
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

MK noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.)

Lauku attīstības plāna mērķis 

M19 – atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

19.2. SVVA – sabiedrības virzīta vietējā attīstība

• 19.2.1. aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas”



LEADER būtība

LEADER mērķis ir uzlabot 

dzīves kvalitāti cilvēkam 

laukos, domājot par 

ekonomiskajiem, 

sociālajiem uzlabojumiem 

un vides saglabāšanas 

iespējām.



























Dokumenti un veidlapas

• http://www.partneribalielupe.lv/index.php/lea
der2020 vai 
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-
darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-
virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

• MK noteikumi, veidlapas, rokasgrāmatas, 
skaidrojumi

• Tālāk prezentācijā minēti punkti no 13.10.2015. 
MK not. 590

http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader2020
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju


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/ka-klut-par-lad-klientu

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


LAP M19-
atbalsts 
LEADER 
vietējai 

attīstībai 

19.2. SVVA –
sabiedrības 

virzīta vietējā 
attīstība

Vietējās 
ekonomikas 

stiprināšanas 
iniciatīvas

RĪCĪBA Nr.1. “Atbalsts nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības 
attīstībai”

Projektu 
iesniegšana no 
16.01.2023.



Īstenošanas vieta Jelgavas novads 

Kopējais finansējums 13. kārtai ~190 000.00 EUR

Ieguldījumi:

Pamatlīdzekļi, 
būvdarbi, ar 
sabiedriskām 

attiecībām saistītas 
izmaksas, 

specializētu 
transporta līdzekļu 

iegāde

Attiecināmo 
izmaksu summa:

25000 EUR

Atbalsta intensitāte 
– 70 %, 

kopprojektiem 80%

Projektu uzraudzības laiks 5 gadi
Obligāti sasniedzamie saimnieciskās darbības rādītāji –

apgrozījuma palielinājums vai jaunas darba vietas



SVVA stratēģijā Jelgavas un Ozolnieku novadiem noteiktā 

rīcība aktivitātē

“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Rīcība R1 “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. 
lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un 

amatniecības attīstībai”:

• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana (A); 

• lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšana (B);

• vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, 
kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana 
(C);

• darbinieku produktivitātes kāpināšana (D).



Atbalsta saņēmēji

• Juridiska persona

• Privātpersona

• Individuālais komersants

• Biedrība vai nodibinājums

• Vietējā pašvaldība

• Zemnieku saimniecība

Kas ir de minimis?
Saimnieciskās darbības veicējam piešķirts komercdarbības atbalsts saskaņā ar kādu no de
minimis atbalsta regulām (Nr. 1407/2013, Nr. 1408/2013, Nr. 717/2014) viena vienota 
uzņēmuma līmenī.
Kopējais atbalsts, ko var piešķirt atbalsta pretendentam (vienam vienotam uzņēmumam) 
triju fiskālo gadu periodā, ievērojot konkrētā de minimis atbalsta regulējumu, nedrīkst 
pārsniegt 200 000 euro.



Projektu īstenošanas vieta
• Jelgavas novada teritorija – ja ražotne vai pakalpojuma 

sniegšanas vieta ir stacionāra nav nozīmes juridiskajai adresei

• Ja projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām 
attiecībām saistītas darbības, interneta veikala izveide vai 
mobilās specializētās tehnikas vai piekabes iegāde, tad 
atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības 
darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas 
veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību) atrodas Jelgavas 
novadā. 

• Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri 
novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu 
sniegšanai ārpus Jelgavas novada, tad adrese atrodas Jelgavas 
novadā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas. 



– Kopprojekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un tajā plānoto 
investīciju izmanto kopīgai lietošanai un to iesniedz:

• Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība (nav ierobežojums uz apgrozījumu).

• Uzņēmumi vai fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību.

• Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā 
nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav 
laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība. Saimnieciskās 
darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks 
atsevišķi. De minimis atbalstu dala proporcionāli uz visiem 
dalībniekiem.

• Vietējā pašvaldība savā īpašumā vai valdījumā esošai 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei juridiskām personām 
(tostarp biedrībai, nodibinājumam) (nav ierobežojums uz 
apgrozījumu). 



Piemērs izmaksām

• Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 25000 EUR 

Projekta kopējās 
attiecināmās 
izmaksas, EUR

Publiskais
līdzfinansējums, EUR

Projekta iesniedzēja 
līdzfinansējums, EUR

25000 17500 7500

• Projekta kopējās izmaksas 30000 Eur

Projekta
kopējās 
izmaksas, 
EUR

Projekta kopējās 
attiecināmās 
izmaksas, EUR

Publiskais
līdzfinansējums, 
EUR

Projekta iesniedzēja 
līdzfinansējums, EUR

30000 25000 17500 12500



Attiecināmās izmaksas – A, B, C (1)
• 28.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un

uzstādīšanas izmaksas;

• 28.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi
inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē),
būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves
salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot
pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves
atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot
valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir
tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi (uzlabot ēkas
energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu
vai nesošo elementu nestspēju). Izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz
līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

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



Attiecināmās izmaksas – A, B, C (2) 

• 28.4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas,
kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu
vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;

• 28.5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju
saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši
saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un
nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 28.1.,
28.2., 28.3. un 28.4. apakšpunktā minēto attiecināmo
izmaksu kopsummas;



Attiecināmās izmaksas – A, B, C (3)

• 28.6. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas
(tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par
uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes,
būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi,
tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un
energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par
nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta
sagatavošanu vai īstenošanu, piemērojot Zemkopības ministrijas
apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodiku, ja atbalsta pretendents
nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs;



Attiecināmās izmaksas – C (4)

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



Attiecināmās izmaksas – D (5)

30. Šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā (DARBINIEKU APMĀCĪBAS) minētajām
darbībām attiecināmas ir šādas izmaksas:

• 30.1. maksa par darbinieku dalību mācībās, kurās apgūst Izglītības
kvalitātes valsts dienestā licencētu vai akreditētu izglītības programmu un
par kuru sekmīgu apguvi tiek saņemts sertifikāts, vai maksa par
transportlīdzekļa vadītāja apmācību, ja tiek iegūta atbilstošās kategorijas
transportlīdzekļa vadītāja apliecība;

• 30.2. komandējuma izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir tieši
saistītas ar projekta īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no šo
noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.



34. Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav

tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās

nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos

par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

Attiecināmās izmaksas (6) 



Projektos sasniedzamie rezultāti

Esoši uzņēmi:

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

• 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.

Uzraudzības periods 5 gadi. Saimnieciskās darbības rādītājus 
atbalsta pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā 
gadā pēc projekta īstenošanas, un tos nepazemina visā 
turpmākajā saistību periodā. 



Projektos sasniedzamie rezultāti

Jauni uzņēmumi: 

• rada jaunu darba vietu;

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

Ja fiziskā persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, iegūst 
individuāla komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, 
tā sasniedz abus saimnieciskās darbības rādītājus:  1) rada 
vismaz vienu jaunu darbavietu; 2) nozarē, kurā īsteno projektu, 
sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no 
projekta attiecināmo izmaksu summas.



Biedrība vai nodibinājums:
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.



Projekta īstenošanas nosacījumi

• atbalsta pretendents ar projektam pievienoto 
finanšu plānu apliecina saimnieciskās darbības 
ekonomisko dzīvotspēju un spēju īstenot 
projektu un sasniegt projekta mērķi. 

Saimnieciskuma 
princips 

• Lai resursi, ko 
lieto savas 
darbības 
nodrošināšana, 
būtu pieejami 
noteiktā laikā, 
pienācīgā 
apmērā un par 
labāko cenu

Lietderības 
princips

• Vai biznesa plāns 
liecina par labāko 
attiecību starp 
izmantotajiem 
resursiem un 
gūtajiem 
ieņēmumiem? 

Efektivitātes 
princips

• Vai ar plānotajiem 
ieņēmumiem 
uzņēmums spēs 
nodrošināt visus ar 
ražošanu/pakalpojuma 
sniegšanu saistītos 
izdevumus? 



Neattiecināmās izmaksas:
• procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas 

kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

• naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

• tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa 
ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša 
iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

• esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas; īpašuma vai 
kapitāldaļu iegādes izdevumi; tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi; atlīdzība 
personālam;

• nodokļi un nodevas (izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā, un 34. punktā minētos 
gadījumus);

• amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu 
(izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, 
kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila pakalpojuma 
sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;

• izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs; maksa par mācībām, kas ir daļa no 
vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām;

• pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas;

• tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

• Dzīvnieku un viengadīgu augu iegādes izmaksas iegāde;

• hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;

• mazvērtīgā inventāra iegāde.

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


Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti 
(MK noteikumu 43. punkts)

• Projekta iesniegumu EPS 

• Atbalsta pretendenta deklarāciju

• Iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus, pamatlīdzekļu iegādes 
gadījumā cenu salīdzinājums jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu

• Jāapliecina interešu konflikta neesība

• Nomas līgums vai saskaņojums

• Būvniecības dokumenti (būvprojekts vai paskaidrojuma raksts), var 
iesniegt sešu mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas 

• De minimis veidlapa jāaizpilda VID EDS un projekta iesniegumā jānorāda 
veidlapas Nr. 

• Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, 
kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu



Iepirkuma veikšana

• Projektā paredzētām investīcijām, ja tās ir lielākas par 
1000 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura 
noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To 
apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu 
salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma 
procedūras veida.

• Iegādēm jāformulē pamatotas un precīzas, kvalitatīvas un 
kvantitatīvas prasības, lai izvērtējot piegādātāju 
piedāvājumus būtu iespējas nepārprotami noteikt to 
atbilstību;

• Piedāvājumiem jābūt identificējamiem un 
pārbaudāmiem (parakstīti piedāvājumi, izdruka no 
interneta mājas lapas);

• Piegādātājiem jābūt atbilstošiem, nedrīkst būt interešu 
konflikts;



Projektu vērtēšanas kritēriji
• http://www.partneribalielupe.lv/index.php/le

ader2020/projektu-vertesanas-kriteriji/riciba-
nr-1-uznemejdarbiba

OBLIGĀTS DOKUMENTS – PAŠNOVĒRTĒJUMS

http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader2020/projektu-vertesanas-kriteriji/riciba-nr-1-uznemejdarbiba


Projekta īstenošanas nosacījumi
• 54.1 Atbalsta saņēmējs, kas, īstenojot projektu, izveido jaunu 

tūrisma pakalpojumu, līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā un turpmāk visā projekta 
uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir 
iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas 
tīmekļvietnē.

• 56. Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar 
ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc 
gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz 
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu 
par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. 
pielikums).

• 58. Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek 
sasniegti, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par piešķirtā 
atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram saskaņā 
ar MK not. Nr.598.



Projekta īstenošanas nosacījumi

• 59. Atbalsta saņēmējs projektu sāk īstenot sešu mēnešu 
laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu;

• 61. Ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona ar 
pašnodarbinātās personas statusu un projekta 
uzraudzības laikā tas kļūst par kapitāldaļu turētāju 
komercsabiedrībā, kas pārņem projekta saistības, tam 
attiecīgajā komercsabiedrībā visu projekta uzraudzības 
laiku ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 
procents kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā 
reģistrētas paraksta tiesības.



Projekta iesnieguma izveidošana

• https://eps.lad.gov.lv/login

https://eps.lad.gov.lv/login


Konsultācijas

• Lauku partnerība «Lielupe»

Tel. 26399946

E-pasts lielupe@partneribalielupe.lv

Konsultācijas klātienē (iepriekš saskaņojot laiku), 
telefoniski un tiešsaistē!

Lai izdodas īstenot jaunas ieceres!!!

mailto:lielupe@partneribalielupe.lv
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