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Noteikumi Nr.
(prot. Nr. .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr.590
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apkašpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju””
Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr.590
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apkašpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1.3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla
veidošanai;”
2. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Komisijas 2014. gada
17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst
par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta
10. punkta definīcijai. Par lauksaimniecības produktu pārstrādi ir uzskatāma
jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšana, kūpināšana,
konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija,
malšana (izņemot, gaļas malšana) vai vienlaikus vairāki šie procesi, kas maina
sākotnējo produktu, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai produktu sagatavotu
pirmajai pārdošanai;”
3. Izteikt 6.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.4.4. vietējā pašvaldība tās īpašumā vai valdījumā esošai
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei juridiskām personām (tostarp biedrībai,
nodibinājumam), kas veic saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta
dalībniekiem ir noslēgts līgums;”
4. Aizstāt 6.5.apakšpunktā vārdus “saistītās personas” ar vārdiem “saistīti
uzņēmumi”.
5. Papildināt ar 8.1punktu šādā redakcijā:
“8.1 Ja aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbalsta
pretendents ir biedrība vai nodibinājums, izņemot šo noteikumu
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6.4.1.apakšpunktā minēto gadījumu, tam piešķirtais atbalsts neattiecas uz vietējās
attīstības stratēģijas finanšu plānā plānoto atbalsta apmēru uzņēmējdarbības
attīstībai.”
6. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Publisko finansējumu šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām var
saņemt, ja:
13.1. projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;
13.2. projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā,
izņemot, ja projektā ir paredzētas šādas darbības:
13.2.1. dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
13.2.2. ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības;
13.2.2. interneta veikala vai tīmekļa vietnes izveide;
13.2.3. iegādāties šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku.
Projekta uzraudzības laikā iegādāto šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto
mobilo tehniku var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
teritorijas;
13.3. ja projektā paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes
kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala
izveide vai iegādāties šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku,
atbalsta pretendents ir reģistrēts vai tā deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas
veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas
vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;
13.4. atbalsta pretendents, īstenojot projektu aktivitātē “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst šo
noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam mērķim;
13.5. atbalsta pretendents, īstenojot projektu aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”, sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst šo noteikumu
2.2. apakšpunktā minētajam mērķim.
7. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Ja atbalsta pretendents saņem atbalstu aktivitātē “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”, tas papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem
nosacījumiem ievēro šādas prasības:
14.1. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;
14.2. projekta iesniegumā atbalsta pretendents (izņemot vietējo pašvaldību)
apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir
pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta
īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā
naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotais
naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma
iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas
apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Šo noteikumu 8.1.2.
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un 8.2.2. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti papildus apliecina savu
ekonomisko dzīvotspēju, plānoto ražošanas apjomu un izmaksu aprēķinu par
diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;
14.3. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.1., 8.2.1., 8.2.3. un
8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības un vietējās pašvaldības) sasniedz vismaz vienu no
šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
14.3.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās;
14.3.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par
30 procentiem no projektam piešķirtā publiskā finansējuma apmēra) vai par 10
procentiem palielina fizisko ražošanas apjomu;
14.4. pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktā
minētie atbalsta pretendenti (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un vietējās
pašvaldības) sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
14.4.1. rada jaunu darba vietu;
14.4.2. sasniedz gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no
projektam piešķirtā publiskā finansējuma apmēra;
14.5. pēc projekta īstenošanas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodrošina
vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
14.5.1. par 10 procentiem palielina biedru skaitu;
14.5.2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
par 10 procentiem palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības
biedriem vai par 30 procentiem palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās
sabiedrības biedriem no projektam piešķirtā publiskā finansējuma apmēra;
14.5.3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
palielina gada neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 procentiem vai par
30 procentiem no projektam piešķirtā publiskā finansējuma apmēra, vai par 10
procentiem palielina fizisko ražošanas apjomu no produktu pārstrādes;
14.6. šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti vienojas
ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz
18 mēnešu (par darbiniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas).”
8. Svītrot 16.punktu.
9. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām neattiecināmas ir šādas
izmaksas:
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37.1. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas saistīti ar lauksaimniecības
primāro ražošanu;
37.2. dzīvu dzīvnieku iegāde;
37.3. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas
maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
37.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
37.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina
projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta
izmaksām;
37.6. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par
kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par iepirkuma procedūras piemērošanu;
37.7. esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma
uzturēšanas izmaksas;
37.8. īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;
37.9. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
37.10. atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33. punktā minēto
gadījumu;
37.11. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu
svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;
37.12. nodokļi un nodevas (izņemot šo noteikumu 28.6. un
31.7. apakšpunktā, kā arī 33. un 34. punktā minētos gadījumus);
37.13. 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;
37.14. izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;
37.15. maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai
augstākās izglītības programmām, vai saistītas ar Eiropas Savienības vai citu
finanšu instrumentu atbalsta saņemšanu un projekta iesniegumu sagatavošanu;
37.16. pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas;
37.17. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
(izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā minētās izmaksas);
37.18. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.”
10. Aizstāt 55.punktā vārdus “divi gadi” ar ciparu un vārdu “18 mēneši”.
11. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:
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“57. Ja atbalsta saņēmējs projektā organizē mācības, kas saistītas ar šo
noteikumu 31.5. apakšpunktā minētajām izmaksām, tas 5 darbdienas pirms
mācību sākuma informē vietējo rīcības grupu un Lauku atbalsta dienestu par to
norises vietu un laiku.”
12. Papildināt ar 61. un 62.punktu šādā redakcijā:
“61. Šo noteikumu 6.4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā atbilstīga
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība atbilstības statusu saglabā
visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku.
62. Ja projekta uzraudzības laikā Lauku atbalsta dienests konstatē aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” īstenotā projekta neatbilstību sabiedriskā
labuma projekta nosacījumiem, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs prasīt atmaksāt
visu saņemto publisko finansējumu.”
13. Izteikt 1.pielikuma B.4.punktu šādā redakcijā:
“B.4. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (par kopprojektu aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks):

Nr.p.k

Atzīmēt
Rezultātu indikatori
ar X
atbilstošo
Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību
vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu, izņemot
zivsaimniecības produktu, pārstrādi, un kuras apgrozījums ir
ne vairāk kā 70 000 euro gadā, un juridiska vai fiziska persona,
kura iesniedz projektu saistībā ar C darbību (izņemot
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvās
sabiedrības,
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās
pašvaldības)
Neto apgrozījums, EUR
1
Ražošanas apjoms
2
Rada jaunu darba vietu**
Juridiska vai fiziska persona, kura plāno veikt saimniecisko
darbību vai nodarboties ar lauksaimniecības produktu,
izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi (izņemot
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvās
sabiedrības,
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un vietējās
pašvaldības)
1
Neto apgrozījums, EUR:
2
Rada jaunu darba vietu**
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
1
Biedru skaits
Apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības
2
biedriem, EUR
Ieguldīto investīciju apmērs, EUR
Neto apgrozījums no produktu pārstrādes
3
Ražošanas apjoms no produktu pārstrādes
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā
attīstības stratēģijā norādītie sasniedzamie rādītāji, norādot
vērtību un plānoto rādītāja sasniegšanas termiņu

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas *
_____. gads

Sagaidāmā vērtība pēc
projekta īstenošanas
3.,4.,5. gads

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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Mācības darbinieku produktivitātes kāpināšanai
Darbinieku skaits, kuri piedalās mācībās un kuriem vismaz
1
18 mēnešu tiks nodrošināta apmaksāta darbvieta

Skaits

* Neattiecas uz pretendentu, kas uzsāk saimniecisko darbību.
** Par vienu darba vietu tiek skaitīta darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo
darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas
rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba
laikam.
B.4.1. Pēc kopprojekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji, ja par tā īstenošanu noslēgts līgums (aizpilda
atbilstošo rādītāju, ja nepieciešams) (izņemot vietējo pašvaldību)
Rezultātu indikatori

Atzīmēt
ar X
atbilstošo

Pēdējā noslēgtā gadā pirms
projekta iesniegšanas
_____. gads

1. Neto apgrozījums, EUR

Sagaidāmā vērtība pēc
projekta īstenošanas
3.,4.,5. gads
X

*
2. Ražošanas apjoms

X
*

2. Jaunas darba vietas radīšana**:

X

*
4. Biedru skaits

X
*

5. Apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības
biedriem, EUR

X

*
6. Ieguldīto investīciju apmērs, EUR

X

*
7. Neto apgrozījums no produktu pārstrādes

X

*
8. Ražošanas apjoms no produktu pārstrādes

X

*
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā
vietējā attīstības stratēģijā norādītie sasniedzamie rādītāji,
norādot vērtību un plānoto rādītāja sasniegšanas termiņu

X

* Norāda kopprojekta dalībnieka nosaukumu.
**Par vienu darba vietu tiek skaitīta darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu
normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas
darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gada
griezumā atbilst normālam darba laikam.”

14.Izteikt 3.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI
Rādītāju apraksts*

Rādītāja
mērvienība

Gads

Vērtība

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta
iesniegšanas**
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20__. gads
20__. gads
Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta
iesniegšanas**
20__. gads
20__. gads
Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta
iesniegšanas**
20__. gads
20__. gads

* Norāda to rādītāju, kas izvēlēts projekta iesnieguma B.4.tabulā.
**Neattiecas uz atbalsta saņēmēju, kas uzsāk saimniecisko darbību.”

Ministru prezidente

L.Straujuma

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs
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A.Karlsone
67027077, Andra.Karlsone@zm.gov.lv
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