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PROJEKTU SAGATAVOŠANA PASĀKUMĀ

Konkur ētsp ējas veicin āšana 
vietējo att īst ības strat ēģiju 

īstenošanas teritorij ā

Kuldīga, 2012. gada jūnijs

Kopējais publiskais finansējums
64 259.20 Ls

Projektu iesniegšana vietējā rīcības grupā
2012. gada 6. jūnijs – 6. jūlijs

Projektu vērtēšana vietējā rīcības grupā
2012. gada 9. jūlijs – 3. augusts

Projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā
2012. gada 6. augusts – 6. novembris

Projekta realizēšana
2013. gada 31. decembris

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā, ELFLA V kārta

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā, ELFLA V kārta

Atbalsta pretendents, atbalsta intensitāte vienam 
projektam

3.1. aktivitātē - Juridiskas, fiziskas personas – 40% *;

3.2. aktivitātē - Juridiskas, fiziskas personas – 50% **.

Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam
10 000 Ls

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā
9. Rīcība „Lauku saimniecību modernizācijas un 
mājražošanas attīstības veicināšana”, pieejamais 
finansējums 64 259.20 LVL

Plānotās darbības - Atbalsts produkcijas ražošanai un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, ilggadīgo augļkopības 
kultūraugu stādījumu ierīkošanai un kopšanai, produkcijas 
pirmapstrādei un pārstrādei mājas apstākļos,  mājas 
apstākļos saražotās produkcijas iepakošanai.

Mērķis: Veicināt konkurētspējas paaugstināšanos lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai – pirmapstrādei,  pirmapstrādei – pārstrādei   
mājas apstākļos.

9. Rīcība „Lauku saimniecību modernizācijas 

un mājražošanas attīstības veicināšana”

3.1. aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;

3.2. aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai 
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Atbalsta pretendents 3.1. aktivitātē

* - 3.1. aktivitātes ietvaros ar juridisko un fizisko personu tiek saprasta 
tā persona, kura:

1) ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā 
minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, 
izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) 
dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas 
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona 
projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
teritorijā;
2) plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto 
nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu, 
izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) 
dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas 
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona 
projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
teritorijā.



2

Atbalsta intensitāte 3.1. aktivitātē

3.1. aktivitātes ietvaros atbalsta intensitāti palielina par 10%:

1) ja fiziska persona, kas projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā ir jaunāka par 40 gadiem;
2) ja juridiskās personas dalībnieks, kas saimniecībā pieder 
vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.
Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda mazāk labvēlīgajos 
apvidos, minēto atbalsta intensitāti palielina par:

1) 10%, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības 
produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū;
2) 5%, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50% no 
atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību 
maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās 
segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto 
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Atbalsta pretendents 3.2. aktivitātē

** - 3.2. aktivitātes ietvaros ar juridisko vai fizisko personu tiek 
saprasta tā persona, kura:

1) ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas 
uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības 
produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijā;

2) plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības 
produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Saistošie normatīvie akti

1. MK noteikumi Nr. 764, 06.04.2012.

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauku attīstībai pasākumā «Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā»un 
pasākumā  «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā»

2. MK noteikumi Nr. 783, 18.05.2011.

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauku un zivsaimniecības attīstībai

Attiecināmās izmaksas

1. Jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana;

2. Ilggadīgo augļkopības kultūru stādu iegāde (izņemot 
zemenes), stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu 
iegāde un to uzstādīšana, kā arī stādījumu ierīkošana, 
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir 
atbildīgas par darbu veikšanu;

3. Ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršota 
rekonstrukcija un visas ar to saistītās izmaksas (tai skaitā 
iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, 
iekšējā un ārējā elektroapgāde, ventilācijas un apkures 
sistēmas), pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, 
kas atbildīgas par darba izpildi;

Attiecināmās izmaksas

4. Būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz būvprojektu, kas 
iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta 
pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;

5. Vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un 
konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski 
ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, 
nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas 
ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās 
izmaksas nepārsniedz 8% no projekta kopējās attiecināmo 
izmaksu summas, tai skaitā projekta iesnieguma 
sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu 
izmaksas nepārsniedz 2% no projekta kopējās attiecināmo 
izmaksu summas;

Maksimālās attiecināmās izmaksas 

būvniecībai

Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma 
aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas 
(tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās 
kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas 
un apkures sistēmas izmaksas). 

Būvju tehniskajā projektā norādīto stacionāro iekārtu un to 
aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina.

Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai rekonstrukcijas 
izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās 
maksimālās attiecināmās izmaksas un tās nepieciešamas 
projekta mērķu sasniegšanai, izmaksu starpību sedz atbalsta 
pretendents.
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Max. attiecināmās izmaksas būvniecībai 3.1.

Būves tips Mērv.

Jaunbūvei un 
rekonstrukcijai par 

kopējo būves 
platību (bez PVN)

Vienkāršotai 
rekonstrukcijai par 

kopējo 
rekonstruējamo 

platību (bez PVN)

Lauksaimniecības nojumes (bez sienas apšuvuma, 
vārtiem un logiem)

Ls/m2 120 66

Lauksaimniecības noliktavas un glabātavas Ls/m3 50 25

Lauksaimniecības nozares uzņēmumu saldētavas Ls/m3 90 50

Cūku novietnes Ls/m2 450 248

Gaļas un piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes Ls/m2 280 154

Piena mājas Ls/m2 400 220

Vasaras siltumnīcas Ls/m2 70 38

Ziemas siltumnīcas Ls/m2 250 137

Graudu un sēklu pirmapstrādes būves Ls/m3 65 27

Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves Ls/m2 360 198

Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes Ls/m2 150 82

Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās 
infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes 
līdzināšana)

Ls/m3 1,50 –

Kautuves Ls/m2 460 253

Max. attiecināmās izmaksas būvniecībai 3.2.

Būves tips Mērv.

Jaunbūvei un 
rekonstrukcijai par 

kopējo būves 
platību (bez PVN)

Vienkāršotai 
rekonstrukcijai par 

kopējo būves 
platību

(bez PVN)

Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas 
ražošanai

Ls/m2 460 253

Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas 
ražošanai

Ls/m2 400 220

Nepārtikas produktu ražošanas būves Ls/m2 350 192

Graudu un sēklu pirmapstrādes būves Ls/m3 50 27

Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves Ls/m2 360 198

Saldētavas (zem 0 ºC) Ls/m2 460 253

Noliktavas ar speciālu temperatūras režīmu (no 0 ºC līdz 
+8 ºC)

Ls/m2 350 192

Lopbarības ražošanas būves Ls/m2 350 192

Kautuves Ls/m2 460 253

Noliktavas un inženierkomunikāciju būves ražošanas 
vajadzībām (piemēram, katlumājas, sūkņu stacijas) 
(attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

Ls/m2 250 137

Nojumes Ls/m2 150 82

Neattiecināmās izmaksas

1. Procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, 
valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību 
radītie zaudējumi;

2. Naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās 
izdevumi;

3. Tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta 
izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un 
kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta 
izmaksām;

4. Izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai 
darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma 
procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma 
procedūras piemērošanu;

Neattiecināmās izmaksas

5. Esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot izmaksas, kas 
saistītas ar vienkāršoto rekonstrukciju;

6. Tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas 
izdevumi;

7. Mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo 
automobiļu un kravas automobiļu iegāde (izņemot 
specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un 
rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai 
specifisku darbu veikšanai un kuriem ir uzstādītas 
specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas);

8. Īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
9. Izmaksas, kas pārsniedz vidējo tirgus cenu, un aktivitāšu 

īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā 
termiņā nepabeigti darbi;

Neattiecināmās izmaksas

10. Nodokļi un nodevas, izņemot punktu par vispārīgajām 
izmaksām;

11. Atlīdzība personālam;
12. Citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 

Regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas 2006.gada 15.decembra 
Regulu (EK) Nr. 1974/2006.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

ELFLA administratīvā vadītāja
Simona Nazarova 

Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā,
26703067

simona@darisimpasi.lv

www.darisimpasi.lv


