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Solis Nr. 1 (Dažādu dokumentu lasīšana 1)

https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-
apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana



Solis Nr. 1 (Dažādu dokumentu lasīšana 2)

BIEDRĪBAS LAUKU PARTNERĪBA „SĒLIJA” 
SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS
„LAUKI – VIDE, KUR VĒRTS DZĪVOT 2014. –

2020.” 

https://www.partneribaselija.lv/lv/par-mums/

https://www.partneribaselija.lv/lv/par-mums/


Solis Nr. 1 (Dažādu dokumentu lasīšana 3)

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums 

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina atklātu projektu iesniegumu 

pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai 

lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).  

7.kārtas projektu iesniegumu 

pieņemšanas laiks 
No 2020.gada 07.marta līdz 2020. gada 07.aprīlim 

7.kārtai piešķirtais ELFLA 

publiskais finansējums 

 

EUR 293 599,64 

 

 

Mērķis:  „Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās 

produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai” 

Rīcībai R1 - Darbs un pārticība 

EUR  253 599,64 
Viena projekta iesniedzēja kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu summa 

vienā projektu kārtā ir 100 000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte – 70% 

Kopprojektiem – 80% 

Rīcībai R3 - Sākums 

EUR  40 000,00 
Viena projekta iesniedzēja kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu summa vienā 

projektu kārtā ir 20 000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte – 70% 

 

https://www.partneribaselija.lv/lv/jaunumi/leader/lauku-partneriba-selija-izsludina-leader-projektu-konkursa-7-kartu/

https://www.partneribaselija.lv/lv/jaunumi/leader/lauku-partneriba-selija-izsludina-leader-projektu-konkursa-7-kartu/


Solis Nr. 2 (Savas idejas «skice»)

→Definēt ideju

→Sagatavot plānotās darbības aprakstu

→Saprast provizoriskās izmaksas

→Aprēķināt projekta dzīvotspēju



Solis Nr. 2 (Sava projekta idejas analīze)

• PROJEKTA ILGTSPĒJĪBA

Raksturojiet, kā projekts tiks uzturēts tā uzraudzības laikā un pēc tam, kā tiks 
attīstīts, kādas ir plānotās darbības tā ilgtspējības un attīstības nodrošināšanai! Kas 
notiks pēc projekta īstenošanas? Kā iegūtais uzlabos pretendenta darbību?

• IESPĒJAMO RISKU IZVĒRTĒJUMS

Analizējot informāciju, nosakiet projekta un darbības virziena vājās puses, kā arī 
iespējamās nepilnības dažādos projekta īstenošanas posmos!

• RISKU NOVĒRŠANA/MAZINĀŠANA

Raksturojiet, kā risināsiet (novērsīsiet vai mazināsiet) definētos riskus, kā risināsiet 
problēmas projekta īstenošanas laikā!

• FINANŠU IEGULDĪJUMI

Aprakstiet, kādi un kāda apmēra finanšu ieguldījumi vēl būs nepieciešami 
kvalitatīvai projekta realizācijai?



Solis Nr. 2 (Sava projekta pašnovērtējums)



Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login ;

Jābūt LAD klientam, iesakām arī kļūt par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju

Solis Nr. 3 (Sagatavošanās projekta izstrāde)

https://eps.lad.gov.lv/login


Solis Nr. 3 (Sagatavošanās projekta izstrādei)



Solis Nr. 3 (Sagatavošanās projekta izstrādei)

→ Projekta iesniegums (tikai elektroniski)

→ Nekustamā īpašuma 
dokumenti

→ Iepirkuma dokumenti

→ Būvniecības dokumenti

→Pašnovērtējums → De minimis veidlapa 

→ Finanšu informācija

→ Citi dokumenti



Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



B1 Sadaļa (Informācija par projektu)

- Projekta mērķis

- Projekta apraksts un nepieciešamības pamatojums

- Projekta īstenošanas laika grafiks

- Projekta finansējuma apraksts

B2 Projekta plānotās izmaksas

Solis Nr. 4 (Projekta sagatavošana)



Solis Nr. 5(Projekta izmaksas B3)



Solis Nr. 5(Iepirkums/Cenu salīdzināšana E)

• http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-
investicijas/iepirkuma-proceduras/



Solis Nr. 5(Naudas plūsma C sadaļa)



Solis Nr. 6 (Projekta ietekme uz vidi un 
publicitāte B4 sadaļa)
• Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

• Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

• u.c.



Solis Nr. 7 (Pavaddokumenti)



Solis Nr. 7 (Pavaddokumenti)

→ Nekustamā īpašuma 
dokumenti → Būvniecības dokumenti

→Pašnovērtējums
→ De minimis veidlapa 

→ Citi dokumenti



Paldies!


