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Pasākumu ieviešanas principi
Projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas
un projektu vērtēšanas procedūras
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
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Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas, kurās var saņemt atbalstu EZF
4.virziena pasākumu ietvaros
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sniedz iespēju:
◦ noteikt vietējās attīstības prioritātes (tās nedrīkst būt pretrunā ar vietējiem
plānošanas dokumentiem)
◦ iesaistīties lēmumu pieņemšanā;
◦ piesaistīt publisko finansējumu vietējo jautājumu risināšanai;
uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji, pašvaldības apvienojas
vietējās rīcības grupās (obligāti pārstāvji no zivsaimniecības sektora);
partnerības:
◦ izstrādā vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju
vajadzībām,
◦ nosaka vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopēja
vienošanās,
◦ lemj par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;



meklē jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām;



sadarbojas ar organizācijām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.
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•
•

Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (Rīcības programma);
EZF regulas:
• 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu;
• 498/2007 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot
Padomes Regulu (EK) Nr.1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu .

•

MK noteikumi:
• 14.07.2009. MK noteikumi Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”
• 27.01.2009. MK noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošanai”

• (07.07.2008. MK noteikumi Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” )
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fiziskas personas, komersanti
pašvaldības, NVO, u.tml.
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VRG saskaņo ar LAD un
LAD publicē savā mājas lapā

attiecīgajai kārtai un rīcībai piešķirto
finansējumu
rīcības mērķi, plānotās darbības
projektu vērtēšanas kritērijus un min.
iegūstamo punktu skaitu

VRG publicē Latvijas
Vēstnesī un vietējā laikrakstā
mēnesi pirms kārtas

kārtas uzsākšanas un beigu datumu

VRG nosaukumu, adresi
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Projekta
iesniegums,
dokumenti
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Izveido
projektu
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sarindojot pēc
iegūtajiem
kritēriju
punktiem

Vērtē MK
not.783
noteiktajā
kārtībā
neatbilst
Lēmums par
atteikumu
piešķirt
atbalstu

Sagatavo
atzinumus

atbilst

Lēmums par
atbalsta
piešķiršanu
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4.1. Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana :
4.1.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība;
4.1.2. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
4.1.3.
Ekonomiskās
darbības
restrukturēšana,
pārorientācija un darbību dažādošana;
4.1.4. Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā
zivsaimniecības
nozares
ražošanas
potenciāla
atjaunošana.
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Pasākuma mērķis
 ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī
ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās
iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās,
lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas
pievilcību.
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Atbalsta pretendents, īstenojot projektu,
sasniedz pasākuma mērķi un vietējā attīstības
stratēģijā, ar kuru saskaņā projektu īsteno,
atbilstošajai rīcībai izvirzīto mērķi.



Aktivitātes, kurām atbalsts paredzēts citos
EZFvirzienos īstenojamo pasākumu mērķu
sasniegšanai, šā pasākuma ietvaros neatbalsta.
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Atbalsts nelielai ar zivsaimniecību un tūrismu
saistītai infrastruktūrai;



Lielāko daļu darbību veic privātais sektors
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projektus īsteno tikai teritorijās, kas atzīmētas
attiecīgās teritorijas attīstības stratēģijai/iesniegumam
pievienotajā kartē (saskaņā ar MK not. 515. 15.16.apakšpunktu) un
aprakstīta kā zivsaimniecībai nozīmīga pamatojumā;



projekti saistīti ar zivsaimniecību;



īstenojot aktivitāti nodrošina, lai VRG atbilstošo
teritoriju daļās nepiešķir vai nepieprasa atbalstu
Lauku
attīstības
programmas
pasākumam
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
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Atbalsta:
 pašvaldības ceļu būvniecību vai rekonstrukciju;


vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras
objektu būvniecību vai rekonstrukciju, tostarp pielāgošanu
personām ar funkcionāliem traucējumiem;



teritorijas labiekārtošanu.

Atbalsta pretendents:
 vietējā pašvaldība;
 komersants (izņemot ceļu būvniecību vai rekonstrukciju);
 biedrība,
nodibinājums (izņemot ceļu būvniecību vai
rekonstrukciju).
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Atbalsta:
tūrisma pakalpojumu dažādošanu un pielāgošanu personām ar
funkcionāliem traucējumiem;
vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā;
pakalpojumus zivsaimniecībai.
Atbalsta pretendents:
komersants. Ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai
pakalpojumu attīstībai * – komersants, kas kā tūrisma
pakalpojumu sniedzējs ar izvērstu pakalpojumu aprakstu
iekļauts tūrisma bukletā vai interneta mājaslapā, kuru izveido
ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;
biedrība , nodibinājums.
* Nosacījums attiecībā uz reģistrāciju TAVA tiks izgrozīts no noteikumiem, līdz
tam šī prasība netiks piemērota
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Atbalsta:
 sīkā uzņēmuma izveidi, kura darbības veids nav saistīts ar
zivsaimniecību;
 ar
zivsaimniecību
nesaistītu
darbību
dažādošanu
zivsaimniecības uzņēmumā.
Atbalsta pretendents:
 komersants, kura komercdarbības
joma ir saistīta ar
zivsaimniecību;
 sīkā uzņēmuma, kura darbības veids nav saistīts ar
zivsaimniecību, izveides gadījumā – fiziska persona, kura
vismaz pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas veikusi saimniecisko darbību zivsaimniecībā vai
bijusi nodarbināta zivsaimniecības jomā.
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saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilo aizsardzību;

Atbalsta:
 investīcijas ūdens kvalitātes atjaunošanai, ja tas ir piesārņots;
 zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošanai
nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanu, ja tā cietusi dabas
vai rūpnieciskajā (tehnogēnajā) katastrofā.
Atbalsta pretendents:
 vietējā pašvaldība;
 tiešās pārvaldes iestāde;
 komersants, kura komercdarbības
zivsaimniecību.

joma

ir

saistīta

ar
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Publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām
izmaksām:
 pašvaldībai – 75 %;
 komersantam un fiziskai personai – 50 %. Komersantam 4.1.4.
aktivitātē - 90 %;
 biedrībai un nodibinājumam – 90 %;
 tiešās pārvaldes iestādei – 100 %.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
 pašvaldībai – 140 000 latu plānošanas periodā;
 tiešās pārvaldes iestādei – 30 000 latu plānošanas periodā;
 komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam
maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta
īstenošanai nepārsniedz 20 000 latu pretendentam.
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jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties
uz līgumiem ar trešajām personām;



būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko
būvprojektu un atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai
paredzamo līgumcenu;



pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana;



publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana;



investīcijas ūdens kvalitātes atjaunošanai, ja tas ir piesārņots;



projekta vispārējās izmaksas;



biedrībai vai nodibinājumam, kas nav reģistrējies PVN
maksātāju reģistrā, – PVN
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procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām,
valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību
radītie zaudējumi;
naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās
izdevumi;
tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas,
bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un kuros
samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta
izmaksām;
izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai
darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras
piemērošanu;
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esošo būvju uzturēšanas izmaksas;
tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
transporta līdzekļu ar iekšdedzes dzinējiem iegāde *;
īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu;
nodokļi un nodevas, izņemot 19.slaidā minēto par PVN;
atlīdzība personālam;
citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes
2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr.1198/2006 un Komisijas
2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr.498/2007.
*1) sauszemes transportlīdzekļus - mopēdus, motociklus,
specializētus
transportlīdzekļus, traktortehniku, speciālo traktortehniku, triciklus, kvadriciklus, vilcējus u.tml.
2) ūdens transportlīdzekļus - kuterus, jahtas, ūdens motociklus, motorlaivas u.tml.

tūristu
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Iesniegums (2 eksemplāri)
Deklarācija (MK not. 783 1.pielikums)
Par nekustamo īpašumu īpašumtiesības vai nomu apliecinošā
dokumentācija (zemesgrāmatas dokumenta kopija,) vai
rakstisks saskaņojums, ja teritorijas labiekārtošanai izvieto vai
uzstāda objektu ar vērtību zem 300 Ls vai iegādājas
pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri izvietojami
būvniecības dokumentācija: tehniskais projekts un būvatļaujas
kopija vai plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecināta
kopija, ja tehnisko projektu un būvatļaujas kopiju iesniedz 6
mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu;
Pretendenta sastādīta izmaksu tāme, ja:
 iegādājas būvmateriālus;
 veic teritorijas labiekārtošanu, ko neregulē būvnoteikumi;



Iepirkuma dokumentācija vai apraksts par zemākās cenas
izvēli (var sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta
apstiprināšanu)
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Pašvaldība +


domes lēmums;



lēmuma (kopija*), ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības
teritorijas plānojums;



ja paredzēta ceļa būvniecība, rekonstrukcija:
◦ VAS Latvijas Valsts ceļi izziņa par ceļa reģistrāciju
pašvaldības valdījumā;
◦ būvatļaujas apliecināta kopija.

* Visu dokumentu oriģinālu kopijas apliecina pats atbalsta pretendents
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Biedrība, nodibinājums +


lēmējinstitūcijas lēmums par projekta īstenošanu;



reģistrācijas apliecības kopija;



kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu
sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu (var 6 mēnešu laikā
pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) vai dokumenti,
kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību.
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Komersants , fiziska persona +
 kredītiestādes,
līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu
sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu (var 6 mēnešu laikā
pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) vai dokumenti,
kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;
 gada pārskata vai deklarācijas kopija;
 deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā
(mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai;
Fiziska persona +
 darba līguma kopija vai darba devēja izziņa (norāda darba
attiecību pārtraukšanas datumu), kas apliecina, ka atbalsta
pretendents pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zivsaimniecībā,
ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, kas bijusi
nodarbināta zivsaimniecības jomā.
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Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tas līdz maksājuma
pieprasījuma iesniegšanai LAD reģistrējas komercdarbības
veikšanai un reizē ar maksājuma pieprasījumu LAD iesniedz
komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;
+ MK noteikumos nr.783 noteiktie dokumenti (maksājuma
pieprasījums, maksājumu un darījumu dokumentu kopijas u.c)

Atskaitīšanās:
 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma
iesniegšanas LAD atbalsta saņēmējs iesniedz VRG pārskatu
par projekta īstenošanas rezultātiem (2.piel.) un pārskatu par
atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.piel.);
 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta
saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā
iesniedz VRG pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās
darbības rādītājiem (3.piel.) par iepriekšējo kalendāra gadu
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Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija:
Edīte Kubliņa
tālr. 67027368
e-pasts: edite.kublina@zm.gov.lv
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