


“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

MK noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.) un Lauku partnerības “Lielupe” nosacījumi

Lauku attīstības plāna mērķis 

M19 – atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

19.2. SVVA – sabiedrības virzīta vietējā attīstība

• 19.2.1. aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas”

• 19.2.2. aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”



LEADER būtība

LEADER mērķis ir uzlabot 

dzīves kvalitāti cilvēkam 

laukos, domājot par 

ekonomiskajiem, 

sociālajiem uzlabojumiem 

un vides saglabāšanas 

iespējām.



LAP 2014.-2020.
MK noteikumi 
Nr. 590 
(13.10.2015.)

SVVVA stratēģijas 
RĪCĪBAS

Darbības saskaņā ar MK noteikumiem un 
SVVA

19.2.1. 
aktivitāte 
“Vietējās 

ekonomikas 
stiprināšanas 

iniciatīvas”

RĪCĪBA Nr.1. 1 “Atbalsts 
nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības, t.sk. 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādes, lauku tūrisma un 
amatniecības attīstībai”

• Jaunu produktu un pakalpojumu 
radīšana, esošo produktu un 
pakalpojumu attīstīšana

• Lauksaimniecības produktu pārstrāde

• Vides radīšana vai labiekārtošana, 
kurā tiek realizēta vietējā produkcija

• Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana.

19.2.2. 
aktivitāte
“Vietas 

potenciāla 
attīstības 

iniciatīvas”

RĪCĪBA Nr.2. Apdzīvoto vietu 
publiskās infrastruktūras 
uzlabošana
RĪCĪBA Nr.3. Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana
RĪCĪBA Nr.4. Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu un 
pakalpojumu nodrošināšanai 
vietējiem iedzīvotājiem 

• Vietējās teritorijas, tostarp dabas un 
kultūras objektu, sakārtošanai, lai 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību, 
kvalitāti un sasniedzamību

• sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, 
sociālās aprūpes vietu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citu 
brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.







“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”

MK noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.) un Lauku 
partnerības “Lielupe” nosacījumi

• Projektu īstenošanas vieta – Jelgavas novads izņemot ar 
sabiedriskām attiecībām saistītas darbības. 

• Juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska 
persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

• Projekts atbilst SVVA stratēģijai un īstenojot projektu 
sasniedz projekta mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim.

• Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam 
mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek 
prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. 



5.2.1.

5.2.2.



• 5.1 Atbalsta pretendents saimnieciskās 
darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 
5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja 
attiecīgo vidi (uzbrauktuves, bezmaksas 
stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas 
telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, 
redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu
un ratiņu lietotājiem.



Attiecināmās izmaksas (1)
• 31.1. jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

• 31.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas 
(būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai 
pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš 
izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā 
novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 
centimetriem), būves atjaunošanas, būves restaurācijas un 
teritorijas labiekārtošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar 
trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

• 31.3. būvmateriālu iegādes izmaksas šo noteikumu 31.2. 
apakšpunktā minētajiem būvniecības darbiem, pamatojoties uz 
būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas 
nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde 
pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma 
karti);



Attiecināmās izmaksas (2)

• 31.5. mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums 
un piedalās vismaz pieci dalībnieki; Mācību izmaksas neattiecas uz 
pamatlīdzekļu iegādi, un projektā, kurā ir paredzētas mācību 
izmaksas, nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde.

• 31.6. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras 
nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un 
nepārsniedz 10 procentu no šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3. 
apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;



Attiecināmās izmaksas (3)
• 31.7. 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, izņemot, ja atbalsta pretendents nav Publisko 
iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs;



Attiecināmās izmaksas (4)

• Šo noteikumu 5.2.2. apakšpunktā minētajā darbībā (izņemot, ja 
projektā ir tikai šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas) 
gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu 
saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to saistītie 
nodokļi un nodevas) un darbības nodrošināšanas izmaksas, ja tās 
nepārsniedz 15 procentu no šo noteikumu 31. punktā minēto 
attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu saistītajam 
personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

• 34. Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to 
atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā 
priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli 
noteiktajā kārtībā.

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



• 36. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu 
iekārtu uzstādīšanai, publisko finansējumu par minētajām 
iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un 
apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta 
dienestā.

• 36.1 Ja projektā ir paredzēts finansējums tikai būvniecības 
izmaksām, tostarp teritorijas labiekārtošanai, bet nav 
paredzēts ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma 
iegādes un uzstādīšanas izmaksām, atbalsta saņēmējs 
pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā 
iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un 
aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kad ir iespējama 
funkcionāla telpu un teritorijas izmantošana un ražošana 
vai pakalpojuma sniegšana.



Neattiecināmās izmaksas (1)
• 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, ja nav 
organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

• esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma 
uzturēšanas izmaksas;

• lietotu būvmateriālu iegādes izmaksas;

• īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;

• tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

• atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33. punktā minēto gadījumu;



Neattiecināmās izmaksas (2)
• jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku 

dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

• nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 28.6., 31.5. un 31.7. 
apakšpunktā, kā arī 33. un 34. punktā minētos gadījumus;

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

• izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;

• maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās 
izglītības programmām vai ir saistītas ar Eiropas Savienības vai citu finanšu 
instrumentu atbalsta saņemšanu un projekta iesniegumu sagatavošanu;



Neattiecināmās izmaksas (3)
• pašvaldības ceļu vai ielu būvniecības un pārbūves izmaksas, no kurām 

attiecināmas ir laukumu un piebrauktuves vai iebrauktuves (pieslēgums
esošajam ceļam vai ielai, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai ceļa 
vai ielas piegulošajai teritorijai un īpašumam) būvniecības vai pārbūves 
izmaksas;

• izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo 
noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā minētās izmaksas;

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

• dzīvnieku un viengadīgu augu iegādes izmaksas;

• hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;

• mazvērtīgā inventāra iegāde, izņemot šo noteikumu 31.5. apakšpunktā 
minēto gadījumu;

• Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās 
izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika 
noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par 
neattiecināmajām izmaksām.



PROJEKTU IESNIEGŠANA TIKAI ELEKTRONISKI
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēma EPS https://lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-

par-lad-klientu/



Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti (1) 
(MK noteikumu 44. punkts)

• 43.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt 
stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas 
vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts 
vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja 
paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves 
ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts 
īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu 
vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, 
kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par 
deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta 
atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu 
uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja 
vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents 
nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par 
atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu 
uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar 
nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienas)



Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti (2)

• 44.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā; (MK noteikumi 
Nr. 598)

• projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju, 
programmnodrošinājuma, būvmateriālu, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves 
pārbūvei, 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.

• Projekta iesniegumam jāpievieno deklarācija par interešu konflikta neesību saskaņā ar 
MK 28.02.2017. noteikumu Nr.104 1. pielikumu. 

• 44.5. būvniecības dokumenti par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves 
ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības 
iecerei un būvju grupai (var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas) 



Iepirkuma veikšana

• 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;

• Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma 
pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu 
īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika 
noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata 
par neattiecināmajām izmaksām.



2
2

Pamatlīdzekļu iepirkums

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina Monster vai ekvivalents:

Kravnesība: 160-180 kg; Piedāvājums ir spēkā līdz 30.06.2022.
Garums: 360-370 cm; Piegādes vieta: Ogre, Brīvības iela 48
Platums: 81-87 cm; Piedāvājuma cena norādāma ar PVN.
Skaits 10gb.

SIA A, reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, 
Brīvības iela 1, Valmiera

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina 
Atlas

Kravnesība:180 kg
Garums: 366 cm
Platums: 86 cm
Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2022
Piegādes vieta: Ogre, Brīvības iela 
48
Cena ar PVN EUR 405,00
Kopējā cena ar PVN EUR 4050,00

SIA B, reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, Rīgas 
iela 4, Ogre

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina 
Monster

Kravnesība:175 kg
Garums: 365 cm
Platums: 87 cm
Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2022
Piegādes vieta: Ogre, Brīvības iela 
48
Cena ar PVN EUR 412,00
Kopējā cena ar PVN EUR 4120,00

SIA C, reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, Klusā 
iela 14, Saldus

SUP dēļi  L  izmērs Aqua Marina

Cena ar PVN EUR 410,00
Kopējā cena ar PVN EUR 4100,00



• 44.7. ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai
attīsta esošu pakalpojumu, – dokumentu, kas pamato projekta
īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā;

• 44.8. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas
paraugu šo noteikumu 5.1 punktā minētajā gadījumā;

• 44.9. atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību
vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu
vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu
skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību;

• 44.10. būvvaldes saskaņojumu vai izziņu par projektā paredzēto
atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai
informācijas stendu uzstādīšanu.

Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti (4) 



Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

• 47. Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu 
priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, tas šo noteikumu 44.5. apakšpunktā minētos 
dokumentus (izņemot šo noteikumu 44.5.3. apakšpunktā minēto 
dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar 
būvniecības izmaksām, iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar 
rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.

• 48. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, iesniedz 
valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām 
no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas 
un finansēšanas avotus.

• 49. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, iesniedz vietējās 
pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta 
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.



Projekta īstenošanas nosacījumi (1)
• Rēķinu priekšapmaksas pieprasījums (biedrībām)

• Maksājuma pieprasījums

• 54. Atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu 
publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. 
Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma 
pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz 
informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti 
plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir 
saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, 
atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā 
informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas 
saistītas ar projektu.



Projekta īstenošanas nosacījumi (2)

• 55. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi, 
izņemot projektus, kas ietver šo noteikumu 31.5. 
apakšpunktā minētās izmaksas. 

• Ja atbalsta saņēmējs projektā organizē mācības, tas 10 
darbdienas pirms mācību sākuma informē Lauku 
partnerību “Lielupe” un Lauku atbalsta dienestu par to 
norises vietu un laiku.

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



Projekta īstenošanas nosacījumi (2)
• Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek 

sasniegti, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par 
piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam 
apmēram 

• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana –
projektu īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

• Pārējiem projektiem īstenošanas termiņš ir 1 gads



Konsultācijas

• Lauku partnerība «Lielupe»

Tel. 26399946

E-pasts lielupe@partneribalielupe.lv

u.c. tiešsaites rīki!

Lai izdodas īstenot jaunas ieceres!!!

mailto:lielupe@partneribalielupe.lv

