
Par LEADER projektu 

sagatavošanu



Ko paredz LEADER

• Biedrība «Liepājas rajona partnerība»

• SVVA (Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)

• Projektu konkursu izsludināšana, projektu pieņemšana, 

atbilstības izvērtēšana vietējai attīstības stratēģijai, projektu 

saturiskā uzraudzība 5 gadus

• LAUKU ATBALSTA DIENESTS veic projektu administratīvo un 

kvalitatīvo izvērtēšanu un projektu uzraudzību



Normatīvie akti, kas jāņem vērā sagatavojot 

un īstenojot LEADER projektu

 (30.09.2014. MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā»

 13.10.2015.MK noteikumi Nr.590 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam «Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»»

 Liepājas rajona partnerība” SVVA 2014.-2020.gadam 

(www.lrpartneriba.lv), rīcību kritēriji, rīcību plāns, veidlapas, 

pašnovērtējums



Rīcība  M1/R1 ELFLA LEADER

Rīcības nosaukums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas  un produktīvas uzņēmējdarbības  attīstību VRG 

teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas 

un Pāvilostas novadi)

Kārtai piešķirtais finansējums: 527 109,20 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu 

summa 1projektam

50 000 EUR būvniecības projektiem

30 000 EUR pamatlīdzekļu iegādei

Maksimālā atbalsta intensitāte 70 %

Aktivitāšu apraksts Atbalsta uzņēmējdarbības attīstību:

1.Jaunu  produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un 

pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšana;

2.Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu 

darba apstākļu radīšana;

3.Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai 

labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana;

4.Darbinieku produktivitātes kāpināšana

Lauku attīstības programmas 

apakšpasākuma aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.

Projektu iesniegšana: 28.aprīlis-28.maijs



Sasniedzamie rādītāji:
Nozarē, kurā īsteno projektu

 rada 1 jaunu darba vietu, saglabājot esošās;

 salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu, jāpalielina vismaz par 10% neto 

apgrozījumu, vai palielina to par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas 

nozarē

 MK noteikumu 6.4.3. un 6.4.4.apakšpunktā minētajā gadījumā (Kopprojekts)  

iepriekš minētos saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta 

dalībnieks atsevišķi (izņemot pašvaldību)

Tiem kas plāno uzsākt veikt saimniecisko darbību (sasniedz vismaz vienu rādītāju):

 Rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

 Nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz  neto apgrozījumu vismaz 30 % apmērā no 

projekta attiecināmo izmaksu summas;



Biedrība vai nodibinājums sasniedz vismaz vienu no šādiem 

saimnieciskās darbības rādītājiem:  

1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās 

darbavietas;

2. palielina ieņēmumus no  saimnieciskās darbības vismaz par 

20% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 

Ja fiziskā persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, iegūst IK 

vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus 

saimnieciskās darbības rādītājus:

1. rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu 

vismaz 30 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu 

summas. 



ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 Projekts atbilst SVVA stratēģijai;

 Projektu īsteno «Liepājas rajona partnerība» darbības teritorijā, 

izņemot ar sabiedriskām attiec., mācībām saistītas darbības, interneta veikala izveidi, 

iegādāto mobilo tehniku, kā arī pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojami.

• Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, atbalsta pretendents ir deklarēs VRG 

darbības teritorijā (deklarētā dzīvesvieta atrodas vietējās rīcības grupas darbības 

teritorijā vismaz 3 gadus pirms projekta iesniegšanas);

 Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz projekta mērķi un tas atbilst MK not. 

aktivitātes mērķim;

 Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

 Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju;

 Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas noteiktos rādītājus.



Projekta īstenošanas termiņš: 

 Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no LAD lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta īstenošanas nosacījumi

 Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi

 Apakšpasākuma darbinieku produktivitātes kāpināšana uzraudzības periods ir 2 

gadi.

 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar ceturto gadu pēc 

projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas 

VID iesniedz LAD, EPS pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā 

kalendāra gadā (MK not.590  3.pielikums)



Projektu vērtēšana

1.Partnerība 1 mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību 

stratēģijai.

2.Katrai rīcībai izveido sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita, un pieņem 

lēmumu par projekta virzību. Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu, projekts tiek 

noraidīts. 

3.Projekti 10 darba dienu laikā tiek nodoti LAD, un mājas lapā publicē informāciju par 

Partnerības vērtēšanas rezultātiem.

4.LAD triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē atbilstību administratīvajām 

prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, pieņem lēmumu par 

projekta apstiprināšanu(ar vai bez papildus nosacījumiem). 

Aptuvenais projekta vērtēšanas ilgums ir 4 MĒNEŠI.



Gatavojot projekta pieteikumu vispirms atbildi sev: 

• Vai mana uzņēmuma apgrozījums nav lielāks par 70 000 eur? (ja ir, 

tad konkursā piedalīties nevariet) 

• Ja paredzēta būvniecība - vai esmu bijis būvvaldē un noskaidrojis 

par visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas nepieciešami? 
Vai esmu gatavs uzņēmējdarbībai? Vai varēšu sasniegt plānotos 

rādītājus?

• Vai esi LAD klients un tev ir pieeja EPS sistēmai? 

• Neatbalsta  primāro lauksaimniecību ("Primārā ražošana" ir primāro 

produktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, 

slaukšana un saimniecībā audzētu dzīvnieku ražošana pirms 

nokaušanas).

• Projekti iesniedzami tikai EPS sistēmā!!!!



Mārtiņš Sīlis

28000,00 EUR

Nīcas siers



ZS "Vērbeļnieki"

Bērnu rotaļu laukuma izveide 

un aktīvā tūrisma attīstība 

kempingā "Vērbeļnieki" "



SIA NĪCAVA

28351,66 EUR

Brīvdienu mājas būvniecība, 
automašīnas piekabe četru 

laivu transportēšanai un slēgta 
tipa divvietīgu kajaku iegāde



SIA Mazie Alpi

59051,59 EUR

Kafejnīcas, tūrisma 
inventāra nomas un 
informācijas punkta 

izveide Bernātos



SIA Bernātu Dzintariņš 

48256,43 EUR

"Bernātu Dzintariņa 
atdzimšana"



Konsultācijas:

iepriekš zvanot pa tālruni 

Santa Brāle 29164833

www.lrpartneriba.lv


