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

• Vietējā rīcības grupa (VRG) ir 
publisko un privāto partneru 
apvienība, kas darbojas noteiktā 
teritorijā.
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Projektu skaits, ko saņēmusi vērtēšanā 
Ziemeļvidzemes RLP (2014.-2020.)
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1188

512 Vietējas ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas (43 %)

615 Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas 

(52%)

61 Sabiedrības 
virzītas vietējās 

attīstības 
stratēģiju 

īstenošana (5 %)
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20%

54%

10%

11%

5%

Cēsu rajona lauku partnerība 

(203 projektu iesniegumi)

40 tiek īstenoti

110 sākta uzraudzība

21 noraidīti

22 pārtrauktas saistības

10 atsaukti



Kāpēc kavējas projektu 
izvērtēšana…

• Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (nomas 
līgums, iepirkuma dokumenti, specifiski saskaņojumi vai 
atļaujas no citām institūcijām utt.);

• Nepilnīgi (neaizpildīti) dokumenti (piemēram, projekta 
iesnieguma Finanšu tabulas);

• Neatbilstoši iepirkuma dokumenti, kā rezultātā Atbalsta 
pretendentam jāveic atkārtota iepirkuma procedūra;

• Neliels nodokļu parāds, kuru Atbalsta pretendents var 
nomaksāt līdz Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanai.
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Iepirkuma procedūras/cenu aptaujas ietvaros konstatētie
pārkāpumi:

➢ Iesniegtie piedāvājumi nav salīdzināmi

➢ Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metode
(piemēram, veikta vienkāršota cenu aptauja iepirkuma procedūrai
ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību vietā)

➢ Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai
neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem

➢ Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija
(piemēram, noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi
nenodrošinot vienādu piekļuvi)

➢ Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja/pakalpojumu sniedzēja
apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai tā saistītā persona

➢ Konstatēts projekta sadārdzinājums
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Galvenie projektu noraidīšanas 
iemesli

➢ Atbalsta pretendentam ir kāda no grūtībās
nonākuša uzņēmuma pazīmēm (nepiemēro
fiziskai personai, zemnieku saimniecībai, biedrībai
vai nodibinājumam) – uzkrātie zaudējumi pēdējā
noslēgtajā gadā nepārsniedz pusi no reģistrētā
pamatkapitāla, nav piemērota maksātnespējas
procedūra.

➢ Nav ekonomiskā dzīvotspēja - negatīva naudas
plūsma laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu
gada pārskata līdz projekta iesnieguma
iesniegšanai, projekta iesnieguma iesniegšanas
gadā, kā arī visos projekta īstenošanas gados.

8



9



➢ Atbalsta pretendentam ir nodokļu parāds 
valstij.

➢ Mākslīgi radīti apstākļi publiskā 
finansējuma saņemšanai.

➢ Atbalsta pretendenta un tā saistīto uzņēmumu 
apgrozījums pārsniedz 70 
000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta 
iesniegšanas;

➢ Uzsākta projekta īstenošana pirms projekta 
iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā vai bez 
nepieciešamo dokumentu ieguves 
(būvniecība).
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➢ Plānotās projekta izmaksas neatbilst gaidāmajiem 
rezultātiem - pareizas finanšu vadības principiem, ko 
veido:

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

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

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

➢ Projekta īstenošanas rezultātā nevar sasniegt 
Pasākuma aktivitātes mērķi vai individuālo Projekta 
mērķi.
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➢ Projekta ietvaros plāno iegādāties iegādes, 
kas nav attiecināmas (piemēram, 
kvadracikls).

➢ Sabiedriskā labuma projektā plānotajam 
mērķim ir komerciāls raksturs un par tā 
rezultātu plānots prasīt samaksu vai arī tas 
nebūs publiski pieejams.

➢ Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un 
Atbalsta pretendents tos nevar iesniegt.
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Pēc projekta apstiprināšanas…

6 mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par 
projekta iesnieguma apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā piecu 
darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas 
jāiesniedz:

➢ Būvniecības dokumenti (būvprojekts un būvatļauja, 
paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte);

➢ Ar būvniecību saistītā iepirkuma dokumenti.

❖ Ja paredzamā līguma summa nesasniedz 70 000 
eiro, jāiesniedz vismaz 2 derīgi piedāvājumi;

❖ Ja paredzamā līguma summa pārsniedz 70 000 
eiro iepirkuma procedūras dalībniekam ir vismaz 
viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru 
saistīts iepirkums un iesniedz 3 derīgus 
piedāvājumus
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6 mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
par projekta iesnieguma apstiprināšanas Atbalsta 
pretendentam jāuzsāk projekta īstenošana, 
izpildot vienu no šādiem nosacījumiem:

➢ atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju 
grupai ir iesniedzis būvatļaujas (paskaidrojuma 
raksta vai apliecinājuma kartes) kopiju ar 
būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 
un būvprojektu ar būvatļauju, kurā izdarīta 
atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;

➢ ir iegādāts vismaz viens no projektā 
paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir 
vismaz 10 % no attiecināmo izmaksu summas, 
kas paredzēta pamatlīdzekļu iegādei;

➢ ir noslēgts līgums un samaksāts avanss vismaz 
20 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas, 
kas paredzēta iegādei.
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Projekta īstenošanas laikā 
konstatētie pārkāpumi

➢ Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas
noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā
lēmumā

➢ Nav veikti būtiski projekta grozījumu saskaņojumi

➢ Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums virs
maksimālā projektu realizācijas termiņa, neveicot
paredzētās investīcijas

➢ Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu
summa par 10 % pārsniedz summu, kas apstiprināta
pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu
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Projektu uzraudzības periods

➢ Projekta uzraudzības periodu uzskaita sākot no
pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma
pieprasījuma iesniegšanas LAD

➢ Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci
gadi pēc to īstenošanas.

16



Projektu uzraudzības periods

➢ Uzraudzības periodā jāsasniedz projektā paredzētie
rādītāji un mērķis

➢ Finanšu un projektā plānotajiem rezultatīvajiem
rādītājiem nav pieļaujams samazinājums salīdzinot ar
pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas

➢ Uzraudzības periodā tiks piemērots sankcijas
proporcionāls aprēķins un finansējuma atprasīšana
atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem

➢ Pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, LAD ir tiesīgs
pagarināt projekta uzraudzības periodu, ja tas konstatē
atkāpes no projektā paredzētajiem sasniedzamajiem
rādītājiem.

17



Projekta uzraudzības periodā 
konstatētie pārkāpumi

➢Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas
izmantošanā (Atbalsta saņēmējs ir pārtraucis
savu produktīvo darbību, reorganizācija,
pārvietošana un darbības pārtraukšana citu
iemeslu dēļ)

➢ Investīciju atsavināšana

➢Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie
rādītāji un mērķi – 3.gadā pēc projekta
īstenošanas!!!

➢Citas proporcionālas finanšu korekcijas
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Ieteikumi veiksmīgākai 
projektu īstenošanai

✓ Pirms projekta iesniegšanas veikt tirgus izpēti – vai plānotais 
pakalpojums vai prece būs pieprasīts;

✓ Kādas papildus izmaksas var rasties līdz ar plānotā pakalpojuma vai 
preces ieviešanu;

✓ Kur un no kā būs iespējams iegādāties izejvielas;
✓ Kur un kā realizēs saražoto produkciju;
✓ Ja tā ir pakalpojumu sniegšanas vieta – vai vieta ir piemērota un 

sasniedzama potenciālajiem klientiem;
✓ Vai projekta īstenošanas vietā atļauta projektā plānoto darbību 

veikšana;
✓ Vai būs iespējams iegūt finansējumu projekta realizācijai (Lauku 

atbalsta dienests publisko finansējumu izmaksā pēc pilnīgas projekta 
ieviešanas);

✓ Ja projekta finansējums nesedz visus nepieciešamos ieguldījumus, vai 
būs iespējams rast papildus finansējumu un īstenot ideju pilnībā, jo pēc 
projekta īstenošanas jāspēj sniegt plānotais pakalpojums vai jāražo 
plānotā prece;

✓ Pārdomāt, vai ir iespējama solīto rādītāju (neto apgrozījums / radītās 
darba vietas) sasniegšana. Plānot reāli sasniedzamus rādītājus.
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Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Valmierā, Mūrmuižas ielā 18

Tālrunis 64201500

E-pasts ziemelvidzeme@lad.gov.lv

Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja, 

Pārvaldes vadītāja vietniece Baiba Kiršblate

Tālrunis 26305197

e-pasts baiba.kirsblate@lad.gov.lv
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