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KAS IR LEADER UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTS?

1. rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

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

Pēc projekta īstenošanas NVO sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

➢ rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;

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

Pēc projekta īstenošanas uzņēmēji sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:



KAS IR LEADER UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTS?

Projektus iesniedz apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ 5.1. aktivitātē   "Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas“ (Ministru kabineta noteikumi Nr. 590)

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

Projektu iesniedzēji ir : 

1. Juridiskas personas (arī NVO ) vai fiziskas personas, kas veic saimniecisku 
darbību un kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms 
projekta iesniegšanas;

2. Juridiskas personas (arī NVO ) , kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskas 
personas, kas uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja to saistīto 
uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms 
projekta iesniegšanas.

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


S v a r ī g i

1. Mērķis, ko grib sasniegt. Darbības plāns

2. Sasniedzamie rādītāji

3. Tirgus izpēte

4. Riska analīze

5. Pieejamie finanšu resursi

6. Naudas plūsma

7. Cenu aptauja: tehniskā specifikācija, 2 piedāvājumi

8. Būvprojekts

9. LAD klienta reģistrācijas numurs

10.Piekļuve LAD EPS sistēmai
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JĀSAPROT  PROJEKTU FINANSĒŠANAS UN 
IEVIEŠANAS SHĒMAS

➢ Kas ir maksājumus (darījumus) apliecinoši dokumenti

➢ Kas ir maksājuma pieprasījums

➢ Kāds ir Projekta laika grafiks – kādi ir finansēšanas posmi, saskaņā ar 
projekta realizāciju

➢ Kādas būs projekta pārbaudes un atskaites

➢ Kas pēc projekta noslēguma jāievēro īstenotājam,

➢ Kādas ir Publicitātes prasības projekta ieviešanas laikā



PROJEKTA SASTĀDĪŠANAS PLĀNS - 1

Projekta pieteikumu sagatavo elektroniski

➢Kas ir Elektroniskās pieteikšanās sistēma (EPS) un kā tā strādā ?

➢Iepazīstas ar visu projekta pieteikuma aizpildīšanai nepieciešamajām sadaļām

Ir definēta projekta ideja

➢ Sagatavots plānotās darbības apraksts

➢ Saprastas un apzinātas potenciālās izmaksas

➢ Aprēķināta projekta dzīvotspēja sastādīta finanšu plūsma, aprēķināti potenciālie 
ieņēmumi un izdevumi
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PROJEKTA SASTĀDĪŠANAS PLĀNS - 2

Projekta iesnieguma sagatavošana – elektroniski Lauku Atbalsta Dienesta EPS 
sistēmā

Pievienojamie dokumenti :

* Nekustamā īpašuma dokumenti

* Iepirkuma dokumenti/ Cenu aptauja

* Būvniecības dokumenti

* Pašnovērtējums

* De minimis veidlapa

* Finanšu informācija

Citi dokumenti : tirgus izpēte, konkurentu analīze, aptaujas par pakalpojuma 
nepieciešamību, paskaidrojoši dokumenti, fotofiksācijas, skices, plāni u.c.
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SAVA PROJEKTA DZĪVOTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS

PROJEKTA ILGTSPĒJĪBA

➢kā projekts tiks uzturēts tā uzraudzības laikā un pēc tam, kā tiks attīstīts, kādas ir plānotās 
darbības attīstības nodrošināšanai! Kas notiks pēc projekta īstenošanas? Kā iegūtais uzlabos 
pretendenta darbību?

IESPĒJAMO RISKU IZVĒRTĒJUMS

➢noteikt projekta un uzņēmējdarbības virziena vājās puses, kā arī iespējamās nepilnības 
dažādos projekta īstenošanas posmos!

RISKU NOVĒRŠANA/MAZINĀŠANA

➢ definēt ( nosaukt) riskus, kā risinās problēmas projekta īstenošanas laikā!

FINANŠU IEGULDĪJUMI

➢kādi un kāda apmēra finanšu ieguldījumi vēl būs nepieciešami kvalitatīvai projekta 
realizācijai! Vai ar šo projektu iespējams attīstīt bez lieliem papildu ieguldījumiem?
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AR KO SĀKAM?
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PROJEKTA PIETEIKUMA KOMENTĀRI

A.1. Darbības apraksts
Pašreizējās darbības apraksts

Atbalsta pretendentam jāsagatavo īss pašreizējās darbības apraksts, tajā iekļaujot šādu informāciju:

• Atbalsta pretendenta vēstures apraksts brīvā formā

• Atbalsta pretendenta pamatdarbības virzieni, to īss apraksts

• Galvenās atbalsta pretendenta šā brīža darbības

• 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

Kritērijs Nr. 2.1.

Kritērijs Nr. 3.2.

10



A.3.

Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas* (par 

kopprojektu aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks)

Ja tiek dibināts uzņēmums, var norādīt savas telpas, JA IR Zemes grāmatā –

KADASTRA NR.
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BŪTISKĀKĀ APRAKSTA DAĻA
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B.3.

B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi

Vai projekta īstenošana ieviesīs jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā? Jā

Pie jautājuma atbildot ar JĀ – NORĀDA SASNIEDZAMO 

JAUNINĀJUMU-INOVĀCIJU pie 3.1

B.3.1. Ja atbilde ir "Jā”, lūdzu, aprakstīt, kādus jauninājumus
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B.4.1

Rādītāji jāsasniedz TREŠAJĀ gadā pēc projekta realizācijas

590 MK noteikumu izpratnē (6.2.p.) 

• Radīta darba vieta:

• noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku

• vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits 
kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam

• pašnodarbinātaspersonas saimnieciskās darbības uzsākšana 

Par darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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B.6. Projekta apraksts - 1
B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums (tostarp 

darbību, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums, tirgus 

analīze, konkurentu novērtējums, preces vai pakalpojumu apraksts)

Atbalsta pretendents sniedz informāciju par projekta priekšvēsturi, vispārīgu 

aprakstu par projektu. Skaidri apraksta galvenās problēmas uzņēmuma 

darbībā/ jauna pakalpojuma vai produkta radīšana -ieviešana, ko projektam ir 

jāatrisina un kā projekts sniegs ieguldījumu, ko dos projekta ieviešana. 

Tirgus analīze, konkurentu novērtējums, preces vai pakopojuma apraksts.

Apraksta projektā plānotās aktivitātes un norāda, kā tieši katra attiecināmajās 

izmaksās iekļautā pozīcija ir saistīta un sekmē projekta mērķa sasniegšanu. 
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B.6. Projekta apraksts - 2

Projekta ilgtspējas apraksts.

Projekta ilgtspēju var ietekmēt dažādi faktori, būtiskākie no tiem ir:

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

īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi;

• ekonomiskie un finanšu aspekti - projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai 
turpinātu īstenot projekta

aktivitātes ilglaicīgi.
Kritēriji, kas attiecas uz visu B.6 sadaļu:

Kritērijs Nr. 2.1.
Kritērijs Nr. 2.2.
Kritērijs Nr. 2.3.
Kritērijs Nr. 2.6.
Kritērijs Nr. 3.1.
Kritērijs Nr. 3.2. 16



B.6. Projekta apraksts - 3

B.6.2. Projekta īstenošanas laika grafiks

Norāda termiņus, kādos tiks īstenotas projektā plānotās aktivitātes, ievērojot projekta 
uzsākšanas un īstenošanas termiņus. Projekta uzsākšanas termiņš - Atbalsta pretendents 
saņem Dienesta lēmumu aptuveni 4 mēnešu laikā no VRG izsludinātās kārtas noslēgšanās 
datuma (ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, 
lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts). Atbalsta saņēmējs projektu sāk īstenot 
sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. Ja projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana vai 
atjaunošana, atbalsta saņēmējs projektu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par 
projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās.

Projekta īstenošanas termiņš: Ja tiek veikta būvniecība – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; Pārējiem projektiem projektu 
īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.
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B.6. Projekta apraksts - 4

*PIEMĒRS  - Projekta īstenošanas aktivitāte

➢ Projekta sagatavošana, projekta iesniegšana

➢ Projekts apstiprināts VRG un LAD. Paralēli ir izstrādāts pilns tehniskais projekts un veiktas 
būvniecības cenu aptaujas

➢ Tiek veikti būvdarbi. Pakalpojuma/ražošanas  vieta nodota ekspluatācijā

➢ Notiek vietas iekārtošana, iegādāts nepieciešamais inventārs/pamatlīdzekļi 

➢ Ja nepieciešams saskaņošanas ar dažādām institūcijām ( PVD, pašvaldību un VID)

➢ Pakalpojuma/ ražošanas vietas atklāšanas pasākums 

➢ Sagatavots marketinga plāns un uzsākta tā ieviešana 

➢ Pilnveidota mājas lapa ar atbilstošu informāciju, Facebook un uzstādīts outdoors, tai skaitā VRG un 
fonda publicitāte.

➢ Tiek meklēti sadarbības partneri, pilnveidota sadarbība ar produkcijas piegādātājiem
18



B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 4

* PIEMĒRS

2020 februāris sagatavots projekts, veikta cenu aptauja

2020 maijs projektā plānotā pamatlīdzekļa iegāde

2020 jūnijs maksājuma pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana LAD

2020 jūlijs projekta pabeigšana un pakalpojuma sniegšanas ar jauno iekārtu uzsākšana un 

publicitātes nodrošināšana

Projekta īstenošanas laika grafiks arī norāda uz projekta ilgtspēju, jo tajā ir paradītas 

aktivitātēs ne tikai projekta ieviešanas laikā, bet arī ilgtermiņā 5 un vairāk gadi. 
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 5

B.6.3. Projekta finansēšanas apraksts (finanšu līdzekļu avoti, projekta vadībai 
nepieciešamie resursi)

Atbalsta pretendents detalizēti apraksta, kā veidojas projekta realizācijai 
nepieciešamais finansējums un kādi ir finansēšanas avoti.

Atbalsta pretendentam ir jābūt pieejamiem finansējuma līdzekļiem, lai nodrošinātu 
projekta īstenošanas nepārtrauktību (norāda, vai būs paša līdzekļi, aizņēmums). 

Rīcība 2.1.-2.2. Ja atbalsta pretendents ir biedrība, nodibinājums vai reliģiska 
organizācija, projekta īstenošanai var sniegt rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu. 
Rēķinu priekšapmaksas pieprasījuma gadījumā Dienests veic priekšapmaksu, 
pamatojoties uz iesniegtiem rēķiniem, publiskā finansējuma apmērā.
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 6

B.7. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs

Būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kuras tiek pārbūvētas, 

ierīkotas vai atjaunotas u.c. Pārvietojamai tehnikai un citiem pamatlīdzekļiem 

norāda to atrašanās vietas kadastra numuru
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 6
B.8. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus
Nosaukums, marka un modelis Skaits Pamatlīdzekļa vienība no A.3. tabulas (ja attiecas)

Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jābūt vismaz par 25 % lielākai jaudai, ražībai vai celtspējai)

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu

Cits (programmnodrošinājums u. c.) Uzņēmumam, kas tiek dibināts.  Sulu spiede ABC 150 1.0 ( piemērs)

Kritērijs 1.1. 4)
Zemes grāmatu jāpievieno pielikumā, lai var pārbaudīt un pierādīt projekta īstenošanas vietu
B.8. sadaļā ievadītie pamatlīdzekļi parādīsies B.9. sadaļā
Kritērijs Nr. 2.1.
Kritērijs Nr. 2.2.
Kritērijs Nr. 3.2.
Kritērijs Nr. 4.2.
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 7

B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kritērijs Nr. 2.2

Ja B9 ieliek atzīmi veikta iepirkuma procedūra, parādās E daļa pieteikumā
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 8

B.12. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem .Jāraksturo projekta ietekme uz apkārtējo vidi. Atbalsta 
pretendentam jānorāda, vai ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas (vai tās tiks saņemtas un 
kad), piemēram, piesārņojošo darbību veikšanai u.c. " Noteikumi N.598 1.pielikuma 
"Atbalsta pretendenta

deklarācija" 20. punktā atbalsta pretendents apliecina, ka projekta īstenošanas laikā ievēros 
normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstoši Eiropas 
Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi.

Raksturo projekta ietekmi uz apkārtējo vidi. Atbalsta pretendentam jānorāda, kādā veidā 
atbalsta pretendents nodrošinās LR tiesību aktu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) prasību 
izpildi attiecībā uz vides aizsardzību.
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 9

B.13. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts

Projekta iesniedzējs apraksta darbības (plakātu un informatīvu plākšņu izvietošana, 
informatīvo materiālu izdošana, publicitātes pasākumu organizēšana u.c.), kas tiks 
veiktas, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta ieviešanu un 
sasniegtajiem rezultātiem, nodrošinot atsauci uz Cēsu rajona lauku partnerību. 
Atbalsta pretendentam, plānojot projekta informācijas un

publicitātes pasākumus, jāņem vērā Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. 
gadam) –

http://www.lad.gov.lv/lv/ atbalstaveidi/projekti-un-investicijas/vizualas-identitates-
vadlinijas-%282014-2020-gadam%29/«
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 10

B.13. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi 

Piemērs

Informatīvā plāksne tiks izveidota sedzot izmaksas no administratīvajiem līdzekļiem un 
tā tiks izvietota uzņēmuma ēkā, kur tiek glabāti pamatlīdzekļi. Projekta īstenošanas laikā 
un pēc projekta realizācijas tiks ievietota informācija par projekta īstenošanu sociālajos 
tīklos Facebook.

Nodrošinot publicitāti un citas ar projektu īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem 
saistītas aktivitātēs tiks nodrošināta atsauce uz Cēsu rajona lauku partnerību.

Publicitātes nodrošināšanai tiks ņemtas vērā Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. 
gadam) - http://www.lad.gov.lv/lv/atbalstaveidi/projekti-un-
investicijas/vizualasidentitates-vadlinijas-%282014-2020-gadam%29/"

Kritērijs 2.8.
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 11

B.14. Projektā izmantotā pamatizejviela un paredzētais gala produkts (aizpilda, ja pretendē 

uz atbalstu B darbībā)

Produkta (-u) nosaukums (-i) KN grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas

līmenim

Pamatizejviela

Galaprodukts

Kritērijs Nr. 2.2

Kritērijs Nr. 2.1.

Kritērijs Nr. 3.1.

Šo sadaļu aizpilda, ja B.1. sadaļā ķeksītis ir ielikts pie:

B – Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšana [6B]
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 12

B.15. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu 

vietējās attīstības stratēģiju

Apraksts

Šajā sadaļā apraksta informāciju, kura ir būtiska, kas nav aprakstīta 

iepriekšējās sadaļās, kā arī pēc vērtēšanas kritēriju

metodikas atbilstošos kritērijus, kurus nevar aprakstīt vai izmērīt citās 

projekta pieteikuma sadaļās.

Var ievietot īsu SVID, pilnu pielikumā D

Iespējamo risku izvērtējums
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Riski / atšķirīgas risku klasifikācijas, atkarībā no darbības veida/

Vadīšanas riski - nepietiekama projekta vadītāja kvalifikācija un pieredze projektu realizācijā, kas var novest pie projekta rezultātu 

nesasniegšanas. Plānotie pasākumi riska novēršanai ir vadītāja konsultācijas ar speciālistiem, rūpīga projekta termiņu un finanšu 

plānošana.

Personāla riski - neprofesionāla komanda, kas norādītu uz nekvalitatīvu personāla atlasi un varētu radīt negatīvu ietekmi uz termiņiem, 

izmaksām, kā arī radīt nestabilitāti projektā. Nepieciešama rūpīga personāla atlase, kur skaidri noteiktas darbam nepieciešamās iemaņas 

un rūpīgi sastādīti darba līgumi. Darbinieks, kuru plānots ņemt darbā pēc projekta īstenošanas, pārdomā – riska mazināšanai izvērtētas 

vairāku iespējamo darbinieku kandidatūras, no kurām varēs izvēlēties piemērotāko.

Saimnieciskie riski - pasūtītāju saistību neizpildīšana var radīt izmaiņas projekta termiņos, tāpēc tiek sastādīti līgumi, kas pieņemot 

pasūtījumus nosaka pienākumus abām pusēm, tiek prasīti avansa maksājumi.

Finanšu riski - nepareizi saplānota naudas plūsma, kas ietekmē termiņu pagarinājumu un izmaksu pieaugumu. Plānotās darbības riska 

novēršanai - precīzi un detalizēti sagatavota projekta Finanšu sadaļa (C daļa). Lai izvairītos no riska, ir veikta cenu aptauja un saņemti 2 

piedāvājumi, kā rezultātā, ja pretendents ar zemāko cenu atteiktos no līguma izpildes, būtu iespēja vienoties ar otru pretendentu. Turklāt 

izmaksu sadārdzinājums būtu neliels un tas tiktu segts no uzņēmuma līdzekļiem.

Varas risks - projekta ieviešanas laikā var tikt veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, inflācija. Projekta īstenošanas laikā tiks aktīvi 

sekots līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, lai jau preventīvi sagatavotos šīm izmaiņām.

Tirgus risks – straujas, negaidītas tirgus tendenču izmaiņas, tehnoloģiju attīstība, kurām uzņēmums var nespēt pielāgoties. Jaunu spēcīgu 

konkurentu uzrašanās un nozīmīgu klientu zaudēšana. Uzņēmums visu laiku seko līdzi izmaiņām tirgū un jaunajām tehnoloģijām 

aparatūrai. Tirgus cenas samazināšanās un pieprasījuma samazināšanās, to var novērst sekojot līdz konkurentu darbībai un situācijai 

pasākumu organizēšanas savlaicīgumā.

Kritērijs Nr. 2.4.

Kritērijs Nr. 2.6.

Kritērijs Nr. 3.1.



B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 13

B.15.1. Finanšu informācija

Projekta iesnieguma C sadaļu pievieno sadaļā Pavaddokumenti xls formātā 
(par kopprojektu aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks. Šo sadaļu neaizpilda 
vietējās pašvaldības).

C sadaļa ir projekta neatņemama sastāvdaļa, tāpat kā jebkura projekta A vai B sadaļa 
- svarīgi neaizmirst pievienot!!!

Kritērijs Nr. 2.2.

Kritērijs Nr. 2.3.

Kritērijs Nr. 2.6.

Kritērijs Nr. 3.2.
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B.6. PROJEKTA APRAKSTS - 14

B16 De minimis

De minimis veidlapu aizpilda VID EDS, elektroniski paraksta un 

dokumenta numuru ieraksta šajā sadaļā
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IZDEVUMI

590 MK noteikumu izpratnē 6.9.p

mazvērtīgais inventārs ir inventārs, kura kalpošanas laiks ir mazāks par pieciem gadiem;

590 MK noteikumu izpratnē 6.10.p

sabiedriskās attiecības ir 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.

Iepirkums/Cenu salīdzināšana  E)

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/
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FINANSES UN PLĀNOTAIS BUDŽETS
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SVARĪGI!
MAKSIMĀLĀS ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS ATBALSTA APRĒĶINĀŠANĀ GALVENAJI EM BŪVJU TIPIEM

HTTPS://LIKUMI.LV/TA/ID/282513-VALSTS-UN-EIROPAS-SAVIENIBAS-ATBALSTA-PIESKIRSANAS-
KARTIBA-PASAKUMA-ATBALSTS-IEGULDIJUMIEM-AR-LAUKSAIMNIECIBU-NESAISTITU

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 320
5.PIELIKUMS

Nr. p. k. Būves tips Mērvienība

Jaunbūve (par 

kopējo būves

platību

(bez PVN))

Pārbūve (par kopējo

pārbūvējamo platību

(bez PVN))

Būvmateriāli/būves 

atjaunošana (par kopējo 

pārbūvējamo/ atjaunojamo 

platību

(bez PVN))

1. Ražošanas ēka EUR/m2 500,00 342,00 300,00

2. Palīgbūve, noliktava EUR/m2 182,00 145,00 109,00

3. Nojume (bez sienas apšuvuma, 

vārtiem un logiem)

EUR/m2 163,00 130,00 98,00

4. Labiekārtošanas izmaksas: 13,00

4.1. betonēti laukumi EUR/m2 20,00 20,00 13,00

4.2. betonēti laukumi ar drenāžu EUR/m2 32,00 32,00 19,00

4.3. asfaltēti, bruģēti laukumi EUR/m2 20,00 20,00 15,00

4.4. asfaltēti, bruģēti laukumi ar 

drenāžu

EUR/m2 38,00 38,00 23,00

4.5. grants seguma laukumi EUR/m2 15,00 15,00 9,00

4.6. dolomīta šķembu laukumi EUR/m2 18,00 18,00 11,00

4.7. zāliena ierīkošana EUR/m2 1,00 1,00 –

https://likumi.lv/ta/id/282513-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakuma-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu


C - FINANŠU DAĻA  :

• Norāda detalizētu informāciju par ražošanas apjomiem (neto apgrozījumu) sadalījumā pa 
produkcijas veidiem

• C sadaļu aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks, ja tiek īstenots MK noteikumu Nr.590 
6.4.3.apakšpunktā minētais kopprojekts.

•Kā "0" tiek norādīts pēdējais noslēgtais gads. Ja pretendents ir juridiska vai fiziska persona, 
kas plāno veikt saimniecisku darbību, kā "0" gads tiek norādīts projekta iesniegšanas gads. 
Tālāk gadi tiek norādīti secīgi.

• Visas naudas plūsmu pārskatu finanšu pozīcijas jānorāda kā pozitīvi veseli skaitļi (eiro)

•Naudas plūsmas pārskatā jānorāda naudas plūsmu pozīcijas, atsevišķi uzrādot 
pamatdarbības, ieguldīšanas darbības un finansēšanas darbības naudas plūsmu (saņemtās 
naudas summas -ienākošā naudas plūsma, samaksātās naudas summas –izejošā naudas 
plūsma)

•izejošā pamatdarbības naudas plūsmā jānorāda atbalsta pretendenta maksājumi 
piegādātājiem sadalījumā pa izejvielu veidiem. Par atbalsta pretendenta maksājumiem 
piegādātājiem jānorāda atbalsta pretendenta samaksātais pievienotās vērtības nodoklis 
(priekšnodoklis) par preču /pakalpojumu iepirkumiem.
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJIEM  JĀATSPOGUĻOJAS 
NAUDAS PLŪSMĀ

590 MK noteikumu izpratnē (6.2.p.) 

• Radīta darba vieta:

• noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku

• vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits 
kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam

• pašnodarbinātaspersonas saimnieciskās darbības uzsākšana 

Par darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI - 2
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D Pavaddokumenti
Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos 

par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī 

pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Piemēri

1. Projekta iesnieguma C. sadaļas elektroniskā

versija

1. C_sadala_Naudas_plusma.xls

2. C_sadala_Naudas_plusma_-_PARTNERIS_SIA.xls

Citi

Sadarbiba ligums 1_a.pdf
39



PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI - 2
Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti  2 derīgi piedāvājumi

➢ Tehniskā specifikācija

➢ E-pastu kopijas, kad nosūtīts un kad saņemts piedāvājums

➢ 2 derīgi piedāvājumi 

➢ Kopsavilkums par izvēlēto cenu

➢ Interešu konflikta neesības apliecinājums

VEIDLAPAS

➢ Uzskaites veidlapa par saņemto deminimis atbalstu

➢ Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa, ja attiecas

* Projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija
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PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI - 3
Būvniecības dokumenti 
•būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar 
būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

•būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam 
izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

•papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi –kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc 
dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei 
būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

•iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei 
nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), –būvprojektu vai tā 
kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
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IESNIEDZAMIE PAVADDOKUMENTI

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību 
vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem 
projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam 
atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
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IEPIRKUMS/CENU SALĪDZINĀŠANA  E)

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

Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti  2 derīgi piedāvājumi

Tehniskā specifikācija

E-pastu kopijas, kad nosūtīts un kad saņemts piedāvājums

2 derīgi piedāvājumi 

Kopsavilkums par izvēlēto cenu

Interešu konflikta neesības apliecinājums
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SAIMNIECISKĀ DARBĪBA = LEADER IETVAROS 

590 MK noteikumu izpratnē 6.8.p

ar to saprot:

• no saimnieciskās darbības ir reāli ieņēmumi

• ir notikuši vismaz 3 darījumi gadā

• jaunradīta darba vieta tiek skaitīta, ja pašnodarbināta persona  uzsākusi saimniecisko 
darbību un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
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NEKAVĒJOTIES INFORMĒ LAD
(MK NOT.598, 27.PUNKTS):

➢Par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta 
iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī par 
apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot.Projektā
neparedzētās darbības var sākt īstenot tikai pēc LAD 
saskaņojuma;

➢Ja ir mainījusies atbalsta saņēmeja atbilstība saņemšanas 
nosacījumiem .
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PALDIES PAR PIEDALĪŠANOS!

Pieejamas konsultācijas projektu sagatavošanas procesā:

 Ieva Kalniņa – Valdes priekšsēdētāja, t. 26533464

Daiga Rubene – administratīvā vadītāja, t. 29128813

Birojs «Cēsu rajona lauku partnerība»

J.Poruka iela 9 – 318 kab., Cēsis

www.partneriba.lv
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