
SEMINĀRI
POTENCIĀLAJIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

2021. gada 3. novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30;

2021. gada 4. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00;

2021. gada 9. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00.



Darba kārtība 

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas

vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam atklātā projektu konkursa

izsludinātā rīcība, atbalstāmās aktivitātes un iegādes, pieejamais finansējums

vienam projektam (informēs partnerības izpilddirektore Inita Ate);

Informācija par finansējumu piesaisti uzņēmējdarbības attīstībai (informēs ALTUM

Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Zandberga);

Būvniecības noteikumi un nepieciešamie dokumenti gatavojot projekta pieteikumu

(informēs Dienvidkurzemes novada būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis);

Nosacījumi LEADER ELFLA publiskā atbalsta saņemšanai;

Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un termiņi. Vērtēšanas kritēriju metodikas

izmantošana projekta iesnieguma sagatavošanā;

Biežāk pieļautās kļūdas LEADER iepriekšējo kārtu uzņēmējdarbības projektos;

Jautājumi un atbildes.
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4.

5.
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Liepājas rajona partnerība - vietējā
rīcības grupa (VRG) 

Vecums - 15 gadi 

Mērķis- Veicināt ilgtspējīgas un
produktīvas uzņēmējdarbības
attīstību partne . 

Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas
dzīves un darba vides attīstību.

Veicināt konkurētspējīgas un
ilgtspējīgas Baltijas jūras
piekrastes attīstību  partnerības
teritorijā.  

Darbības teritorija:  ir Dienvidkurzemes novads,
kas ir Latvijas pašvaldība, kurā pēc Latvijas
2021. gada administratīvi teritoriālās reformas
2021. gada 1. jūlijā apvienojušies Aizputes
novads, Grobiņas novads, Priekules novads,
Nīcas novads, Durbes novads, Pāvilostas
novads, Vaiņodes novads un Rucavas novads.
Novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā un
Liepājas pilsēta Rīcības  programmas ietvaros.



www.lrpartneriba.lv 

Inita

Santa

Ints

Elana

Liene



Padomi ievēl biedri

uzņēmēji

biedrības/ nodibinājumi

pašvaldības

individuālie biedri



Kas ir.... 
• Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto
partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā
ar iedzīvotāju skaitu robežās: Lauku attīstības
programmas pasākumam no 10 līdz 65 tūkstošiem;
 

• SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru
stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato
vietējās teritorijas attīstības prioritātes un
pārmaiņu nepieciešamību. (projekti- web)



Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.
gada 8. novembra līdz 8. decembrim.gada 8. novembra līdz 8. decembrim.gada 8. novembra līdz 8. decembrim.

9.kārtā9.kārtā9.kārtā pieejamais publiskais finansējums: pieejamais publiskais finansējums: pieejamais publiskais finansējums:
Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktuAtbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktuAtbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu

realizācijai.realizācijai.realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībaiEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībaiEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   

( ELFLA) finansējums ( ELFLA) finansējums ( ELFLA) finansējums 1 006 895.94 EUR.1 006 895.94 EUR.1 006 895.94 EUR.

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas: 1.jaunu produktu un

pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to

realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 2.lauksaimniecības

produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu

radīšanai; 3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai

labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības

tēla veidošanai; 4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.



Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 

50 000 EUR pamatlīdzekļu iegādei 100 000 EUR būvniecībai

Maksimālā atbalsta intensitāte 70% 

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību,
esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās.

Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi,
esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. 

Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto
vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un
mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai,

darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem.
Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk,

kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus.
Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas

minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot
zivsaimniecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus
projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku

apmācības.



Kur dabūt naudu
projekta
uzsākšanai? 
Kas jādara, ja
gribi veikt
būvniecību? 



Nosacījumi LEADER ELFLA publiskā 
atbalsta saņemšanai

LAD klients/ pieeja EPS (elektroniskā pieteikšanās sistēma)

 

Informāciju, kā kļūt par LAD klientu atradīsiet:
https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-ladklientu/ 



Lai sagatavotu 
projektu 
jāiepazīstas ar:

 

Nr.590 no 13.10.2015. «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju.» (pēdējie grozījumi spēkā ar 24.09.2021.)

Nr.104 no 28.02.2017. «Noteikumi par iepirkuma procedūru
un tās piemērošanas kārtību pasūtītaja finansētiem
projektiem» (pēdējie grozījumi spēkā ar 01.11.2017.)

Nr.715 no 21.11.2018. «Noteikumi par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem» (pēdējie grozījumi spēkā ar 28.08.2021.)
Nr.599 no 30.09.2014. «Noteikumi par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas
periodā». (pēdējie grozījumi spēkā ar 15.05.2021.)



Lai sagatavotu projektu,
jāiepazīstas ar: 

 

Biedrības „LIEPĀJAS RAJONA
PARTNERĪBAS” darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģija (2015.-2020.) SVVA
 Rīcības plānu.
Vērtēšanas kritērijiem un to 
piemērošanas metodiku.



Atbalsta saņemšanas 
nosacījumi 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi
atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumos
Nr.590 «Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju»

noteiktajam! 

Atbilstoši 19.2.1. aktivitātei «Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas«
atbilstoši MK not.Nr. 590 punktiem:

5.1.1. (A)* – jaunu produktu un pakalpojumu
radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu

attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai; 

5.1.2. (B) – lauksaimniecības produktu
pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu

darba apstākļu radīšanai; 
5.1.3. (C) – vietējās produkcijas realizēšanai

paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā
arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to

atpazīstamības tēla veidošanai; 
5.1.4. (D) – darbinieku produktivitātes

kāpināšanai. 
Projektā var ietvert un īstenot vairākas aktivitātes

darbības! 
* Ar burtiem atzīmē projekta izvēlēto darbību un

ieguldījumu LAP mērķa virzienu (projekta
iesnieguma veidlapas B.5. sadaļa)



 
UZMANĪBU!           

Nav atbalstāma lauksaimnieciskā darbība 

(primārā lauksaimniecības ražošana). Šajā aktivitātē tiek atbalstīta tikai lauksaimniecības
produktu pārstrāde. 

6.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde  «lauksaimniecības produktu pārstrāde» ir
jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš
arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai

dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. 
 

 

 



Atbalsta pretendenti 
Iesniedzēji: 5.1.1. (A) jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo

produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu

darba apstākļu radīšanai;

8.1.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic
saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā
pirms projekta iesniegšanas;
 8.1.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums), kura uzsāk saimniecisko
darbību, vai fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās saistīto
uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta
iesniegšanas; 
8.1.3. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojekts);
8.1.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējā pašvaldība(kopprojekts).



Iesniedzēji: 5.1.2. (B) lauksaimniecības produktu pārstrādei, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

! KOPPROJEKTA GADĪJUMOS • 8.2.4. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā –

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības
produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites
uzņēmums; • 8.2.5. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējā pašvaldība

8.2.1. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas ir Pārtikas

un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš nodarbojas ar

lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura apgrozījums

ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; 

8.2.2. juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kuras saistīto

uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta

iesniegšanas, ja tā plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izņemot

zivsaimniecības produktu pārstrādi;



Iesniedzēji: 5.1.3.(C) vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas
vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu
ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai; 

8.3. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai – juridiska persona (tostarp
biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras
apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai
vietējā pašvaldība un šo noteikumu 

6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība. 

Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir
lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās
rīcības grupas darbības teritorijā;



Iesniedzēji: 5.1.4. (D) darbinieku
produktivitātes kāpināšanai

8.4. šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajai darbībai
– juridiska persona (izņemot biedrības un nodibinājumus),
kura veic komerciāla rakstura darbību un kuras
apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā
pirms projekta iesniegšanas



Atbalsts netiek
nepiešķirts: 

Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendentam vai
kādam no kopprojekta dalībniekiem, ja tiek
īstenots kopprojekts, ar tiesas spriedumu ir

pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas
spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības
process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija
vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir
izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru
pieprasījuma piemērotu maksātnespējas
procedūru.

Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes (GNU)



Grūtībās nonākuša
uzņēmuma (GNU)
pazīmes

14.1. uz atbalsta pretendentu vai uz kādu no
kopprojekta dalībniekiem nedrīkst attiekties neviena
no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas
noteiktas normatīvajos aktos 

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.



GNU pazīmes 
vērtē

Atbalsta pretendenta Uzņēmumam -

Kapiltālsabiedrībai (bilances dati ar norādītu

pamatkapitālu). 

Saistīto uzņēmumu grupai kopumā

(Partneruzņēmumu dati netiek ņemti vērā). 

Ja uzņēmums, kas ir atbalsta pretendents, uz

lēmuma par atbalsta piešķiršanas brīdi ir pastāvējis

mazāk kā trīs gadus, nepieciešams noteikt, vai

atbalsta pretendents ietilpst saistīto uzņēmumu

grupā. Ja atbalsta pretendents ietilpst saistīto

uzņēmumu grupā, tad jānosaka vai visi tā saistītie

uzņēmumi ir pastāvējuši mazāk kā 3 gadus. 

Ja vismaz viens no uzņēmumiem, kas ietilpst saistīto

uzņēmumu grupā, ir pastāvējis ilgāk nekā 3 gadus,

tiek vērtētas GNU pazīmes pēc aprakstītās kārtības



GNU pazīmes 
nevērtē 

zemnieku saimniecībām,

individuāliem komersantiem,

fiziskām personām, fiziskām

personām, kuras veic saimniecisko

darbību, biedrībām vai

nodibinājumiem, reliģiskam

organizācijām, pašvaldībām un

pašvaldību uzņēmumu ; 

 Autonomam uzņēmumam, kas uz

lēmuma pieņemšanas brīdi ir

pastāvējis mazāk kā 3 gadus.



Vairāk
informācijas
par GNU

 https://www.lad.gov.lv/files/gnu_

statusa_not

eiksana_majaslapai.pdf 

 https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta

veidi/projekti-un-

investicijas/atbalstapasakumi/19-

2-darbibu-istenosana-saskanaar-

sabiedribas-virzitas-vietejas-

attistibasstrategiju-235



Saistīti uzņēmumi
“Saistīti uzņēmumi” ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv

kādas no šeit norādītajām attiecībām:

  uzņēmumam ir

akcionāru vai locekļu

balsstiesību vairākums

citā uzņēmumā;

uzņēmumam ir tiesības

iecelt vai atlaist

pārvaldes, vadības vai

uzraudzības struktūras

locekļu vairākumu citā

uzņēmumā;

uzņēmumam ir

tiesības īstenot

dominējošu ietekmi

pār citu uzņēmumu

saskaņā ar līgumu,

kas noslēgts ar šo

uzņēmumu, vai

saskaņā ar tā

dibināšanas līguma 

 vai statūtiem;

 uzņēmums, kas ir cita

uzņēmuma akcionārs vai

loceklis, vienpersoniski

kontrolē akcionāru vai

locekļu vairākuma

balsstiesības minētajā

uzņēmumā saskaņā ar

vienošanos, kas panākta

ar pārējiem uzņēmuma

akcionāriem vai

locekļiem.



Biedrības “Liepājas rajona partnerības” (VRG) darbības teritorija ir

Dienvidkurzemes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK

noteikumu Nr 590 13.2.punktā  

13.2.1. dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; 

13.2.2. ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; 

13.2.3. interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide). 

 Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus

biedrības „Liepājas rajona partnerības” darbības teritorijas- pilsētās,

kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 (izņemot Rīgu).

Projektu realizācijas teritorija



Pārliecinies, vai atbilsti
šiem nosacījumiem:

Vai plānotās aktivitātes atbilst SVVA 
un MK noteiktajām darbībām!

Esošam uzņēmumam- iepriekšējā gada
noslēgtā gada apgrozījums ≤ 150 000,00 eiro

Vai projekta darbības teritorija atbilst
noteiktajai teritorijai?

Esi izpildījis visus pienākumus saistībā ar
nodokļu maksājumiem un valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksām. 



Projekta izvērtēšanas laiks
8.novembris-8.decembris - projektu iesniegšana

no 8.decembra - 8.janvārim - VRG izvērtē projektu 
līdz 8.janvārim projekti
tiek iesniegti LAD, kur
vērtēšana notiek līdz 3

mēnešiem



Turpinājums rīt, 4.novembrī
plkst.15.00 

Projektu vērtēšanas kritērijiem

Projektu attiecināmajām un

neattiecināmajām izmaksām

par projekta sasniedzamajiem rādītājiem

par iesniedzamajiem dokumentiem,

to noformēšanu



Lai visiem laba veselība un
tiekamies rīt! 


