
Projekta pārskats

Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA)
Atklāta projektu iesniegumu konkursa 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 
apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības

virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekta iesniegums

Vietēja rīcības grupa BDR "Biedrība "Jūras Zeme""

Rīcības kods A019.21.01

Rīcības nosaukums Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Atbalsta pretendents SIA MANS UZŅĒMUMS

Reģistrācijas Nr./personas
kods 44100070007

Klienta numurs 09602807

Adrese korespondencei Forša iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Projekta vadītājs Kristīne Zaķe

Kontakttālrunis 26100933

E-pasta adrese kristine.zake@gmail.com

Projekta nosaukums
Norāda projekta nosaukumu, kas nav garāks par 1 teikumu. Tam īsi un kodolīgi
jāatspoguļo projekta mērķis. Nosaukumam projekta iesnieguma veidlapā un citā
projekta iesnieguma dokumentācijā ir jābūt vienādam.

Projekta numurs
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PROJEKTA PIETEIKUMA PARAUGS AR KOMENTĀRIEM

!!! Ja rodas jautājumi un nepieciešamas konsultācijas - ZVANIET !!!



Projekta īstenošanas vieta

Vai projekta īstenošanas vieta ATŠĶIRSIES no projekta iesniegumā norādītās atbalsta
pretendenta adreses korespondencei? Jā

Ja projekta īstenošanas vieta atšķirās no atbalsta pretendenta adreses korespondencei, lūdzu norādiet teritoriju,
kurā tiks īstenotas projekta aktivitātes

Novads Saulkrastu nov.
Latvijas Republikas pilsēta
Pagasts Saulkrastu pag.
Ciems Zvejniekciems
Iela Ainažu iela
Mājas numurs vai nosaukums 7
Dzīvokļa numurs
Statistikas reģions Pierīga
Piezīmes

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
Atbalsta pretendentam jāsagatavo īss pašreizējās darbības apraksts, tajā iekļaujot šādu informāciju: 
• Atbalsta pretendenta vēstures apraksts brīvā formā
• Atbalsta pretendenta pamatdarbības virzieni, to īss apraksts
• Galvenās atbalsta pretendenta šā brī ža darbības
• Atbalsta pretendenta īstermiņa un ilgtermiņa mērķi: - īstermiņa mērķi ir atbalsta pretendenta mērķi laika
periodam, kas
nav ilgāks par vienu gadu; - ilgtermiņa mērķi ir atbalsta pretendenta mērķi laika periodam, kas ir ilgāks par vienu
gadu
• Pieredze līdzīgu projektu vadīšanā
Sniedz informāciju, vai pretendents iesniedzis vienu vai vairākus projektus konkrētajā kārtā vienā rīcībā vai
dažādās.

Kritērijs Nr. 2.1. 
Kritērijs Nr. 2.2.
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Kritērijs Nr.1.1. c)



A.1.1. Atbalsta pretendenta uzņēmējdarbības forma (izvēlas atbilstošo)

Esošs saimnieciskās darbības veicējs
Uzsāk saimniecisko darbību

A.2. Kopprojekta dalībnieki (ja attiecas)

Kopprojekta dalībnieka
nosaukums NMR vai personas kods Attiecināmo izmaksu summa uz

dalībnieku
Informācija par kopprojekta dalībniekiem
PARTNERIS SIA 44103030303 1000.00

A.3. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas* (par kopprojektu aizpilda katrs kopprojekta
dalībnieks)

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Tips
Nosaukums, tehnikas
un iekārtas marka vai

modelis

Īpašumā,
skaits

Nomā
esošās,
skaits

Izlaides vai
izveidošanas

gads

Jauda,
ietilpība Mērvienība

Ja tehnika
vai iekārta

tiks
papildināta
vai aizstāta,

atzīmēt
konkrēto

Ražošanas
ēkas un
būves

Ražošanas ēka 0 1 1980 200.0 m2

Tehnika un
iekārtas Pasterizators 1 0 2018 1.0 gab.

Tehnika un
iekārtas

Pamatlīdzekļu saraksts
(Pielikumā) 5 0 2018 5.0 gab.

* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā
iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu. Ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tā sniedz
informāciju tikai par ražošanas ēkām un būvēm, tehniku un iekārtām, kam ir saistība ar projektu.
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Kopprojektam atbalsta intensitāte 80%



A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas
Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, ja šis finansējums ir
saistīts ar projektā plānoto investīciju

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko
finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu par citiem Eiropas Savienības fondu
un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem un šis finansējums ir saistīts
ar projektā plānoto investīciju.

Jā

A.4.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un numurs
ES finansētie projekti
ERAF; ESF; u.c. Labais Projekts Nr.1

Projekta īstenošanas stadija Projekts iesniegts
vērtēšanai

Projekta īstenošanas laiks, no 01.12.2020
Projekta īstenošanas laiks, līdz 31.01.2021
Attiecināmo izmaksu summa, EUR 5000.00
Publiskais finansējums, EUR 2500.00
Saistītā projekta saturiskā saistība Nav

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un numurs
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
Pašvaldības projektu konkurss - Atbalsts uzņēmējiem Mazais Projekts Nr.2

Projekta īstenošanas stadija Saņemts
finansējums

Projekta īstenošanas laiks, no 01.08.2020
Projekta īstenošanas laiks, līdz 31.08.2020
Attiecināmo izmaksu summa, EUR 1000.00
Publiskais finansējums, EUR 1000.00
Saistītā projekta saturiskā saistība Nav

Piedāvājam veikt grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes aprēķinu ( neattiecas uz Z/S, IK, fizisko personu, 
biedrību vai nodibinājumu, pašvaldību un MVU, kas dibināts mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesniegšanas)

Iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa vai zaudējumi saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu
pārskatu; (Bilances pasīvu daļa) Peļņa jānorāda ar "+" zīmi, zaudējumi ar "-" zīmi -100.00

Pēdējā pārskata perioda peļņa vai zaudējumi saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu
pārskatu; (Bilances pasīvu daļa) Peļņa jānorāda ar "+" zīmi, zaudējumi ar "-" zīmi 800.00

Kopējās rezerves saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu; (Bilances pasīvu daļa) 0.00
Pamatkapitāls (daļu kapitāls vai akciju un akciju emisijas uzcenojuma kopsumma) 2800.00
Kopējo zaudējumu īpatsvars (%) 25.00 %
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Šo sadaļu aizpilda par projektiem, kas nav LAD projekti

Pirms sāk aizpildīt pieteikumu - paskatīties atbilstību šai sadaļai.
Ja uzņēmumam ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, tad projekta pieteikumu tālāk nepilda, 
iesniegšanas gadījumā projekts tiks noraidīts.



Rezultāts
grūtībās nonākuša
uzņēmuma pazīmes
nav

B.1. Darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos

A – Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšana [6B]

6B (A)

B – Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšana [6B] 6B (B)

C – Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai
labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to
atpazīstamības tēla veidošana [6B]

6B (C)

D – Darbinieku produktivitātes kāpināšana [6B] 6B (D)

B.1.1. Īstenojot projektu, tiek īstenots ieguldījums arī šādos LAP mērķa virzienos

Sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos - 1A
Primāro ražotāju konkurētspējas uzlabošana, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas
apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem,
veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un
organizācijas un starpnozaru organizācijas - 3A
Veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darba vietu radīšanu -
6A
Sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos - 6B

B.2. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām Jā

B.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, aprakstīt, kādā veidā

Apraksts
Apraksta projekta ietekmi uz klimata pārmaiņām, ja tāda ir.
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Atzīmē tikai vienu



B.3. Projekta īstenošanas radītie jauninājumi

Vai projekta īstenošana ieviesīs jauninājumus sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā? Jā

B.3.1. Ja atbilde ir "Jā”, lūdzu, aprakstīt, kādus jauninājumus

Apraksts
Orģinalitāte - Netradicionāli (līdz vērtēšanas uzsākšanai VRG darbības teritorijā neizmantoti) risinājumi teritorijas 
attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā VRG teritorijā vai pārņemti no 
citām Latvijas teritorijām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem 
Resursu izmantošanas efektivitāte - Projekta ietvaros tiek uzsākta atjaunīgo resursu izmantošana vai resursi tiek 
atkārtoti izmantoti. 
Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) - Risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējās sabiedrības konkrētām grupām 
(tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām), aktivizējot vietējos iedzīvotājus konkrētos ciemos vai 
apkaimēs. 
Integrēta (pārnozariska) pieeja - Risinājumi, kas paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka vienas 
nozares risinājumi ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu 
risināšanu teritorijas attīstībai. 

B.4. Projekta sasniedzamie rādītāji (Ja atbalsta pretendents ir pašvaldība un projekta ietvaros paredz īstenot MK
noteikumu Nr.590 5.1.3. darbību, kā sasniedzamo rādītāju norāda - Tirdzniecības vietu izveide, sadaļā- Atbilstošie
vietējās rīcības grupas SVVA stratēģijā minētie sasniedzamie rādītāji.)

Kopprojekts ja par tā īstenošanu noslēgts līgums Jā
Pārējie Jā
Noslēgtais gads 2019
* Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas / Neattiecas uz pretendentu, kas uzsāk saimniecisko
darbību

B.4.1. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (ja vietējā pašvaldība īsteno projektu 5.1.3 aktivitātē projektā
plānoto darbību norāda zem "Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā
minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību":

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, kas iesniedz projektu saistībā ar C darbību (izņemot biedrība,
nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība, vietējā pašvaldība)

Vērtība pēdējā gadā
(2019)

Sagaidāmā vērtība
3. gadā pēc projekta

īstenošanas
1. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms
projekta iesniegšanas nozarē, kurā īsteno projektu, tiek palielināts
vismaz par 10%, EUR

30000.00 33000.00
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Rādītāji jāsasniedz TREŠAJĀ gadā pēc projekta realizācijas



2. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu nozarē,
kurā īsteno projektu, tiek palielināts vismaz par 30% no projekta
attiecināmo izmaksu summas, EUR

30000.00 33000.00

3. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, neto
apgrozījums nozarē, kurā īsteno projektu, tiek sasniegts vismaz
30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR

0.00 0.00

4. Jaunas darba vietas radīšana nozarē, kurā īsteno projektu** 1.00 2.00
Ja projektā tiek radīta darba vieta, norāda arī plānoto apgrozījuma
palielinājumu pēc projekta īstenošanas 33000.00

Juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisko darbību vai nodarboties ar lauksaimniecības
produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi (izņemot biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un vietējā
pašvaldība)
1. Neto apgrozījums nozarē, kurā īsteno projektu, tiek sasniegts
vismaz 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas,
EUR
2. Jaunas darba vietas radīšana nozarē, kurā īsteno projektu **
Ja projektā tiek radīta darba vieta, norāda arī plānoto apgrozījuma
palielinājumu pēc projekta īstenošanas
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība
1. Biedru skaits
2. Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem
salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
tiek palielināts vismaz par 10%, EUR
3. Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem
salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu
summas, EUR
4. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms
projekta iesniegšanas no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz
par 10%, EUR
5. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms
projekta iesniegšanas no produktu pārstrādes tiek palielināts vismaz
par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR
Biedrības un nodibinājumi
1. Jaunas darba vietas radīšana
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumi tiek palielināti par 20% no
projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie sasniedzamie
rādītāji, norādot vērtību

Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie sasniedzamie rādītāji
Sasniedzamais rādītājs
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Te atspoguļo sasniedzamos rādītājus, kas ietverti konkrētās kārtas sludinājumā, ja tādi ir minēti



Darbinieku produktivitātes kāpināšana
1. Darbinieku skaits, kuri pēc projekta īstenošanas turpina darba attiecības vismaz 18
mēnešus
** Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu
normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba
vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst
normālam darba laikam.

B.4.2. Pēc kopprojekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji, ja par tā īstenošanu noslēgts līgums

Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību vai nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi; juridiska vai fiziska persona, kas iesniedz projektu
saistībā ar C darbību (izņemot biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, vietējā pašvaldība)

Kopprojekta dalībnieka
nosaukums Vērtība pēdējā gadā (2019) Sagaidāmā vērtība 3. gadā pēc

projekta īstenošanas
1. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas nozarē, kurā īsteno
projektu, tiek palielināts vismaz par 10%, EUR
PARTNERIS SIA 5000.00 5500.00

2. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas nozarē, kurā īsteno
projektu, tiek palielināts vismaz 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR

3. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, neto apgrozījums tiek sasniegts vismaz 30% apmērā no
projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR

4. Jaunas darba vietas radīšana** (norāda pilna laika darba vietas)
PARTNERIS SIA 1.00 2.00
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

1. Biedru skaits

2. Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta
iesniegšanas tiek palielināts vismaz par 10%, EUR

3. Neto apgrozījums ar kooperatīvās sabiedrības biedriem salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta
iesniegšanas tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR

4. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas no produktu pārstrādes
tiek palielināts vismaz par 10%, EUR

5. Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas no produktu pārstrādes
tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR
Biedrības un nodibinājumi

1. Jaunas darba vietas radīšana**

2. Saimnieciskās darbības ieņēmumi tiek palielināti par 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie sasniedzamie
rādītāji, norādot vērtību

Sasniedzamais rādītājs
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Te aizpilda tikai tad, ja paredz 
darbinieku apmācības

Katram kopprojekta dalībniekam jāsasniedz pašam savi Sasniedzamie rādītāji

Te atspoguļo sasniedzamos rādītājus, kas ietverti konkrētās kārtas sludinājumā, ja tādi ir minēti



B.5. Projekta mērķis

Apraksts
Šeit norāda atbalsta pretendenta individuālais projekta mērķis, kas ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams 
noteiktā laikā. Tas ir galvenais uzdevums, kas sniedz priekšstatu par to, ko atbalsta pretendents vēlas paveikt 
projekta laikā un kā sasniegt projekta rezultātu. Projekta mērķim ir jābūt uzrakstītam īsi un konkrēti, paskaidrojot, 
ko ir plānots sasniegt, realizējot šo projektu. 
Projekta mērķim jāveicina MK noteikumu Nr.590 2.1. apakšpunktā minētā mērķa un SVVA stratēģijā noteiktā 
mērķa sasniegšanu. 

Kritērijs Nr. 1.1. a) 
Kritērijs Nr. 2.2. 
Kritērijs Nr. 2.3.

B.6. Projekta apraksts

B.6.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums (tostarp darbību, investīciju apraksts un
nepieciešamības pamatojums, tirgus analīze, konkurentu novērtējums, preces vai pakalpojumu apraksts)
Atbalsta pretendents sniedz informāciju par projekta priekšvēsturi, vispārīgu aprakstu par projektu. Skaidri
apraksta galvenās problēmas, ko projektam ir jāatrisina un kā projekts sniegs ieguldījumu problēmas atrisināšanā.
Tirgus analīze, konkurentu novērtējums, preces vai pakopojuma apraksts (apraksta projekta pieteikumā vai
pievieno pielikumā, kā dokumentu). Apraksta projektā plānotās aktivitātes un norāda, kā tieši katra attiecināmajās
izmaksās iekļautā pozīcija ir saistīta un sekmē projekta mērķa sasniegšanu. Projekta ilgtspējas apraksts. 
Projekta ilgtspēju var ietekmēt dažādi faktori, būtiskākie no tiem ir: 
• institucionālā darba un vadības kvalitāte – projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un
personālresursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi;
• ekonomiskie un finanšu aspekti - projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot
projekta aktivitātes ilglaicīgi.

Kritēriji, kas attiecas uz visu B.6 sadaļu:  
Kritērijs Nr. 2.2. 
Kritērijs Nr. 2.3. 
Kritērijs Nr. 2.4. 
Kritērijs Nr. 3.1.
B.6.2. Projekta īstenošanas laika grafiks
Norāda termiņus, kādos tiks īstenotas projektā plānotās aktivitātes, ievērojot projekta uzsākšanas un īstenošanas
termiņus. Projekta uzsākšanas termiņš - Atbalsta pretendents saņem Dienesta lēmumu aptuveni 4 mēnešu laikā
no VRG izsludinātās kārtas noslēgšanās datuma (ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks
faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts). Atbalsta saņēmējs projektu sāk īstenot sešu
mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektā
paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, atbalsta saņēmējs projektu sāk
īstenot deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās. Projekta īstenošanas
termiņš: Ja tiek veikta būvniecība – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu; Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
B.6.3. Projekta finansēšanas apraksts (finanšu līdzekļu avoti, projekta vadībai nepieciešamie resursi)
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Atbalsta pretendents detalizēti apraksta, kā veidojas projekta realizācijai nepieciešamais finansējums un kādi ir
finansēšanas avoti. Atbalsta pretendentam ir jābūt pieejamiem finansējuma līdzekļiem, lai nodrošinātu projekta
īstenošanas nepārtrauktību (norāda, vai būs paša līdzekļi, aizņēmums). Ja atbalsta pretendents ir biedrība,
nodibinājums vai reliģiska organizācija, projekta īstenošanai var sniegt rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.
Rēķinu priekšapmaksas pieprasījuma gadījumā Dienests veic priekšapmaksu, pamatojoties uz iesniegtiem
rēķiniem, publiskā finansējuma apmērā.

B.6.4.4. Projekta īstenošanas darbības virziens

Projekts tiks īstenots šādā nozarē (izņemot NACE 2.red. L sadaļas 68.20 klase)

NACE 2.red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods un nosaukums

11.07 - Bezalkohola
dzērienu ražošana;
minerālūdeņu un
pudelēs iepildītu citu
ūdeņu ražošana

B.7. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs

Būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kuras tiek pārbūvētas, ierīkotas vai atjaunotas u.c.

Pārvietojamai tehnikai un citiem pamatlīdzekļiem norāda to atrašanās vietas kadastra numuru
90008000700

Zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, teritorijas labiekārtošana, uzstādītas stacionārās iekārtas u.c.)

B.8. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Nosaukums, marka un modelis Skaits Pamatlīdzekļa vienība no A.3. tabulas (ja attiecas)

Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jābūt vismaz par 25 % lielākai jaudai, ražībai vai celtspējai)

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu

Cits (programmnodrošinājums u. c.)
Sulu spiede ABC 150 1.0
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Kritērijs Nr.1.1. c)

Zemesgrāmatu pievieno pielikumā, lai var pārbaudīt un pierādīt projekta īstenošanas vietu

Kritērijs Nr.2.2.
Kritērijs Nr.2.3.

B.8 sadaļā ievadītie pamatlīdzekļi parādīsies B.9 sadaļā



B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

PVN ir attiecināms (norāda Jā, ja kaut vienai tāmes pozīcijai PVN ir attiecināms) Nē

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām
projekta darbībām un projekta posmiem Mērvienība Vienību

skaits

Kopā izmaksas,
EUR Attiecināmās

izmaksas,
EURAr PVN Bez

PVN

1. Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde
Sulu spiede ABC 150 gab. 1.00 2420.00 2000.00 2000.00

Iepirkuma procedūra veikta Jā
Izmaksu atbilstība mērķa virzienam 6B (A)

Maksājumu
pieprasījumu

iesniegšanas laiks

Attiecināmās
izmaksas, EUR

Atbalsta
intensitāte,

%

Publiskā
finansējuma daļa,

EUR

Privātā
finansējuma

daļa, EUR
31.05.2021 2000.00 70.00 1400.00 600.00

1. Kopā: 2420.00 2000.00 2000.00

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas
2. Kopā: 0.00 0.00 0.00

3. Būvmateriālu iegāde
3. Kopā: 0.00 0.00 0.00

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanas izmaksas
4. Kopā: 0.00 0.00 0.00

5. Sabiedrisko attiecību izmaksas
5. Kopā: 0.00 0.00 0.00

6. Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas
6. Kopā: 0.00 0.00 0.00

7. Vispārējās izmaksas
7. Kopā: 0.00 0.00 0.00

Kopā: 2420.00 2000.00 2000.00
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B.9.1. Projekta finansējums

Projekta kopējā

summa, EUR
2300.00
EUR

Projekta attiecināmo

izmaksu summa, EUR
2000.00
EUR

Projekta plānotā publiskā

finansējuma summa, EUR
1400.00
EUR

B.10. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta aktivitātēm, kas nav
atspoguļotas B.9. tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu

Summa,
EUR

Galds 140x90 300.00

Kopā: 300.00
EUR

B.11. Rēķinu priekšapmaksas pieprasījums ( ja atbalsta pretendents ir biedrība, nodibinājums vai reliģiska  organizācija)

Projekta īstenošanai plānots iesniegt rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu Nē

B.12. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem
Raksturo projekta ietekme uz apkārtējo vidi. Atbalsta pretendentam jānorāda, vai ir saņēmis visas nepieciešamās 
atļaujas (vai tās tiks saņemtas un kad), piemēram, piesārņojošo darbību veikšanai u.c. "Noteikumi N.598
1.pielikuma "Atbalsta pretendenta deklarācija" 20. punktā atbalsta pretendents apliecina, ka projekta īstenošanas 
laikā ievēros normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstoši Eiropas 
Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi.
Apraksta projekta pievienoto vērtību, ja projekts paredz dabai draudzīgu risinājumu izmantošanu.

Kritērijs Nr.3.1.

B.13. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts
Pretendents apraksta projekta publicitātes nodrošināšanu. Kā un kad tiks plānots publisks projekta atklāšanas vai 
noslēguma pasākums pēc projekta uzraudzības uzsākšanas. Kādā veidā tiks nodrošināta projekta publicitāte 
medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos un kādā apjomā. 
Atbalsta pretendentam, plānojot projekta informācijas un publicitātes pasākumus, jāņem vērā Vizuālās identitātes 
vadlīnijas (2014.-2020. gadam) - http://www.lad.gov.lv/lv/ atbalstaveidi/projekti-un-investicijas/vizualas-identitates-
vadlinijas-%282014-2020-gadam%29/" 

Kritērijs Nr.2.5.
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Kritērijs Nr.2.3.
Kritērijs Nr.2.4.



B.14. Projektā izmantotā pamatizejviela un paredzētais gala produkts (aizpilda, ja pretendē uz atbalstu B darbībā)

Produkta (-u) nosaukums (-i) KN grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas
līmenim

Pamatizejviela

Galaprodukts

B.15. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

Apraksts
Šajā sadaļā apraksta informāciju, kura ir būtiska, kas nav aprakstīta iepriekšējās sadaļās, kā arī pēc vērtēšanas 
kritēriju metodikas atbilstošos kritērijus, kurus nevar aprakstīt vai izmērīt citās projekta pieteikuma sadaļās. 
Projekta pieteikuma var pievienot Foto fiksācijas par īstenošanas vietu vai produkciju, kas rada priekštatu 
parpretendentu un projekta īstenošanas vietu. 

Kritērijs 3.1.

B.15.1. Finanšu informācija

Projekta iesnieguma C sadaļu pievieno sadaļā Pavaddokumenti xls formātā (par kopprojektu aizpilda katrs
kopprojekta dalībnieks. Šo sadaļu neaizpilda vietējās pašvaldības).

B.16. Informācja par de minimis

Veidlapas par de minimis atbalsta uzskaiti identifikācijas numurs
11223

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta 
uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de 
minimis atbalstu.

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta 
saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS.

Lapa 13 no 20

Šo sadaļu aizpilda, ja B.1. sadaļā ķeksītis ielikts pie:
B - Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana [6B]
Kritērijs Nr.2.2.
Kritērijs Nr.2.3.

C sadaļa ir projekta neatņemama sastāvdaļa, tāpat kā jebkura projekta A vai B sadaļa - svarīgi neaizmirst pievienot !!!
Kritērijs Nr.2.2.
Kritērijs Nr.2.3.
Kritērijs Nr.2.4.
Kritērijs Nr.3.1.

De minimis veidlapu aizpilda VID EDS, iesniedz un dokumenta numuru ieraksta šajā sadaļā



Pavaddokumenti

Iesniedzamie dokumenti

1.
Projekta iesnieguma C. sadaļas elektroniskā
versija

1. 02-C_sadala_Naudas_plusma_-_PARTNERIS_SIA.xls
2. 01-C_sadala_Naudas_plusma.xls

2.
Ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līguma kopija
(uzrāda oriģinālu), kas noslēgts vismaz uz 7
gadiem no projekta iesniegšanas dienas.

1. 03-Nomas_ligums_7.gadi.pdf

3.

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku
par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro
reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai
tādu pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu,
kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā
plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā
(noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta
iesnieguma iesniegšanas dienas)

4.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes
izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks
veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C
kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu
– pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī
prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību
veikšanu

5. Līgums starp kopprojekta dalībniekiem 1. 04-Kopprojekta_ligums.pdf

6.
Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu 1,2

7.
Dokumenti, kas pierāda projektā plānoto preču vai
pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus
cenai 1,2

1. 05-Internetveikalu_izdrukas_Cenu_salidzinajumam.pdf

8. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija 1,3 1. 06-Tehniska_specifikacija_Sulu_spiede.pdf

9.
Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk IUB)
publicēts uzaicinājums 1,3

10.
Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem
piegādātājiem 1,3

1. 07-Piedavajumi_Sulu_spiede_-_IR_SIA.pdf
2. 07-Piedavajumi_Sulu_spiede_-_NAV_SIA.pdf
3. 07-Piedavajumi_Sulu_spiede_-_ABC_SIA.pdf

11. IUB publicētie grozījumi 1,3

12. IUB publicētais gala lēmums 1,3

D
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Kritērijs Nr.2.2.
Kritērijs Nr.2.3.
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13. Vērtēšanas ziņojums 1,3 1. 08-Rezultatu_izvertejums_-_Cenu_salidzinajums.pdf

14.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu
salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija
par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu
noteiktās cenas objektivitāti 1,3,4

15.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts
zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no
projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par
nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu,
paredzēta jaunas būves būvniecība, būves
pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana vai
būves atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts (var
iesniegt arī pirms projekta īstenošanas
uzsākšanas)

16.
Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav
apstiprināts tehniskais projekts 3,5

17.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar
būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres
akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un
attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem
3,5

18.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja
atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde
atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma
rakstu (apliecinājuma karti) 3,5

19.

Būvmateriālu iegādei būvprojekts vai tā kopija un
būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma
rakstu (apliecinājuma karti) 3,5

20.
Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par
projektēšanas nosacījumu izpildi 3,5

21.

Papildināta būvatļauja vai papildināts
paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar
būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi 6

22.

Valdes apstiprināts lēmums par projekta
īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām,
norādot projekta kopējās izmaksas un
finansēšanas avotus.

1. 09-Valdes_lemums_par_dalibu_projekta.pdf

Lapa 15 no 20

file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446931
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446932


23.
Biedru saraksts (ja pretendents izvēlas rezultātu
indikatoru “Biedru skaits”)

24.
Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos
projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā
finansējuma apmēru

25.
Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās
attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem
projektu vērtēšanas kritērijiem

1. 10-Pasvertejuma_veidlapa_riciba_ELFLA1.pdf

26. Citi

1. 12-Tirgus_analize.pdf
2. 13-Pamatlidzeklu_saraksts.pdf
3. 14-Zemesgrama_Razosanas_eka.pdf
4. 15-Foto_Razosanas_telpas.pdf
5. 11-

Apliecinajums_interesu_konflikta_neesibai_MK104_1.pielikums.pdf
6. 16-Foto_Produkcija.pdf

1 - Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu
mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne
vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
2 - Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), var iesniegt kopā ar projekta
iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
3 - Ja atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu, iesniedz kopā ar rēķina priekšapmaksas pieprasījumu un
iepirkuma dokumentiem, kas saistīti ar būvniecības izmaksām.
4 - Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
5 - Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
6 - Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.

Lapa 16 no 20

file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446934
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446935
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446936
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446937
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446938
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446939
file:///lap_eps_applications/61071/download_document?doc_id=446940


Iepirkums/ cenu salīdzināšana

Iepirkuma vērtēšanas/ cenu salīdzināšanas ziņojums 1 

Lūdzu pievienot B.9. tabulā pievienotos pakalpojumus, darbus vai pamatlīdzekļus, uz kuriem attiecas ŠIS
vērtēšanas/ cenu salīdzināšanas ziņojums

Sulu spiede ABC 150

Piegādes, pakalpojumu vai
būvdarbu veicēja nosaukums Juridiskā adrese

Latvijas
NMR

kods?
Reģistrācijas numurs Izvēlēts

ABC SIA Labā iela 7 Jā 44103030301 Jā

Piedāvājuma parakstpersona (vārds,
uzvārds) Andris Labais

Tālrunis 26126126
E-pasts abc@abc.lv
Piegādes priekšmeta ražotāja nosaukums Electrolux
Iepirkuma priekšmeta modelis, marka Sulu spiede ABC 150
Uzaicināto piegādātāju izvēles detalizēts
pamatojums

Pretendents nodarbojas ar projektā nepieciešamo
pamatlīdzekļu tirdzniecību

Piedāvājuma saņemšanas datums 18.11.2020
Piedāvājuma atbilstība uzaicinājumā un
tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām

Atbilst

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu,
tehnikas vai piegāžu piedāvājuma derīguma
termiņš

31.05.2021

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu,
tehnikas vai piegāžu kopējā cena, norādot
naudas vienības veidu (bez PVN)

2000.0 EUR

IR SIA Labā iela 9 Jā 44103030302 Nē

E
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Piedāvājuma parakstpersona (vārds,
uzvārds) Juris Labais

Tālrunis 23123123
E-pasts ir@ir.lv
Piegādes priekšmeta ražotāja nosaukums Boch
Iepirkuma priekšmeta modelis, marka ABC 150
Uzaicināto piegādātāju izvēles detalizēts
pamatojums

Pretendents nodarbojas ar projektā nepieciešamo
pamatlīdzekļu tirdzniecību

Piedāvājuma saņemšanas datums 17.11.2020
Piedāvājuma atbilstība uzaicinājumā un
tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām

Atbilst

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu,
tehnikas vai piegāžu piedāvājuma derīguma
termiņš

31.05.2021

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu,
tehnikas vai piegāžu kopējā cena, norādot
naudas vienības veidu (bez PVN)

3000.0 EUR

NAV SIA Labā iela 3 Jā 44103030303 Nē

Piedāvājuma parakstpersona (vārds,
uzvārds) Māris Labais

Tālrunis 25125125
E-pasts nav@nav.lv
Piegādes priekšmeta ražotāja nosaukums Stoller
Iepirkuma priekšmeta modelis, marka AX 1
Uzaicināto piegādātāju izvēles detalizēts
pamatojums

Pretendents nodarbojas ar projektā nepieciešamo
pamatlīdzekļu tirdzniecību

Piedāvājuma saņemšanas datums 16.11.2020
Piedāvājuma atbilstība uzaicinājumā un
tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām

Neatbilst

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu,
tehnikas vai piegāžu piedāvājuma derīguma
termiņš

31.05.2021

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu,
tehnikas vai piegāžu kopējā cena, norādot
naudas vienības veidu (bez PVN)

2500.0 EUR

Ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju pamatojums
Ekonomiski izdevīgākais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai

Atbalsta pretendenta deklarācija
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Ar parakstu apliecinu, ka:

1. projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2. šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu

vai cita veida valsts līdzekļus;
3. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības

fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4. privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir)

ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto

dokumentāciju un informāciju līdz 2028. gada 31. decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas
pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un
piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6. projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
7. Pasākumos, kuros paredzēts uzraudzības periods, piecus vai septiņus gadus (atkarībā no investīciju veida), sākot no

pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta
rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un
līdzfinansētās investīcijas;

8. projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
9. iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;

10. iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu
konflikts;

11. es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām"
izpratnē, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 12. punkta izpratnē;

12. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa
ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta
pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13. nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā,
kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu
krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts
par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15. neesmu izdarījis smagu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu vai bijis iesaistīts gadījumos, kas minēti Eiropas Parlamenta
un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ
Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 10.pantā vai Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētajā regulā
(ES) Nr.  2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  508/2014 par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu,
ievēroju un apņemos ievērot minētos nosacījumus pēc iesnieguma iesniegšanas, visā projekta īstenošanas laikā un
vismaz piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas (nosacījums saistošs, ja atbalsts tiek saņemts no EJZF);

16. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav
nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu
termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24.pantu;

17. iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos
normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu, un tādēļ nav pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no
atbalsta saņēmēju loka;

18. neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai
administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;

19. manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20. piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES)

Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK)
Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu
attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem
(tai skaitā par atbalsta saņēmējiem, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) un Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr.2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņēmēju projektiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts
revīzijas un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;

21. projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;

22. projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23. apņemos projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes

un citu faktoru dēļ;
24. ja atbalstu plānoju saņemt saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta

kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, apliecinu, ka pēdējo divu gadu
laikā pirms projekta iesniegšanas neesmu pārcēlis savu uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks īstenots sākotnējais ieguldījums,
kam plānots piesaistīt atbalstu, un apņemos to nepārcelt divus gadus pēc projekta īstenošanas;

25. apliecinu, ka neesmu pats iekļauts un neesmu saistīts ar personām, kas iekļautas starptautisko un nacionālo sankciju
sarakstos.
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 Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa.
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