
2016.gada 14.aprīlis
Madonas novada tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju informācijas diena
1

Atklāta konkursa 
LEADER projektu iesniegumu 

pieņemšanas 1.kārta



Vietējās rīcības grupas (VRG)
Madonas novada fonda(MNF)

sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija 

“Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”
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SVVA stratēģijas un MNF darbības teritorija

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novads



Izsludinātās rīcības

1.1. Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas 
izveide un attīstība

160 000
euro

1.2. Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu 
izveide un attīstība

100 000
euro

1.3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un 
pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem 
lauksaimniecības produktiem

150 000
euro

1.4. Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma 
programmu izveidei un esošo attīstībai

80 000
euro
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1.kārtā pieejamais finansējums 490 000euro



Madonas novada fonda SVVA stratēģija 
“Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” 

MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju””. 
Projekta iesnieguma veidlapa, 590MK noteikumu 1.pielikums

MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

Saistošie dokumenti
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1. Aktivitātē atbalstu sniedz darbībās

5.1.1./A Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, 
esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2./B Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3./C Vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek 
realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu 
ieviešanai;

5.1.4./D Darbinieku produktivitātes kāpināšanai
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Rīcības un darbības.
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1.1. rīcība
Ar 
lauksaimniecību 
nesaistīta 
ražošana 

1.2. rīcība
Ar 
lauksaimniecību 
nesaistīti 
pakalpojumi 

1.3. rīcība
Lauksaimniecības 
produktu 
pārstrāde

1.4. rīcība
Lauku tūrisma 
pakalpojumi

5.1.1./ A
5.1.3./ C
5.1.4./ D

5.1.1./ A
5.1.4./ B

5.1.2./ B
5.1.3./ C
5.1.4./ D

5.1.1./ A
5.1.4./ D



Projektu veidi un atbalsta intensitāte

1. aktivitāte

 privātā labuma projekti

 Atbalsta intensitāte līdz 
70%

 Kopprojekti , kurā plānoto 
investīciju izmanto kopīgi

 Atbalsta intensitāte 60%

2.aktivitāte ←nav izsludināta

 sabiedriskā labuma 
projekti, projekta mērķim 
nav komerciāls raksturs un 
tas nav kvalificējams kā 
valsts atbalsts. Par 
sabiedriskā labuma 
projekta rezultātu netiek 
prasīta samaksa.

 NEIESNIEDZ!
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Rīcības un atbalsta intensitāte EUR.
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rīcība 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Max izmaksas 
EUR

50 000 50 000 50 000 20 000

Atbalsta 
intensitāte

60% 60% 60% 60%

Jaunajam 
uzņēmējam

70% 70% 70% 70%

Pārtikas 
produktu 
ražotājiem 
mājas apstākļos 

70% 70%

Kopprojektam 60% 60% 60% 60%



“Jaunais uzņēmējs”
MNF SVVA stratēģijas ietvaros / atbalsta intensitāte

jaunais uzņēmējs ir fiziska persona, kas 1)uzņēmumu dibina
pirmo reizi,

2)uzņēmums, projekta iesniegšanas brīdī, nav vecāks par
vienu gadu,

tai skaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuru dibina
viena vai vairākas fiziskas personas, kas uzņēmumu dibina
pirmo reizi
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MK not. Nr.590 ietvaros/ sasniedzamie rādītāji

Fiziska vai juridiska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību
Saimnieciskā darbība ir veikta, ja pēdējā gadā bijuši ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības, bijuši vismaz 3 darījumi



Atbalsta pretendenti

 juridiska vai fiziska persona, tostarp biedrība, kura veic 
saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk 
kā 70 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta 
iesniegšanas;  

 juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt 
saimniecisko darbību;

 biedrība vai nodibinājums, kas plāno veikt saimniecisko darbību;

 atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un 
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības;

 vietējā pašvaldība iesniedz tikai kopprojektu, tās īpašumā vai 
valdījumā esošai uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei 
juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam), kas veic 
saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts 
līgums;
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Kā attiecinās PVN?

34. Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav
tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās
nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos
par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
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Finansējuma avoti

Uzņēmējiem – pašiem savs finansējums
 Biedrībām – priekšapmaksa

 Pašvaldībām priekšapmaksa , 20%

Vienu projektu var īstenot vairākos posmos. 
Katra posma rezultātā ir auditējama vērtība.
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Attiecināmās izmaksas, 5.1.1., 5.1.2.., 5.1.3

 28.1. jaunu pamatlīdzekļu un programnodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšanas izmaksas

 28.4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas
nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla
veidošanai (reklāmas kampaņas, dalību izstādēs var īstenot ārpus 
MNF teritorijas Latvijas teritorijā)

 28.5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai
izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta
sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10% no projekta
attiecināmo izmaksu kopsummas
 Piemēram., alkohola licence, licence par mūzikas atskaņošanu 

 Ja licencei ir termiņš, tā jāatjauno visu uzraudzības laiku
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Attiecināmās izmaksas, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3

 28.2. jaunas būvniecības, 

 būves pārbūves, 

 būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai
vai novietošanai pamatnē vai būvē), 

 būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves
salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, 
neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) un 

 būves atjaunošanas izmaksas, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli
uzlabota (piemēram, ja ražošanas vajadzībām nepieciešams uzlabot
ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot
būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), 

• pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas
par darbu veikšanu
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Attiecināmās izmaksas, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3

 28.3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, 

 pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par 
projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu 
tāmi, 

 ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu 
(apliecinājuma karti);

 Būvmateriālu tāmi apliecina projekta iesniedzējs pats
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Attiecināmās izmaksas, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3

 28.6. vispārējās izmaksas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu 
honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, 
juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, 
energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas,

 kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā (obligāti 
būvniecības gadījumā), 

• 28.6.1. 2%no šo noteikumu 28.1.(pamatlīdzekļi), 28.4.(sabiedriskās 
attiecības) un 28.5. (patenti, licences, u.c.)apakšpunktā minētajām 
izmaksām;

• 28.6.2. 7% no šo noteikumu 28.2.(būvniecība) un 28.3. (būvmateriālu 
iegāde) apakšpunktā minētajām izmaksām.

37.17. vispārējās izmaksas var būt radušās pirms projekta iesnieguma 
sagatavošanas

 no 2015.gada februāra, kad tika apstiprināta LAP 2014.-2020.
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Attiecināmās izmaksas. 1.aktivitaē

 29. 5.1.3. darbībā attiecināma arī internetveikala izveide

 37.11. vispārējas nozīmes un speciālo transportlīdzekļu, kas
pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas
specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir
mobila pakalpojuma sniegšanas vieta. 

 Atbalsta pretendents ir reģistrēts vai deklarētā dzīves vieta 
atrodas MNF darbības teritorijā.
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1. aktivitāte, darbības un attiecināmās izmaksas

5.1.4./D  Darbinieku 
produktivitātes kāpināšana

• mācībās darbinieku
produktivitātes kāpināšanai
var piedalīties arī ārpus VAS 
īstenošanas teritorijas, citur LV 
teritorijā. 13.2.

Neattiecina

• 37.14. mācības ārvalstīs

• 37.15. mācības , kas ir daļa no 
vispārējās vidējās vai 
augstākās izglītības 
programmas

attiecināmās izmaksas

• 30. darbinieku dalība 
mācībās, ja tiek saņemts 
sertifikāts vai apliecinājums 
par mācību sekmīgu 
pabeigšanu

• 30.2. komandējuma 
izmaksas, nepārsniedz 2% 
no maksas par mācībām
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 14.1. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus

 14.2. projekta iesniegumā atbalsta pretendents (izņemot
vietējā pašvaldība) apliecina savu ekonomisko
dzīvotspēju

Pozitīva naudas plūsma

 14.3.- pēc projekta īstenošanas juridiska vai fiziska 
persona, tostarp biedrības, sasniedz vismaz vienu no MK 
noteikumos Nr.590 noteiktajiem saimnieciskās darbības
rādītājiem. 

 18. Ja norāda, tad sasniedz MNF stratēģijā noteiktos 
sasniedzamos rādītājus/ Iesnieguma veidlapā B.4. 
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Personas, kas jau veic saimniecisko 
darbību

Atbalsta pretendents 14.3.
Fiziskas un juridiskas personas, ar 
apgrozījumu līdz 70 000/ 
8.1.1./5.1.1.

Fiziskas un juridiskas personas, ar 
apgrozījumu līdz 70 000, kas 
reģistrētas PVD/ 8.1.2./5.1.2.

Personas 8.3. ,  kas var īstenot 5.1.3. 
darbību

Izņemot LPKS, MPKS, pašvaldības

Par biedrībām  skaidrots citā 
slaidā

Sasniedzamie rezultāti. Vismaz 
viens.

14.3.1.rada vismaz vienu jaunu 
darbavietu; saglabājot esošās

14.3.2. salīdzinājumā ar pēdējo 
noslēgto gadu pirms projekta 
iesniegšanas

 vismaz par 10 % palielina neto 
apgrozījumu 

(vai palielina to vismaz par 30 % no 
ieguldīto investīciju apmēra) 

vai par 10% palielina fizisko 
ražošanas apjomu;
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Plāno uzsākt saimniecisko darbību

Atbalsta pretendents 14.4.

Komersanti - juridiska vai 
fiziska persona, kas plāno veikt 
saimniecisko darbību
Komersantiem - juridiska vai 
fiziska persona, kas plāno 
nodarboties ar lauksaimniecības 
produktu pārstrādi

Pirms projekta īstenošanas 
uzsākšanas iegūst komersanta, 
Z/S vai  pašnodarbinātā statusu

Līdz Maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanai LAD, reģistrējas vai 
tiek atzīts PVD

Sasniedzamie rezultāti. Vismaz 
viens.

14.4.1. rada jaunu darbavietu, vai

14.4.2. salīdzinājuma ar pirmo 
noslēgto gadu  pēc projekta 
īstenošanas palielina neto 
apgrozījumu par 30% no projekta 
investīciju apmēra 

sasniedz gada neto apgrozījumu 
vismaz 30 % apmērā no ieguldīto 
investīciju apjoma. 

(piemēram: iekārta iegādāta par 
20 000 x 30%= 6000 EUR neto 
apgrozījums kas jāsasniedz)

15. Iegūstot pašnodarbinātas 
personas statusu obligāti jāsasniedz 
abi saimnieciskās darbības rādītāji: 
14.4.1. un 14.4.2. !
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Kāpēc svarīgi pārdomāt projekta rādītājus?

19. Šo noteikumu 14.3., 14.4. un 14.5. apakšpunktā un 
18. punktā minētos rādītājus atbalsta pretendents sasniedz ne 
vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un 
tos nepazemina visā turpmākajā saistību periodā.

56. Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamo rādītāju vērtība 
netiek sasniegta, LAD pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta 
atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

Atrunāts MK noteikumu Nr.598, 30.09.2014., 6.pielikumā
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Atšķirīgie vērtēšanas kritēriji 1.4. rīcībā

1. Projekta mērķī nosaukta attīstāmā tūrisma aktivitāte.

6. Sadarbība MNF teritorijas ietvaros ar citiem uzņēmumiem. 
Nosaukts sadarbības veids, uzņēmums.

7. Tūrisma pakalpojuma mērķauditorija.

8. Vietas atpazīstamība. Attīstītajā vai izveidotajā objektā 
izvietots informācijas plakāts (vismaz 0,6-1m2). ar tūrisma 
vietu raksturojošu informāciju.

11. Izveidota vai attīstīta izglītojoša izklaides, atpūtas programma
par vēsturisku, dabu izzinošu, aktīvu atpūtu veicinošu vai citu
tēmu. 

14. Informācija internetā, kas atspoguļo uzņēmuma sniegtos
tūrisma pakalpojumus, kas aprakstīti projektā. 
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1 mēnesis
• 18. marts Sludinājums laikrakstā "Stars"

1 mēnesis

• 18. aprīlis sāk pieņemt LEADER projektu iesniegumus

• 18. maijs  MNF beidz pieņemt projektu iesniegumus

1 mēnesis
• 19.maijs-18.jūnijam- Vērtē projektu atbilstību SVVA stratēģijai 

3 mēneši
• 19. jūnijs - 19. septembris notiek vērtēšana LAD

12 vai 24 
mēneši

• LEADER projektu īstenošanas laiks. Būvniecība-2 gadi, pārējām izmaksām 1 gads 
• 6 mēnešu laikā no LAD lēmuma par finansējuma piešķiršanu jāuzsāk projekta īstenošana

5 gadi

• Projekta uzraudzības periods

• Trešajā gadā pēc projekta īstenošanas jāsasniedz saimnieciskās darbības rādītāji



Projektu iesniegšana
LEADER projekta Iesniedzējam jābūt LAD klientam!

LEADER projekta iesniegumus var iesniegt:

papīra formā Madonas novada fondā, Madonā, Saieta laukumā
1, otrajā stāvā

elektroniski LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS)

vai projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, nosūta
lad@lad.gov.lv

MNF administratīvie vērtēšanas kritēriji
 LEADER projekta iesniegums un pavaddokumenti iesniegti elektroniski
LAD EPS. 2 punkti

Ja iesniegti visi pavaddokumenti . 2 punkti
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Aktuālā informācija tiek publicēta www.mnf.lv!!!
→Rakstā: Izsludinām LEADER projektu iesniegumu 

pieņemšanas 1.kārtu. Uzņēmējdarbība. 

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Vietējās rīcības grupas
Madonas novada fonds

SVVA stratēģijas
administratīvā vadītāja

Jogita Baune
t.27527343

jogitabaune@inbox.lv
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