Atbalsta saņemšanas nosacījumi –
uzņēmējdarbības projektiem
Projektu konkursu 11.kārta

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģija (2015.-2020.) ietvaros

Semināra darba kārtība
1.Kas ir LEADER pieejas atbalsts un
tā īstenošanas kārtība
2.Kur meklējama informācija
3.Projektu īstenošanas teritorija, atbalsta apjoms un
iesniegšanas termiņi
4.Uzņēmējdarbības iespējas un ierobežojumi,
projektu finansēšana
5.Projektu iesniegumu vērtēšana un
biežāk pieļautās kļūdas

Kas ir LEADER?
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas
aktivitātes lauku attīstības veicināšanai.
Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja
no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no
vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas
problēmu identificēšanā un risināšanā.

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.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ mērķis:
19.2.1. veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā
teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot
sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus
uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās
teritorijas sociālekonomisko attīstību

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ uzdevums:

ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās
attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos,
veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku
teritoriju attīstībai.

Lai sagatavotu projektu jāiepazīstas ar:
Ministru kabineta noteikumiem:
• 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.598 no 30.09.2014. «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014. -2020.gada
plānošanas periodā» (pēdējie grozījumi spēkā ar 14.12.2019., šobrīd notiek
grozījumu saskaņošana)
• Nr.104 no 28.02.2017. «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja 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.)
• Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» darbības teritorijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju (pēdējie grozījumi spēkā ar 31.08.2021)
• Rīcības plānu (pēdējie grozījumi spēkā ar 31.08.2021)
• Vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku (pēdējie grozījumi spēkā ar
31.08.2021)

Informācija pieejama:
1. http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development
2. https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-arsabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

ELFLA projektu konkursa 11. kārta
Rīcība - Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Mērķis - Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks:
no 2021.gada 20.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim
Kārtai piešķirtais publiskais finansējums:

544 334,24 EUR

Ziemeļkurzemes partnerības darbības teritorija
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija» darbojas 2 novados - 17
pagastos un 1 pilsētā
• Talsu novadā (Dundagas, Kolkas,
Lubes, Īves un Valdgales pagasti)

• Ventspils novadā (Ances,
Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes,
Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas,
Vārves, Ziru, Zlēku pagasti un
Piltenes pilsēta)

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā
darbība
1. (A) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2. (B) Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3. (C) Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek
realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu
ieviešanai;
4. (D) Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Nav atbalstāma lauksaimnieciskā darbība
(primārā lauksaimniecības ražošana).

LEADER projektos tiek atbalstīta tikai
lauksaimniecības produktu pārstrāde.
KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 1407/2013 2.panta 1. punktā norādītā definīcija:
b) «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.

Rīcības apraksts
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu
veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu
nelauksaimnieciskās darbības jomās.
Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības
uzsākšanai.
Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un
aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām
izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.
Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide
iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas un
intensitāte
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
• 50 000 EUR
• 100 000 EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā
ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte
• 70%
• 80% - kopprojektiem

Atbalsta pretendenti- iesniedzēji
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 (1)
• 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.
________________________________________________________________________________________

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.

Atbalsts netiek nepiešķirts:
26. 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 (GNU) pazīmes
Uz atbalsta pretendentu vai uz kādu no kopprojekta dalībniekiem nedrīkst attiekties
neviena no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.
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_noteiksana_majaslapai.pdf

Radīta darba vieta
6.2. radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot
normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās
darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas, ja tajās kopā nostrādāto
stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par
šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
Tas nozīmē, ka darbinieks tiek nodarbināts 8 stundas dienā un darba
devējs nodrošina vismaz valstī noteikto minimālo atalgojumu un
nomaksā darba devēja sociālo nodokli!
Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no 2021. gada
1. janvāra ir 500 eiro.

Saistīti uzņēmumi:
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 702/2014

3. pants «Uzņēmumu veidi, ko ņem vērā, aprēķinot darbinieku skaitu un finanšu rādītājus»
3.punkts “Saistīti uzņēmumi” ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv kādas no šeit norādītajām
attiecībām:

a) Uzņēmumam ir akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu
vairākumu citā uzņēmumā;

c) uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
d) 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.

Saistītiem uzņēmumiem:
•

vienam uzņēmumam pieder vairāk kā 50% otra uzņēmuma
kapitāldaļu vai balsstiesību;

•

vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist otra uzņēmuma
pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu citā
uzņēmumā;

•

līgums starp uzņēmumiem vai uzņēmuma dibināšanas līgums, vai
statūti paredz vienam uzņēmumam dominējošu ietekmi otrā
uzņēmumā;

•

viens uzņēmums, pamatojoties uz līgumu kontrolē lielāko daļu
kapitāldaļu vai balsstiesību otrā uzņēmumā.

Būvniecība
Iesniedzot projektu, kurā plānota būvniecība ir
nepieciešams, lai reizē ar projekta iesniegumu jau tiek
iesniegts vismaz būvprojekts minimālā sastāvā vai
paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte.
Būves novietošana - būvdarbi, kurus veic iepriekš
izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem
paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni
dziļāk par 30 centimetriem (Būvniecības likuma 1.pants)

Neattiecināmas izmaksas MK not. Nr.590 37. punkts
37.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta
izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
37.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, ja nav
organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
iepirkuma procedūras piemērošanu;
37.5. esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas
izmaksas;

37.11. 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;

Neattiecināmas izmaksas MK not. Nr.590
37.12. izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;
37.13. 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;
38. 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 realizācijas ilgums
Būvniecības projektiem – 2 gadi
Pārējiem projektiem – 1 gads
no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Projektu vērtēšanas laiks
Biedrībā – 1 mēnesis
LAD – 3 mēneši (vispārējā gadījumā)
Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc
tam, kad vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu ir iesniegusi
Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku.

Finansējums projekta īstenošanai
Projekta realizācijas laikā tiek ieguldīts projekta iesniedzēja
finansējums. Maksājumus preču piegādātājiem, darbu
izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic no sava
norēķinu konta.

Tikai pēc projekta atsevišķu daļu vai pilnīgas realizācijas pēc
maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas LAD, pretendents
saņem apstiprināto publisko finansējumu (iespējamai 5
maksājuma pieprasījumi visā projekta realizācijas laikā).

Finansējums projekta īstenošanai
• Projektu var īstenot pa daļām – kad radusies auditējama vērtība,

atbalsta saņēmējs var saņemt publisko finansējumu, bet ne vairāk kā
piecās daļās. To nosaka MK nr.598 p. 45 punkts.
• Avanss — neatsaucama bankas garantija, kas garantē finansiālo

saistību izpildi 100 procentu apmērā no avansa summas ne vairāk kā
40 procentu apmērā no finansējuma apmēra;
• Darījuma konts;

• Finanšu līzings: informācija LAD mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitatesunkalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiekizmantotifinansu-lizinga-maksajumi-563

ELFLA1 Vērtēšanas kritēriji
Nr.

Kritērijs

Vērtējums

Nr.

1

Atbilst stratēģiskam mērķim, aktivitātei, VRG teritorijai
(Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)

Jā/Nē

9

2

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši
noformēti nepieciešamie dokumenti

2

10

3

Tiek īstenots kā kopprojekts

2

4

Plānotais pasākums ir novatorisks VRG teritorijā

2

5

6

Projekta iesniedzēja uzņēmuma (ieskaitot saistītos
uzņēmumus) apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
(publicēts Lursoft datu bāzē)
Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs
(ELFLA publiskais finansējums) SVVA stratēģijas 20152020 ietvaros

Kritērijs

Izveidoto darbavietu skaits

Skaidri saprotama īstenojamā projekta būtība, specifika
vai specializācija
Veikta tirgus izpētes analīze, aprakstīta
11
produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija
Projekta rezultātā uzlabojas sociālās atstumtības riska
12
grupu iespēja iekļauties darba tirgū

Vērtējums

2*
2
2
1

2

13

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības
centriem

2

2

14

Tiek atjaunots un lietderīgi izmantots kultūrvēsturiskais
mantojums

1

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā
15 projektu iesniegšanas kārtā (ja kārtā iesniegti vairāki
projekti, tos summē)

7

Projekta mērķis un mērķauditorija

1

8

Pretendenta projekta darbības joma (Vērtējums
kritērijā nesummējas – tiek ņemta vērā prioritārā
(viena) darbības joma)

2

Minimālais iegūstamo punktu skaits

2

11

Kļūdas projektos – kopējās iezīmes
•

Projekta mērķis vispārīgs – trūkst konkrētības, nav pārbaudāms, nav izteikts
kvantitatīvi. Mērķim jābūt formulētam īsi, konkrēti, ne vairāk kā 3 teikumi.

• Projekta apraksts juceklīgs, nav saprotama pieteicēja patiesā interese. Nav
aprakstīta pakalpojuma vai preces mērķauditorija.
• Veicamo darbu apjoms ir liels, nav aprakstīta projekta īstenošanas darbu secība.
•

Nav veikta tirgus izpēte un analīze. Nav pamatota pakalpojuma vai preces
pārdošanas stratēģija.

• Cenu aptauja – nav vai veikta nekvalitatīvi (nepilnīga dokumentācija, nederīgi
piedāvājumi utt.)
• Trūkst būvniecības dokumentācija.

• Neskaidra projekta priekšfinansēšana.
• «Alkas» pēc inovācijas (novitātes).

Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
• Fiziskas personas vai uzņēmēji ar apgrozījumu ne vairāk kā 150 000 eiro pēdējā
noslēgtā gadā

• Īpašuma tiesības – ZG, nomas līgums vai apbūves tiesības
• «Tīra» biogrāfija (maksātnespēja, projektu ieviešana…)

• Autonoms, saistīts vai vienots uzņēmums
• Nav GNU – grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
• Reģistrēts LAD klients
• Tikai jaunas iekārtas
• Saistību periods – 5 gadi

• Saistības jaunam uzņēmumam 3.gadā: apgrozījums «30%» vai vismaz 1 darba vieta
• Saistības esošam uzņēmumam 3.gadā: apgrozījums «+10%» vai vismaz 1 darba vieta

Kā kļūt par LAD klientu un saņemt piekļuvi EPS sistēmai?
Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā 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/klientiem/klut-par-lad-klientu/

• Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:
1)Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko
dokumentu likumu), nosūtot uz e-pastu pasts@lad.gov.lv,
2)Portālā Latvija.lv , izmantojot personas e-adresi.

Projektu sagatavošana LAD EPS sistēmā
Projekts jāsagatavo un jāiesniedz līdz 20.decembrim!

DUNDAGĀ

VENTSPILĪ

Gunta Abaja

Evita Roģe

Tel. 29172814
zba@dundaga.lv
Pils iela 14, Dundaga
(Dundagas pilī)

Tel. 29295234
evita.roge@ventspilsnd.lv

Paldies!

