saturs
- Kā kļūt par LAD klientu?

- Kā izveidot projekta iesnieguma veidlapu EPS?

- Projekta iesnieguma veidlapu sadaļu aizpildīšana.

- Dokumentu augšuplādēšana EPS. 

- Vērtēšanas kritēriju piemērošana. 



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-attistibai-
apakspasakuma-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-pieskirsanu-administresanu-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

Iepirkuma procedūru (cenu aptauju) regulē:

2017.gada 28.februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru
un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”

Dokumentu paraugi pieejami:

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



Saīsinājumi

• LAD =  Lauku atbalsata dienests

• EPS= Elektroniskā pieteikšanās sistēma

• MK not. = Ministru kabineta noteikumi 

• NB! = piezīme, norādījums tajā dokumenta vietā, uz kuru vēršama
sevišķa uzmanība (latīņu- nota bene!)

• # - norādā, ka attiecīgajā projekta sadaļā ir ierobežots rakstu zīmju
skaits!



Lai aizpildītu EPS:  
Vispirms jākļūst pat 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).

- https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

• Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

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

2) Portālā Latvija.lv , izmantojot personas e-adresi.



Pieslēgšanās LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmai (EPS) 

Ir iespējami divi varianti, kā pieslēgties  LAD EPS: 
1) Izmantojot LAD piešķirto lietotāja vārdu un paroli

2) Ielogojoties izmantojot eID karti vai bankas datiem



Kā izveidot sava projekta EPS pieteikumu? 

Atveras EPS kopējā lapa, kur
jāveic šādi soļi:

1. Uzspiest uz «Projekti un
investīcijas», atvērsies jauns-
paplašinātais logs.

2. Izvēlieties «Pievienojot
jaunu projekta iesniegumu».



Kā izveidot sava projekta EPS pieteikumu? (2)

Pirms projekta E-iesnieguma ir iespēja
iepazīties ar noderīgu informāciju sadaļā
«SVARĪGI!»

Tur ir norādīta aktuālā informācija!

• Lai izveidotu jaunu veidlapu - projekta īstenošanas vietā
norāda pagastu vai pilsētu, kur tiks īstenots projekts.

• Uzspiež pogu «Izveidot jaunu iesniegumu Biedrība
«SATEKA»

• Tiek atvērts logs, kur jāizvēlas attiecīgo pasākumu, kurā
projekts tiks reģistrēts, izmantojot attiecīgo pogu. Ja
pasākums izvēlēts neatbilstoši, tad projekts ir
neatbilstošs, jo katram pasākumam ir sava veidlapa.



Lai atkārtoti «ieietu» savā projekta iesniegumā, turpmāk jāatver 
šķirkļa «Projekti un investīcijas» apakšadaļa «Projektu 
iesniegumi». 

- Piekļūt savai projekta
iesnieguma veidlapa un
tajā veikt labojumus/
precizējumus var jebkurā
laikā, kamēr ir atvērta
konkrētā projektu kārta!

Spiežot pogu «Labot»
atvērsies konkrētais
projekts.



Projekta pieteikums

• Pēc atbalsta pasākuma izvēles,
tiks atvērts neaizpildīts projekta
E-iesniegums, tāpat parādīsies
paziņojums „Projekta iesniegums
veiksmīgi izveidots!”

Projekta iesnieguma veidlapa ir
samērā apjomīga, tās aizpildīšana
notiek secīgi pa posmiem un loģiski
pārvietojoties pa projekta
attiecīgām sadaļām.

Projekta iesniegumā ir sadaļas, kur
informācija no vienas daļas un
saistīto sadaļu aizpildās
automātiski. Taču ne visas
savstarpēji saistītās sadaļas ir
nodrošina automātisku aizpildi!

NB! 
Aizpildot C.sadaļas – informācijai visās ir jābūt vienādai 
(ieņēmumu un izdevumu izmaksas, uzņēmuma darbinieki, u.tml.). 



Projekta E-iesniegums EPS sastāv no šādiem sadaļām:

• Vispārīgā daļa 

• A daļa - Informācija par atbalsta pretendentu 

• B daļa - Informācija par projektu 

- B1 Informācija par projektu 

- B2 Projekta plānots 

- B3 Projekta izmaksas 

• C daļa  Ieņēmumi un izdevumi 

- C1 Ieņēmumi un izdevumi  

- C2 Sasniedzamie rādītāji 

• D daļa Pavaddokumenti 

• E daļa  Iepirkums/Cenu salīdzināšana 

• Projekta pārskats 

• Iesniegt VRG 

- Projekta iesnieguma sagatavošanas laikā ir pieejama poga
«Pārbaudīt kļūdas»
- Poga «Iesniegt VRG» ir pieejama tikai tajā laikā, kad atvērta

kārta.

SATEKAS 11.kārtas pieņemšanas laiks:

17.04.2022- 17.05.2022. plkst.23:59.



Apzīmējumi un pogas 



Projekta pieteikumā esošie saīsinājumi: 

EU- esošs uzņēmums (Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko
darbību (t.sk. pašvaldība kopprojekta gadījumā)

JU- jauni uzņēmumi

S- Saistītie uzņēmumi

K- Kopprojekta dalībnieki

KP- kooperatīvā sabiedrība

B- biedrība

....



Projekta iesnieguma sadaļas 

• Projekta iesniegums ir sadalīts pa
atsevišķām sadaļām, kas ir apzīmētas
ar lielajiem alfabēta burtiem un ir
nosauktas atbilstoši izsludinātajiem
Ministru kabineta noteikumiem, kas
attiecas uz šo pasākumu.

• Tā kā projekta iesnieguma veidlapa ir
diezgan apjomīga, tās aizpildīšana
notiek secīgi pa posmiem
pārvietojoties pa attiecīgām sadaļām.



Vispārīgā daļa

Vispārējā daļa ir pirmā projekta sadaļa,
kas jāaizpilda, lai izveidotos pilns projekta
pieteikums!
• Norāda to e-pastu, kurš tiek regulāri

izmantots! Saziņa par papildus
sniedzamo informāciju vai
pieņemtajiem lēmumiem vai citas
informācijas apriti notiks izmantojot šo
e-pastu!

• Jānorāda pilns projekta nosaukums,
kurš nedrīkst būt garāks par vienu
teikumu. Nosaukumam projekta
iesnieguma veidlapā un pārējā projekta
dokumentācijai ir jābūt vienādai.

!!! Projekta nosaukumam paredzētas
500 zīmes!



Vispārīgā daļa (2)

• Norāda projekta vadītāju – tā ir
persona, pārzin konkrēto projektu,
un, ar kuru varēs sazināties projekta
vērtēšanas, ieviešanas un
uzraudzības laikā!!!!

• Jānorāda kontakttālrunis, kuru
ikdienā izmanto un ir pieejams
Atbalsta pretentents!

• Projekta numurs ģenerējas
automātiski pēc projekta
iesniegšanas VRG (biedrībā
«SATEKA»).



Vispārīgā daļa (3)
• Projekta īstenošanas vieta:
- Ja projekta īstenošanas vieta

neatšķiras no norādītās pasta
adreses, tad norāda «Nē»!

- Ja īstenošanas vieta atšķiras, tad
norāda «Jā». Norādot «Jā» parādās
paplašinājums, kurš jāaizpilda!

Projektu īstenošanas teritorija ir
Gulbenes novada teritorija!
Izņēmums: Vietējās produkcijas
tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī
ārpus biedrības „SATEKA” darbības
teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju
skaits ir lielāks par 15 000 (izņemot
Rīgu).



A Informācija par atbalsta pretendentu 
• Projekta iesniedzējs (atzīmēt tikai vienu)

• A.1. Darbības apraksts (priekšvēsture, esošā situācija, pamatdarbības virzieni, īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķi)

• A.2. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

• A.3. Atbalsta pretendenta publiskais finansējums CITĀS iestādēs (ja citi īstenotie projekti 
un investīcijas ir saistītas ar šajā projektā plānoto investīciju)



Projekta iesniedzējs (atzīmēt tikai vienu)

SATEKAS izsludinātajā 10.kārtā viena projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00



Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko 
darbību (t.sk. pašvaldība kopprojekta gadījumā) 

• Grūtībās nonākuša uzņēmuma
pazīmes aprēķins (neattiecas, ja
Atbalsta pretendents ir zemnieku
saimniecība, individuālais
komersants, fiziska persona,
biedrība vai nodibinājums,
reliģiska organizācija, pašvaldība,
kā arī uzņēmums, kas dibināts
mazāk nekā trīs gadus pirms
projekta iesniegšanas)



Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) pazīmes

• MK not Nr.590 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.



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



Vairāk informācijas par GNU

• https://www.lad.gov.lv/files/gnu_statusa_noteiksana_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

• sadaļā Rokasgrāmata pieejams GNU kalkulators.

• Tas pieejams arī SATEKAS mājas lapā:
https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/leader-2014-2020/10-
karta/



Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību (t.sk. 
pašvaldība kopprojekta gadījumā) 
Juridiska vai fiziska persona, kura plāno uzsākt saimniecisko darbību 

Saistīti uzņēmumi: 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.



Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko 
darbību (t.sk. pašvaldība kopprojekta gadījumā) 

• Kopprojekts ir projekts, kurā
plānoto investīciju izmanto
kopīgi. Kopprojektā ir 2 vai
partneri.

• Norāda informāciju par visiem
kopprojekta dalībniekiem!

• Starp kopprojekta dalībniekiem
ir noslēgts līgums.



A.1. Darbības apraksts (priekšvēsture, esošā situācija,
pamatdarbības virzieni, īstermiņa un ilgtermiņa mērķi) (Pašreizējās
darbības apraksts )

• Atbalsta pretendenta vēstures apraksts brīvā formā:

- uzņēmums norāda- tā izveidošanās gadu, kopējo lielumu, darbinieku skaitu, īsi par materiāli tehnisko bāzi;

- fiziska persona norāda- savu izglītību atbilstoši projekta specifikai, īpašumus un tehniski materiālās bāzes apraksts).

• Atbalsta pretendenta kapacitāte: Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai

(nozarei), tajā skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/

izglītību.

• Atbalsta pretendenta pamatdarbības virzieni, to īss apraksts.

• Atbalsta pretendenta īstermiņa un ilgtermiņa mērķi:

- īstermiņa mērķi ir atbalsta pretendenta mērķi laika periodam, kas nav ilgāks par vienu gadu;

- ilgtermiņa mērķi ir atbalsta pretendenta mērķi laika periodam, kas ir ilgāks par vienu gadu;

• Pieredze līdzīgu projektu vadīšanā.

• JĀNORĀDA CITA INFORMĀCIJA, KAS BŪTISKA PROJEKTA IEVIEŠANAI!

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.

Atbalsta pretendentam jāsagatavo īss pašreizējās darbības apraksts, tajā iekļaujot šādu informāciju, 
UZ PROJEKTA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU:



A.1. Darbības apraksts (priekšvēsture, esošā situācija, 
pamatdarbības virzieni, īstermiņa un ilgtermiņa mērķi) 
(Pašreizējās darbības apraksts )

• Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, papildus norāda
informāciju par to, vai projekta ietvaros turpina esošo saimniecisko darbību vai
uzsākt dabrību jaunā nozarē!



Kritēriji*, kas attiecas uz A.1.sadaļu

• 2.5. Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja
kapacitāte, materiālie resursi, atļaujas);

• 2.8. Pretendenta projekta darbības virziens;

• 3.2. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts;

• 3.4. Pretendenta projekta darbības joma;

• 3.6. Saimnieciskās darbības ilgums projekta īstenošanas nozarē vai
blakusnozarē;

* Atsauces kritērijiem- prezentācijā tiek norādīts kritērija numurs un
kritērija nosaukums atbilstoši biedrības SATEKA apstiprinātajiem
LEADER projektu vērtēšanas kritērijiem.

Kritēriji pieejami: https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-2/dokumenti/



A.2. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, 
tehnika un iekārtas*

• Norāda informāciju par ražošanas ēkām un tehniku,
iekārtām (īpašu, nomā vai lietošanā esošas).

• Ja lietošanā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels,
projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot
atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

• Ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tā sniedz informāciju
tikai par ražošanas ēkām un būvēm, tehniku un iekārtām,
kam ir saistība ar projektu.

• Ja tiek īstenots kopprojekts, kolonnā "Nosaukums,
tehnikas un iekārtas marka vai modelis" papildus
norāda, kuram kopprojekta dalībniekam attiecīgais
pamatlīdzeklis pieder/ ir nomā.

Obligāti jānorāda tie pamatlīdzekļi, kas saistīti ar
projekta jomu!

Izvēlas atbilstošo pamatlīdzekļa tipu! 



Kritēriji, kas attiecas uz A.2.sadaļu

• 2.5. Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja
kapacitāte, materiālie resursi, atļaujas);

• 2.8. Pretendenta projekta darbības virziens;



A.3. Atbalsta pretendenta publiskais finansējums CITĀS iestādēs
(ja citi īstenotie projekti un investīcijas ir saistītas ar šajā
projektā plānoto investīciju)

Norāda citus projektus, kas iesniegti citās
institūcijās!

IETEIKUMS norādīt arī tos projektus, kas iesniegti
LAD:
- ja vienā rīcībā un kārtā iesniedziet divus un

vairāk projektus
- Ja iepriekšējās kārtās iesniegtais projekts vēl

tiek īstenots un tam ir tieša saistība konkrēto
projektu.



B1 Informācija par projektu 

• B.1. Projekta mērķis

• B.2. Projekta apraksts

• B.2.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības
pamatojums

• B.2.2. Ražošanas un tehnoloģisko procesu
apraksts, pakalpojumu sniegšanas apraksts

• B.2.3. Tirgus analīze, konkurentu novērtējums,
to piedāvāto preču un pakalpojumu apraksts

• B.2.4 Projekta riski un risku izvērtējums

• B.2.5. Projekta finansēšanas avoti, EUR

• Apraksts par finansējumu

• B.2.6. Esošās ilgtermiņa kredītsaistības

• B.2.7. Papildu informācija, kas sniedzama
saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības
stratēģiju



B.1. Projekta mērķis
• Jānorāda individuālais projekta mērķis, kas ir īss un konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams noteiktā laikā un finansējuma apjomā.

Tas ir galvenais uzdevums, kas sniedz priekšstatu par to, ko atbalsta pretendents vēlas paveikt projekta laikā un kā sasniegt projekta
rezultātu.

• Projekta mērķī nav vēlams atspoguļot konkrēto pamatlīdzekļu iegādi vai konkrētu projekta darbību, BET GAN NORĀDA, KO VĒLAS
PANĀKT AR PLĀNOTAJĀM INVESTĪCIJĀM (piemēram, preču/ pakalpojuma klāsta paplašināšana; rentabilitātes paaugstināšana;
apgrozījuma kāpināšana; ražošanas pašizmaksas samazināšana, kvalifikācijas paaugstināšana, utt. u. tml.) .

• Projekta mērķim jāveicina MK noteikumu Nr.590 2.1. apakšpunktā minētā mērķa un biedrības «SATEKA» izstrādātās SVVA stratēģijā
noteiktā mērķa sasniegšanu.

• SATEKAS SVVA stratēģijā Rīcībai 1.1. ir noteikts šāds mērķis:
M1 VIETĒJĀ EKONOMIKA - 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;
PIEMĒRAM: Palielināt uzņēmuma konkurētspēju un kapacitāti, radīt jaunas darba vietas, tādejādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu un
radot apstākļus informāciju tehnoloģiju sfēras attīstībai teritorijā.

NB!
Projekta mērķis jāraksta vienā teikumā, bez skaidrojumiem!!!

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



Kritēriji, kas attiecas uz B.1.sadaļu

• 1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim, ir saskaņā ar Rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju;

• 2.2. Projekta mērķis un mērķauditorija;

• 2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums;

• 2.8. Pretendenta projekta darbības virziens



B.2. Projekta apraksts
B.2.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums

• Apraksta projekta priekšvēsturi un pamato, kādēļ projekts būtu jāievieš. Skaidri apraksta galvenās problēmas, ko projektam ir jāatrisina

un kā projekts sniegs ieguldījumu problēmas atrisināšanā.

• Aprakstā norāda projekta aktualitāti, sasaistot to ar projekta mērķi, sagaidāmajiem rezultātiem un plānotajām darbībām.

• Definē projekta mērķa grupu, tās lielums un tās vajadzības.

• Apraksta projektā plānotās aktivitātes un norāda, kā tieši katra attiecināmajās izmaksās iekļautā pozīcija ir saistīta un sekmē projekta

mērķa sasniegšanu.

• Projekta ilgtspējas apraksts. Projekta ilgtspēju var ietekmēt dažādi faktori, būtiskākie no tiem ir:

a) institucionālā darba un vadības kvalitāte – projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot

projekta aktivitātes ilglaicīgi;

b) ekonomiskie un finanšu aspekti - projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes

ilglaicīgi.

• Jāsniedz apraksts par projektu un veidu, kā tas tiks īstenots. Jāapraksta galvenie pasākumi (aktivitātes), ko plānots īstenot projekta

ietvaros (projekta ietvaros plānotās darbības). Ja projekts ir lielāka projekta, pasākuma un/vai ir atbalsta pretendenta vispārējas

stratēģijas neatkarīga daļa, jāizskaidro projekta iesniegumā aprakstītā projekta sasaiste ar jau pabeigtajām darbībām vai turpmāk

plānotajiem pasākumiem.

• Sniedz aprakstu par projekta sagaidāmo rezultātu ieguvumu vietējiem iedzīvotājiem pēc projekta īstenošanas- sniegt plašāku aprakstu

par plānotajām aktivitātēm u.tml. pēc projekta realizācijas.

• Sniegta informācija, kā tiks attīstīta projekta ideja, ja projekts negūs finansiālu atbalstu!

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



Kritēriji, kas attiecas uz B.2.1.sadaļu

• 1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim, ir saskaņā ar Rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju (apakškritērijs:
Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai);

• 2.2. Projekta mērķis un mērķauditorija;

• 2.3. Projekta idejas pamatojums, produkta/pakalpojuma
pieprasījums, konkurētspēja;

• 2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums

• 2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim;



B.2.2. Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojumu 
sniegšanas apraksts

• Norāda ražošanas un tehnoloģisko procesu aprakstus, kādi ir šobrīd
uzņēmumā un kādi tie būs pēc projekta īstenošanas, sniedz
pakalpojumu sniegšanas aprakstu.

• Pievieno skices un iekārtu izvietojuma shēmas, ja projektā paredzēts
uzstādīt iekārtas (to nosaka EPS ievietotā papildus informācija pie .

• Norāda iespējamos sadarbības partnerus (gan tos, no kuriem tiek
iegādāti izejmateriāli, gan tie, kurim realizē gala produktu vai sniedz
pakalpojumus).

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



Kritēriji, kas attiecas uz B.2.2.sadaļu

• 2.5. Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja 
kapacitāte, materiālie resursi, atļaujas);

• 2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši 
plānotajam mērķim;

• 3.8. Uzņēmumā pakalpojuma sniegšanas vai ražošanas procesā tiek 
ieviesta atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana;



B.2.3. Tirgus analīze, konkurentu novērtējums, to piedāvāto 
preču un pakalpojumu apraksts

• Norādīta informācija par objektīvi veiktu tirgus situācijas analīzi – izvērtēti līdzvērtīgi produkta/

pakalpojuma piedāvātāji (konkurenti), sniegta informācija par produkta/ pakalpojuma pieprasījumu

(norādīta informācija par pieprasījuma lielumu, tā pieejamību un tā konkurētspēju, priekšrocībām.

• Tirgus izpētē ir veikta visu projektā plānoto ražojamo produktu/ sniedzamo pakalpojumu pieprasījuma

analīze, neatkarīgi no to ražošanas vai sniegšanas apjomiem.

• Tirgus situācijas analīzē ir veikta arī konkurentu cenu analīze atbilstošajam produktam/ pakalpojumam.

• Raksturots produkta/ pakalpojuma noieta tirgus lielums, kā arī sniegta informācija par iespējām

paplašināt noietu, norādīti konkrēti mārketinga pasākumi produkta/ pakalpojuma (visiem piedāvātajiem

produktiem/ pakalpojumiem) realizācijai.

• Ir pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā.

• Aprakstīti jaunu tirgus elementu izmantošanas veidi produkta/ pakalpojuma tālākai realizācijai.

• Skaidri norādīti informācijas avoti, kuri izmantoti veicot tirgus situācijas analīzi.

!!! Plašāk šo informāciju var atspoguļot obligāti iesniedzamajā dokumentā «Tirgus izpētes

dokumentācija»

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



Kritēriji, kas attiecas uz B.2.3.sadaļu

• 2.3. Projekta idejas pamatojums, produkta/pakalpojuma
pieprasījums, konkurētspēja;

• 2.4. Produkta/ pakalpojuma virzības tirgū pamatojums (mārketings);

!!! Plašāk šo informāciju var atspoguļot obligāti iesniedzamajā
dokumentā «Tirgus izpētes dokumentācija»



B.2.4 Projekta riski un risku izvērtējums

• Nosaka iespējamos projekta riskus (piemēram, informācijas risks, personāla
risks, finanšu risks, iepirkumu risks, zādzības risks u.tml.), kas var rasties
projekta īstenošanas laikā un tā uzraudzības laikā.

!!! Plašāk šo informāciju var atspoguļot obligāti iesniedzamajā dokumentā 
«Tirgus izpētes dokumentācija» (7.Projekta riski). 

• Kritēriji, kas attiecas uz B.2.4.sadaļu

• 2.10. Projekta riski un risku izvērtējums.

LŪDZAM NORĀDĪT TIKAI TĀDUS RISKUS, KAS SKAR TIEŠI KONKRĒTO PROJEKTU, 
NENORĀDĀM VISPĀRĒJOS RISKUS, KAS NAV SAISTĪTI AR PROJEKTU! 

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



B.2.5. Projekta finansēšanas avoti, EUR

Terminu skaidrojums:

1) Pašu līdzekļi - ja projekta īstenošanai tiks izmantoti
pašu līdzekļi pievieno bankas konta izrakstu, kas
apliecina līdzekļu pieejamību (to nosaka EPS )
2) Līzings - norāda izmaksu summu par iegādēm, kas tiks
veiktas līzingā. Uzraudzības periods sākās pēc pēdējā
līzinga maksājuma veikšanas, kad investīcijas pāriet
atbalsta pretendenta īpašumā.
3) Darījuma konts - Trīspusējs darījuma līgums starp
pircēju, pārdevēju un kredītiestādi norēķinu veikšanai
projekta investīcijām. Norāda privātā finansējuma daļu,
kuru atbalsta pretendents ieskaitīs kredītiestādē speciāli
šim nolūkam atvērtajā darījumu kontā. Lauku atbalsta
dienests ieskaitīs projekta publiskā finansējuma daļu
darījuma kontā pēc projekta īstenošanas.
4) Cits - Iepriekš neminēti finanšu avoti

Norāda informāciju par projekta attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu finansēšanas avotiem.
-Aprakstā par finansējumu norāda pieejamos
finansējuma līdzekļus, lai nodrošinātu projekta
īstenošanu un nepārtrauktu saimniecisko darbību.
- Ja ir plānots izmantot kredītu norāda kredītdevēju.
- Piesaistot ALTUM finansējumu, norāda konkrētu
programmu un finansējuma apmēru.
- Pašvaldība norāda kopējo projekta finansējumu
t.sk. Pašvaldības līdzekļus, aizņēmuma apjomu Valsts
kasē.

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



Kritēriji, kas attiecas uz B.2.5.sadaļu

• 2.3. Projekta idejas pamatojums, produkta/pakalpojuma
pieprasījums, konkurētspēja;

• 2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums;

• 2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim;

• 3.2. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts;



B.2.6. Esošās ilgtermiņa kredītsaistības

Norāda uzņēmuma un saimnieciskās darbības veicēja esošās ilgtermiņa
kredītsaistības.



B.2.7. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu 
vietējās attīstības stratēģiju

Norāda informāciju atbilstoši vietējās rīcības grupas (VRG) stratēģijā noteiktajiem kritērijiem un projektu kārtas
sludinājumā noteiktajiem norādījumiem par papildu sniedzamo informāciju, atbilstoši SATEKAS 10.kārtas
sludinājumam, tā ir:

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

- Izpētīts un aprakstīts tirgus/nozare, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.

- Izpētīts un aprakstīts konkurents, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.

- Izpētīts un aprakstīts klienta/pircēja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pamato projekta nepieciešamību un
dzīvotspēju.

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

- Izvērtēti un aprakstīti projekta ieviešanas un projekta uzraudzības laikā (vismaz pieci pilni kalendārie gadi pēc projekta
īstenošanas) iespējamie riski, kā arī norādīti pasākumi to ietekmes mazināšanai.

- Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, atbilstoši projekta specifikai.

- Norādīta projekta tieša saistība ar SAM 3.1.1.

Papildus ir jānorāda informācija par publicitātes nosacījumu ievērošanu.

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



Kritēriji, kas attiecas uz B.2.7.sadaļu

• 2.3. Projekta idejas pamatojums, produkta/pakalpojuma
pieprasījums, konkurētspēja;

• 2.4. Produkta/ pakalpojuma virzības tirgū pamatojums (mārketings);

• 2.5. Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja
kapacitāte, materiālie resursi, atļaujas);

• 2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums;

• 2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim;

• 3.3. Sinerģijas kritērijs – projekta tieša saistība ar SAM 3.1.1.



B.3. Projekta īstenošanas vieta

B.3.- norāda projekta īstenošanas vietas
kadastra numuru- 11 cipari.
B.3.1.- norāda nekustamā īpašuma
kadastra apzīmējumu

NB!
Nekustamajam īpašumam ir kadastra
numurs, bet nekustamā īpašuma
sastāvā esošajiem objektiem − zemes
vienībām, būvēm, telpu grupām un
zemes vienības daļām – kadastra
apzīmējums.

Kritēriji, kas attiecas uz B.3.sadaļu

1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim, ir saskaņā ar
Rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju;



B.4. Projekta īstenošanas darbības virziens

Norāda saimnieciskās darbības kodu nozarei,
kurā projekta ietvaros plānots veikt investīcijas,
atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskajā
klasifikācijā Eiropas Kopienā, 2.redakcijai
noteiktajam

Izvēloties NACE kodu ir jāiepazīstas ne tikai ar
NACE koda pamatnosaukumu, bet arī tā
paplašinājumu, kur norādīta plašāka informācija
par jomām, kas ir zem konkrētā koda!

Kritēriji, kas attiecas uz B.4.sadaļu

• 2.8. Pretendenta projekta darbības 
virziens;

• 3.4. Pretendenta projekta  darbības 
joma



B.2 Projektā plānots 

• B.5. Darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos (viena projekta
ietvaros var īstenot vairākas darbības)

• B.5.1. Īstenojot projektu, tiek īstenots ieguldījums arī šādos LAP
mērķa virzienos (jāatzīmē tikai viens mērķa virziens)

• B.6. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

• B.7. Vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija VRG līmenī? (atbilstoši
vietējās rīcības grupas stratēģijā noteiktajai definīcijai par inovāciju)



B.5. Darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos (viena projekta
ietvaros var īstenot vairākas darbības)

• Izvēlas vienu vai vairākas darbības, atbilstoši projekta specifikai un tajā
plānotajām darbībām un aktivitātēm.

• Pie katras darbības ir jābūt plānotām atbilstošām aktivitātēm (plānotas
iegādes, norādīti sasniedzamie rādītāji).



B.5.1. Īstenojot projektu, tiek īstenots ieguldījums arī šādos LAP
mērķa virzienos (jāatzīmē tikai viens mērķa virziens)

B.5.1.tabulas aizpildīšana ir saistīta ar informāciju, kas ir norādīta B.5. tabulā

1A- Atzīmē šo mērķi, ja projekta ietvaros tiek radīti jauninājumi;

3A- Atzīmē šo mērķi, ja tiek īstenota B, C darbība;

6A- Atzīmē šo mērķi, ja tiek īstenota A, C darbība (nelauksaimnieciskā ražošana)
un/vai tiek radīta jauna darba vieta (saimnieciskās darbības rādītājs);

6B- Atzīmē šo mērķi, ja projektā tiek īstenota tikai D darbība (darbinieku
kapacitātes kāpināšana).



B.6. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

• Raksturo projekta ietekmi uz
klimata pārmaiņām. (Jā/nē).
Ja atbilde ir “jā”, tiek atvērta
B.6.1 apakštabula, kur jāatzīmē
joma un jānorāda pamatojums.

Kritēriji, kas attiecas uz B.6.sadaļu

• 2.3. Projekta idejas pamatojums, produkta/
pakalpojuma pieprasījums, konkurētspēja;

• 2.6. Projekta budžets un tā atbilstība
projekta mērķim un sasniedzamajiem
rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums;

• 3.8. Uzņēmumā pakalpojuma sniegšanas vai
ražošanas procesā tiek ieviesta
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



B.7. Vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija VRG līmenī? (atbilstoši
vietējās rīcības grupas stratēģijā noteiktajai definīcijai par inovāciju)

Norāda vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija
VRG līmenī (atzīmējot Jā vai nē).

Apraksta norādītās inovācijas pamatojumu ar
konkrētiem faktiem.

Terminu “Jauninājums” un “Inovācija” 

skaidrojums VRG stratēģijas kontekstā.

Jauninājums ir inovācijas procesa gala rezultāts – tas ir jaunievedums, jauns
produkts, jauns vai ievērojami uzlabots pakalpojums, jauns biznesa modelis,
sadarbības sistēma u.c.

Jauninājumiem ir raksturīga oriģinalitāte - netradicionāli risinājumi teritorijas
attīstības veicināšanai un vietējās identitātes stiprināšanai. Tie tiek radīti un

īstenoti konkrētā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai
ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem.

Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai
citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū (vai sabiedrībā)
pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Inovācijas procesā

rodas kvalitātes un efektivitātes uzlabojumi darba organizācijā, tiek pielietotas
jaunas metodes, jauna veida piegādātāju un patērētāju attiecības, jaunas
uzņēmējdarbības uzsākšanas vai arī sociālās atbalsta sistēmas utml.

Ar jauninājumiem VRG teritorijā tiek saprasts jebkurš jauninājums tieši
SATEKAS darbības teritorijā- Gulbenes novadā, un atbalsta aktivitātes, kas
darbojas citā Latvijas teritorijā, var būs par jauninājumu SATEKAS teritorijā.

Kritēriji, kas attiecas uz B.7.sadaļu

• 2.9. Projekta īstenošana ieviesīs
jauninājumus/inovāciju VRG teritorijā.

# Šim laukam paredzētas 2500 rakstu zīmes, rakstot tekstu tiek rādīts atlikušais zīmju skaits.



B3 Projekta izmaksas

• B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

• B.9. Pārējās neattiecināmās izmaksas

• B.9.1. Projekta finansējums

• B.10. Izmaksu pamatojums

• B.11. Informācja par de minimis



B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas
• B.8. tabulā norāda projektā plānotās iegādes:

mērvienību, skaitu un kopējās izmaksas- ar PVN un bez
PVN, attiecināmās izmaksas.

• Ar labajā pusē esošo „+” zīmi pēc nepieciešamības var
pievienot rindiņu juanu rindu, kur ievada informāciju par
plānoto iegādi.

• Izmantojot bultu atver apakštabulu, kurā obligāti
jānorāda izmaksu atbilstība mērķa virzienam un
apakšpasākuma kodu (informācija jāizvēlas, tā norādīta
B.5. un B.5.1.sadaļās, šajā sadaļā parādās automātiski),
uz kuru būs attiecināms pamatlīdzeklis, vai citas
izmaksas.

• Apakštabulā jānorāda maksājuma pieprasījuma
iesniegšanas laiks, attiecināmās izmaksas un atbalsta
intensitāte.

• Ja maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafikā tiek
plānoti vairāki posmi, tad ar labajā pusē esošo „+” zīmi
pievieno jaunu rindiņu kurā norāda nākamo
maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu (nedrīkst
būt vairāk kā 5 maksājuma pieprasījumi. Katrā jābūt
auditējamai vērtībai).

• Tabulas apakšā automātiski summējas visu norādīto
izmaksu summa ar un bez PVN un attiecināmo
izmaksu summa.



PVN

• B.8.sadaļā norāda «Jā», tādā
gadījumā, ja Atbalsta pretendents
nav reģistrējies kā PVN maksātājs un
neplāno kļūt par tādu projekta
īstenošanas laikā!

• B.8.sadaļā norāda «Nē» ja Atbalsta
pretendents ir reģistrējies kā PVN
maksātājs vai par tādu kļūs projekta
īstenošanas laikā!

MK not. Nr.590 34.punktā teikts, ka
«Attiecināms ir pievienotās vērtības
nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts
budžetā maksājamās nodokļa summas kā
priekšnodokli normatīvajos aktos par
pievienotās vērtības nodokli noteiktajā
kārtībā».



Attiecināmās izmaksas SATEKAS 11.kārtas projektiem, kas tiek norādītas 
sadaļā «B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas»
1. Jaunu pamatlīdzekļu un pogrammnodrošinājumu iegāde.
2. Būvdarbi (apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts). !!! SATEKAS 11.kārtā netiek attiecināti!!!
3. Būvdarbi (būvprojekts) !!! SATEKAS 11.kārtā netiek attiecināti!!!
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas.
5. Sabiedrisko attiecību izmaksas (sabiedrības informēšana un atpazīstamības veidošana, tostarp zīmola un logotipa izveide un
pozicionēšana tirgū, izmantojot sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojumu, plašsaziņas līdzekļus vai izstādes un izgatavojot
informatīvus izdales materiālus vai videomateriālus).
6. Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas.
7. Sagatavošanas un vispārējās izmaksas, kur noteiktas likmes!!!!

Sagatavošanas izmaksas – 1,8% no projekta attiecināmajām izmaksām (no 1-6 minētām izmaksām (11.kārtā- izņemot 2- 3 izmaksu
pozīciju), kur SATEKAS 11.kārtā maksimālā likme 900,00 EUR (ja atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19.
punktā minētais pasūtītājs (pašvaldība un tās iestādes, valsts iestādes), jo izmaksas aprēķina pēc faktiskajām projekta izmaksām.
(izmaksu likmi nosaka Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodika, kas atrodama šeit:

https://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/2122/ZM_Sag_Visp_metodika_14022022.pdf).

!!! Gatavojot projekta izmaksu tāmi ir jāpievērš uzmanība VRG sludinājumā norādītajai maksimālai projekta attiecināmo izmaksu
summai!!!

Šī projekta attiecināmo izmaksu summa ir noteikta ietverot arī sagatavošanas izmaksu likmi. Sagatavošanas izmaksu likme tāmē ir
jāiekļauj pilnā apjomā.

SATEKAS izsludinātajā 11.kārtā viena projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00



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.  



B.9. Pārējās neattiecināmās 
izmaksas

B.9. tabulā norāda izmaksas, kas ir
neattiecināmas saskaņā ar MK not.
Nr.590 (t.sk. PVN ja ir neattiecināms),
kā arī visas izmaksas, kas pārsniedz
maksimāli iespējamo projekta
attiecināmo izmaksu summu vienam
projektam, kā arī izmaksas, kas nav
iekļautas B.8.tabulā, bet
nepieciešamas mērķu sasniegšanai.

B.9.1. Projekta finansējums

B.9.1 tabula “Projekta finansējums”
aizpildās automātiski pēc informācijas
saglabāšanas B.8. un B.9.tabulā,
summējot kopā izmaksas no B.8. un
B.9.tabulas.



B.10. Izmaksu pamatojums
B.10. tabulā norāda katras attiecināmo
izmaksu tāmes pozīcijas aprakstu, norādot
tās funkciju, lomu projektā un
nepieciešamību mērķa sasniegšanai

-Tāmes pozīcijas ir jāizvēlas no saraksta, kas izveidots aizpildot B.8.sadaļu!

- Iegādes pamatojumā jānorāda, kādēļ izvēlētas tieši šādas iekārtas,
pamatlīdzekļi, novietota konkrētā būve (pimēram, samazina troksni, mazāk
tērē elektrību, u.tml.)

- Obligāti jānotāda, kā konkrētā iegāde nodrošinās plānotā projekta mērķa
sasniegšanu un norādīto sasniedzamo rādītāju izpildi.

# Pamatojumam ir noteikts 500 rakstuzīmju ierobežojums, rakstot tekstu tiek norādīts atlikušais zīmju skaits!



Kritēriji, kas attiecas uz B.8., B.9. un B.10.sadaļām
1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim, ir saskaņā ar Rīcības plānā noteikto rīcību un 
VRG darbības teritoriju;

2.2. Projekta mērķis un mērķauditorija;

2.3. Projekta idejas pamatojums, produkta/pakalpojuma pieprasījums, konkurētspēja; 

2.4. Produkta/ pakalpojuma virzības tirgū pamatojums (mārketings);

2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem, 
naudas plūsmas izvērtējums

2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim;

2.8. Pretendenta projekta darbības virziens;

3.2. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts

3.7. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā projektu iesniegšanas kārtā (ja 
kārtā tiek iesniegti vairāki projekti, tos summē); 

3.8. Uzņēmumā pakalpojuma sniegšanas vai ražošanas procesā tiek ieviesta atjaunojamās 
enerģijas avotu izmantošana.



B.11. Informācija par de minimis

Atbalsta pretendentam piesakoties uz
atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa
jāaizpilda (arī ja līdz šim nav ticis saņemts
atbalsts) un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta
saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS .

Ja tiek īstenots kopprojekts, katrs kopprojekta
dalībnieks šo veidlapu aizpilda par sevi EDS.

B.11. tabulā norāda šīs veidlapas numuru.



C1 Ieņēmumi un izdevumi 
• Esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
• Plānoto ieņēmumu atšifrējums un aprēķins par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji*
• Plānoto izdevumu atšifrējums un aprēķins par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji*
• Papildus informācija

* !!! KATRAI iesniedzēju grupai savi nosacījumi!!!!!

• Ieņēmumu izdevumu sadaļa ir jāaizpilda pēc naudas plūsmas principa (bez PVN) par uzņēmuma kopējiem
ieņēmumiem un izdevumiem, papildus izdalot projekta īstenošanas nozari.

• Esošajiem uzņēmumumiem informācija ir jānorāda par pēdējo noslēgto gadu un projekta rādītāju
sasniegšanas gadu.

• Jaunajiem jānorādā informācija par projekta iesniegšanas gadu un projekta rādītāju sasniegšanas gadu
(vismaz trešais gads pēc projekta īstenošanas).

C.sadaļā norāda visu uzņēmuma saimnieciskās 
darbības  finanšu plūsmu!  



C1 aizpildīšanas nosacījumi (1): 

• Ieņēmumu un izdevumu sadaļā jānorāda informācija par pēdējā noslēgtā gada
ieņēmumiem un izdevumiem (! EU- esošajiem uzņēmumiem).

• Ieņēmumiem ir jāsakrīt ar pēdējā noslēgtā gada pelņas zaudējumu aprēķinā norādīto
neto apgrozījumu (! EU- esošajiem uzņēmumiem).

• Izdevumu sadaļā ir jānorāda visi izdevumi, kas radušies, lai saražotu preces vai sniegtu
pakalpojumus (mainīgās un fiksētās izmaksas).

• Informatīvi norāda aizņēmumu apmēru, kas pēdējā noslēgtajā gadā ir atmaksāts.

• Plānoto ieņēmumu tabulā norāda tikai ieņēmumus no produktu un pakalpojumu
realizācijas, atsevišķi izdalot ieņēmumus no projekta nozares.

• Detalizēti ir jāuzskaita produkta un pakalpojuma veidi norādot realizētos apjoms,
mērvienību un cenu par vienību.

• Produktu un pakalpojuma veidu pievieno ar «+».



C1 aizpildīšanas nosacījumi (2): 

• Ieņēmumu sadaļa nav jānorāda aizņēmumi, ES un valsts atbalsts un ārkārtas ieņēmumus.

• Izdevumu kopsavilkumā norāda visus izdevumus no projekta nozares un pārējās
saimnieciskās darbības - izejmateriāli, darba algas, energoresursi, realizācijas izmaksas,
transporta izmaksas, iekārtu un telpu remonts, nomas maksa par ēkām un zemi un citi
izdevumi.

• Izdevumu sadaļā nenorāda aizdevuma atmaksu, līzingus, nolietojumu.

• Izdevumi ir jāuzskaita detalizēti, veidu pievieno ar «+»

Projekta rādītāju sasniegšanas gads - gads, kad tiek sasniegts projektā plānotie rādītāji (ne
vēlāk kā trešajā gadā pēc projekta īstenošanas).

Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā projekta rādītāju sasniegšanas gada dati ielasīsies
automātiski no nākamajām tabulām.



C1 aizpildīšanas nosacījumi (3): 
• Projekta iesniegšanas gads var sakrist ar pirmo projekta īstenošanas gadu. Ja projektu

plāno īstenot iesniegšanas gadā, pārējos projekta īstenošanas gados norāda “0”vērtību.

• Projekta īstenošanas laiks pamatlīdzekļu iegādes gadījumā viens gads pēc LAD lēmuma
par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

• Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā norāda plānotos ieņēmumus un izdevumus
projekta īstenošanas gados.

• Ieņēmumu sadaļā norāda līdzekļu apjomu projekta īstenošanai (kredīts, pašu līdzekļi) un
ieņēmums no projekta nozares un pārejās uzņēmuma saimnieciskās darbības, ja tādi ir.

• Izdevumu sadaļā norāda uzņēmuma norāda visus izdevumus saimnieciskās darbības
nodrošināšanai un atspoguļo projekta investīcijas.

• Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā projekta rādītāju sasniegšanas gada dati ielasīsies
no nākamajām tabulām.

• Lūdzam norādīt precīzas un projekta nozarei atbilstošas mērvienības un adekvātus to
apjomus!



Piemēri: 
Labie: 

Sliktie 

Norāda visus izdevumus no projekta nozares un
pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības -
izejmateriāli, darba algas, energoresursi, realizācijas
izmaksas, transporta izmaksas, iekārtu un telpu
remonts, nomas maksa par ēkām un zemi un citi
izdevumi.
Ražošanas izmaksas, iepakošanas, mārketinga,
tirdzniecība, atalgojums.
Pakalpojumiem – izdevumi, kas nepieciešami, lai
sniegu pakalpojumu.



Saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs 



JU Esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums*

C1. Ieņēmumu un izdevumu sadaļa
jaunajiem uzņēmumiem Ieņēmumu
izdevumu sadaļa ir jāaizpilda pēc
naudas plūsmas principa (bez PVN) par
uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem un
izdevumiem.
Informācija ir jānorāda par projekta
iesniegšanas gadu, īstenošanas
gadiem un gadu, kad tiek sasniegts
Projekta rādītājs.



EU, JU Plānoto ieņēmumu atšifrējums un aprēķins par gadu, 
kad tiek sasniegti rādītāji

• Plānoto ieņēmumu tabulā norāda tikai ieņēmumus no produktu un
pakalpojumu realizācijas, atsevišķi izdalot ieņēmumus no projekta
nozares.

• Detalizēti ir jāuzskaita produkta un pakalpojuma veidi norādot
realizētos apjoms, mērvienību un
cenu par vienību. Produktu un pakalpojuma veidu pievieno ar «+».

• Ieņēmumu sadaļa nav jānorāda aizņēmumi, ES un valsts atbalsts un
ārkārtas ieņēmumus.

• Izdevumu kopsavilkumā norāda visus izdevumus no projekta nozares
un pārējās saimnieciskās darbības - izejmateriāli, darba algas,
energoresursi, realizācijas izmaksas, transporta izmaksas, iekārtu un
telpu remonts, nomas maksa par ēkām un zemi un citi izdevumi.
Izdevumu sadaļā nenorāda aizdevuma atmaksu, līzingus,
nolietojumu.

• Izdevumi ir jāuzskaita detalizēti, veidu pievieno ar «+».



EU Papildus informācija

• Sniedz papildus informāciju pie ieņēmumiem un izdevumiem, kas 
pamato atšķirības, piemēram, strauju ieņēmumu vai  izmaksu 
kāpumu vai kritumu salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. 

• Svarīgi pamatojumā norādīt informāciju, kas ir pamatota un viegli 
pārbaudāma. 



Kritēriji, kas attiecas uz C.1.sadaļu

2.5. Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja
kapacitāte, materiālie resursi, atļaujas);

2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim unsasniedzamajiem
rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums;

2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim;

2.8. Pretendenta projekta darbības virziens;

2.9. Projekta riski un risku izvērtējums;

3.2. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts;

3.7. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā projektu
iesniegšanas kārtā (ja kārtā tiek iesniegti vairāki projekti, tos summē);

3.8. Uzņēmumā pakalpojuma sniegšanas vai ražošanas procesā tiek
ieviesta atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana.



C.2. Sasniedzamie rādītāji 

• Katram iesniedzēja veidam aizpildāmās
tabulas atšķirsies!

• Norādot sasniedzamos rādītājus,
izvērtējiet:

-rādītāju norādāmo apjomu (% vai skaita
pieaugums) (ieteikums- norādiet minimālo
pieļaujamo)
- to izpildes iespēju apdraudējumus
projektu uzraudzības laikā (jo īpaši trešajā,
ceturtajā un piektajā uzraudzības gadā).



Sasniedzamie rezultāti (esošajiem) (MK not. Nr.590): 

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) (MK 
not. Nr.590): 

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 (MK not. Nr.590):

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 (MK not. Nr.590)

• 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) (MK not. Nr.590)

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;



Apgrozījuma palielinājums 



Darba vietu radīšana

Radīta darba vieta- ir noslēgts darba līgums ar
darbinieku, nosakot normālu darba laiku (darbinieka
normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt
astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba
laiks- 40 stundas), vai pašnodarbinātas personas
saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba
vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā
nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst
normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku
tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.

Tabula ir jāaizpilda visiem atbalsta pretendentiem un tajā ir jānorāda kopējais uzņēmuma
apgrozījums, kā arī uzņēmumā nodarbināto skaitu.
Šīs tabulas informācijai ir jāsakrīt ar ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā norādīto
informāciju! .

Tabulā obligāti jānorāda jaunradīto darba vietu apraksts-
amata nosaukums, pienkumi, atalgojums, u.tml. 

#  Pamatojumam ir noteikts rakstuzīmju ierobežojums! 





Darba vietu radīšana un atbilstošs atalgojums

• Ja projekta ietvaros ir plānots izveidot jaunu pilna laika darba vietu, 
ir jāņem vērā arī atalgojuma apjoms atbilstoši profesijas 
klasifikatorā noteiktajai vidējai stundas likmei! 

Informāciju vidējo profesiju atalgojumu stunda likmi var atrast šeit:  
https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/profesiju-atalgojums

Piemērs no VID 
mājas lapas



Kopprojektu gadījumā

Kopprojekta gadījumā aizpilda sasniedzamos
rādītajus par katru kopprojekta dalībnieku!!!



VRG noteiktie sasniedzamie rādītāji – obligāti jānorādi vismaz 1 
rādītājs 

Biedrības SATEKA noteiktie sasniedzamie 
rādītāji 10.kārtas projektiem: 

• Radītas jaunas darbavietas;

• Izveidoti jauni pakalpojumi/produkti;

• Pilnveidoti esošie pakalpojumi/produkti;

• Produktivitātes kāpināšana
darbiniekiem;

• Izveidots vietējo uzņēmēju kopīgs
mārketinga produkts.

• Izveidotas vai labiekārtotas vietējās
produkcijas realizācijas vietas

• Vismaz 1 uzņēmumā tiek ieviesta
atjaunojamās enerģijas avotu
izmantošana

Aizpilda, ja VRG SVVA stratēģijā ir norādījusi
sasniedzamos rādītājus šīs rīcības projektiem. VRG
sasniedzamie rādītāji ir norādīti sludinājumā!

IZVĒLAS ATBILSTOŠI PROJEKTA SPECIFIKAI!!!

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



Kritēriji, kas attiecas uz C.2.sadaļu

2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums;

2.7. Projekta dzīvotspēja un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim;

2.8. Pretendenta projekta darbības virziens;

3.1. Projekta ietvaros tiek sasniegts vismaz viens atbilstošās rīcības
rezultātu rādītājs;

3.2. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts;

3.8. Uzņēmumā pakalpojuma sniegšanas vai ražošanas procesā tiek
ieviesta atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana.



D Pavaddokumenti 



D Pavaddokumentu augšupielāde (1)
1.solis- izvēlas nepieciešamo pamatdokumenta veidu un nospiež pogu «Ielādēt» 

2.solis- atveras paplašinājums. Nospiež pogu «Pievienot failu».  

3.solis- izvēlas konkrētu dokumentu. Tas tiek «atlasīts un ielikts šajā sadaļā. Nospiež pogu «Augšupielādēt» 



D Pavaddokumentu augšupielāde (2)

4.solis- pēc augšuplādes ir redzams, ka attiecīgais dokuments ir pievienojies  atbilstošajai sadaļai. 

5.solis- nospiež pogu «Atpakaļ» notiek atgriešanās D.sadaļā



Kritēriji, kas attiecas uz D.sadaļu

2.1. Projekta iesniegumam pievienoti un atbilstoši noformēti
nepieciešamie dokumenti

Ievēro:
- pievienojot EPS projekta iesnieguma pielikumus jādrošina dokumentu pievienošana: DOC vai DOCX un XLS

vai XLSX , PDF vai JPG failu formātā (arī atbilstošais elektroniski parakstītu dokumentu formāts). Pievienotā
dokumentācija nedrīkst atšķirties no oriģināla;

- pievienotajiem dokumentiem pirms skenēšanas ir jābūt parakstītiem, kopijām, norakstiem vai izrakstiem -
to pareizību apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- pievienotajiem dokumentiem jābū labā kvalitātē- nav izplūduši, teksts ir pilnībā salasāms;
- dokumenti, kas ir uz vairākām lapām ir apvienoti vienā dokumentā.  

Ja pietrūkst vietas informācijas ievadīšanai, atbalsta pretendentam ir tiesības pievienot informāciju kā
pielikumu. Tādā gadījumā ir jānorāda atsauce par pielikuma pievienošanu!



E Iepirkums/ cenu salīdzināšana (1) 



E Iepirkums/ cenu salīdzināšana (2)

Par iegādēm (izņemot būvdarbiem) sākot no
1000 EUR attiecas iepirkuma procedūra jau uz
pieteikuma iesniegšanas brīdi!
Ir jāizpilda attiecīgā sadaļa EPS un iepirkuma
(cenu salīdzināšanas dokumenti) dokumentācija
ir jāpievieno zem pavaddokumentu attiecīgās
sadaļas.

Attiecīgi pie katras B.8.sadaļas tāmes pozīcijām būs šāda atzīme par
iepirkuma procedūru.
E.sadaļā parādīsies secīgi numurēti līguma procedūru vērtēšanas
ziņojumi.
Ar zaļo bultiņu atver apakštabulu, kurā jānorāda informāciju par
piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu veicēju.
Atzīmē, ja tas ir izvēlēts kā konkursa uzvarētājs- piegādātājs vai darbu
veicējs.



Kritēriji, kas attiecas uz E.sadaļu

2.6. Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem, naudas plūsmas izvērtējums

Ievēro, ka cenu aptaujas dokumentācija ir:
-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!)



Projekta pārskats 

Pirms spiest pogu «Iesniegt VRG», šķirklī «Projekta pārskats» ir dota iespēja pārbaudīt, vai projekta E-
iesniegums EPS ir pilnībā aizpildīts un tajā nav kļūdu.

!!! Piespiežot pogu «Pārbaudīt», ja EPS E-iesniegumā kļūdu nebūs, E-iesnieguma augšējā malā
parādīsies paziņojums: «Pretendenta deklarācijas parakstīšana notiks elektroniski, iesniedzot
pieteikumu LAD! Pieteikums ir pareizi aizpildīts»

!!!Sagatavoto pieteikumu var iesniegt atvērtās kārtas ietvaros, 01.12.2021. līdz 23:59.  Pieteikumu pēc 00:00 
nebūs iespējams iesniegt! 





EPS E-iesnieguma iesniegšana 

Lai iesniegtu projekta
iesniegumu, ir jāatzīmē,
ka projektā norādītā
informācija ir patiesa.



UZMANĪBU! 



Apliecinājums par projekta iesnieguma iesniegšanu

Pēc projekta iesniegšanas EPS, vairs nav iespējams veikt tā 
precizēšanu vai dokumentu augšupielādi!  



Biežāk pieļautās kļūdas (1)

• Tiek plānoti projekti uz apšaubāmiem finanšu aprēķiniem -
sasniedzamie rādītāji balstīti uz pārāk optimistiskām prognozēm
(piemēram, neadekvātas pakalpojuma cenas, apjomi,
jaunradītās darba vietas);

• Projekta izmaksas ir nesamērīgas pret projekta rezultātu;

• Neatbilstoši iepirkumi (iegādes neatbilst iepirkumā noteiktajam);

• Sadārdzinātas izmaksas;

• Iegādes veiktas no saistīta uzņēmuma;

• Nekvaliatīvi veikta tirgus izpēte un noteikti projekta riski;



Biežāk pieļautās kļūdas (2)

• Netiek ievēroti projekta īstenošanas un dokumentu
iesniegšanas termiņi (iepirkums, u.c.);

• Uz maksājuma iesniegšanas brīdi projektam jābūt pilnībā
pabeigtam – apmaksātam, iekārtām jābūt uzstādītām, būvēm
pieņemtām ekspluatācijā, ir jābūt uzsāktai projekta mērķu
sasniegšanai;

• Netiek sasniegti plānotie rādītāji;
SANKCIJAS – MK Noteikumu Nr.598. 6.pielikums



SVARĪGI! 
Projekta iesniegums parāda, ka plānotās projekta izmaksas
atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot:

❖ saimnieciskuma principu, kurš saistīts ar to, lai resursi, ko
atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai, būtu
pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;

❖ lietderības principu, kurš saistīts ar labāko attiecību starp
izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

❖ efektivitātes principu, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu
un paredzēto rezultātu sasniegšanu.



Ieteikumi no mūsu LAD LEADER daļas (1)
• Pamatīgāk pieķerties un izstrādāt Iepirkumu un pievienots tam

atbilstošos dokumentus. Tā, lai tiešām ir izstrādāta tehniskā
specifikācija un lai ir pretī atbilstoši piedāvājumi.

• Tehniskajā specifikācijā pie parametriem norādīt “no… līdz…”
vai “ekvivalents”. Uz sākotnēji norādītajiem konkrētajiem
cipariem bieži vien pēc tam iekrītam. No izvērtētajiem projekta
pieteikumiem ļoti daudz mūsu laika paņēma tieši iepirkuma
sadalīšana, sakārtošana un izvērtēšana pa jaunam.
Piedāvājumiem jābūt skaidri salasāmiem!

• Nekustamā īpašuma dokumenti – Nomas līgumi, saskaņojumi
vai ja ir tiešām paša īpašums… Nesam atbildību to ko
uzrakstam un uzrādam!



Ieteikumi no mūsu LAD LEADER daļas (2)

• Precīzus kadastra Nr. projekta pieteikumā
• Pie sasniedzamajiem rādītājiem- ja ir vairāki projekti, tad ar katru

nākamo augam uz augšu.
• Pamatlīdzekļos – mazvērtīgais inventārs. Komplektēt komplektus,

ja ir mazo pamatlīdzekļu iepirkums.
• Rūpīgi skatamies un atzīmējam projekta pieteikumā SAISTĪTOS

KLIENTUS. De minimis veidlapā uzrādam arī saistītos
uzņēmumus, ja ir.

• FINANSES: ja ir pašu līdzekļi (pats, kaimiņš, kolēģis….) tad
pieliekam vai nu Vienošanās līgumu un konta izdruku klāt, vai arī
ja ir paša līdzekļi, tad konta izdruka ar redzamu pieejamo
atlikumu.

• Finanšu sadaļas!!!!



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: 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!
Veiksmi projektu izstrādē un to realizācijā!


