
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

Vietējā 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 PLATINUM PLUS

Reģistrācijas Nr./personas kods 44103060926

Klienta numurs 09602806

Adrese korespondencei Leona Paegles iela 16, Cēsis, Cēsu nov., p.n. Cēsis-1, LV-4101

Atbalsta pretendenta juridiskā vai deklarētā
adrese Leona Paegles iela 16, Cēsis, Cēsu nov., p.n. Cēsis-1, LV-4101

Atbalsta pretendenta e-pasts oficiālai saziņai gmail@inbox.lv

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 !!!



Noderīga informācija*

Normatīvie akti

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-
2020.gada plānošanas periodā"

2018. gada 21. novembra MK noteikumi Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību
un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"

2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem"

VRG stratēģijas

Atbalsta pretendents ar VRG projektu vērtēšanas kritērijiem,  pēc kuriem tiks vērtēts projekta iesniegums, var
iepazīties VRG sludinājumā

*Informācija par pasākuma nosacījumiem ir pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

Saīsinājumi

VRG – Vietējā rīcības grupa

SVVA - Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas

AP – Atbalsta pretendents

GNU – Grūtībās nonācis uzņēmums

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 Saulkrasti
Pagasts
Ciems
Iela Raiņa iela
Mājas numurs vai nosaukums 1
Dzīvokļa numurs
Statistikas reģions Pierīga
Piezīmes Stāvvietas kreisajā malā, jūras pusē
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Ar MK noteikumiem iepazīšanās OBLIGĀTA !!!               

Kritērijs Nr.1.1. c)                 Carnikavas pagasts, Saulkratsu pilsēta un Saulkrastu pagasts

https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana%20
https://likumi.lv/doc.php?id=269553%20
https://likumi.lv/doc.php?id=269398%20
https://likumi.lv/ta/id/303512%20
https://likumi.lv/ta/id/289082%20
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/%20
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/%20
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235%20


Saskaņā ar LAD rīcībā
esošajiem datiem =

17965.00

Saskaņā ar LAD rīcībā
esošajiem datiem =

184199.00

0.10 0.40

neatbilst atbilst

Saskaņā ar LAD rīcībā
esošajiem datiem =

88744.00

Saskaņā ar LAD rīcībā
esošajiem datiem =

42912.00

2.07 2.00

atbilst atbilst

Saskaņā ar LAD rīcībā
esošajiem datiem = 403.00

3903.00 1000.00

atbilst atbilst

Projekta iesniedzējs (atzīmēt tikai vienu)

Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību (t.sk. pašvaldība kopprojekta
gadījumā)

Juridiska vai fiziska persona, kura plāno uzsākt saimniecisko darbību

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Pašvaldība (ja neīsteno kopprojektu)

Biedrība vai nodibinājums

Projekta iesnieguma kopējās attiecināmās izmaksas

Projekta iesnieguma kopējās attiecināmās izmaksas paredzētas VAIRĀK par 50 tūkstošiem eiro Jā

Informācija par atbalsta pretendentu, kas nepieciešama projekta pieteikuma izveidošanai

Tiek iesniegts gada pārskats Jā

Tiek iesniegts D3 vai cita veida pārskats Jā

Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins.

Vai apstiprinat, ka LAD dati ir korekti ? Nē

Ja LAD rīcībā nav
dati, vai tiem

nepiekrītat, lūdzu,
ievadiet informāciju

Pašu kapitāls 20000.00

Aktīvu kopsumma 50000.00

Pašu kapitāls/Aktīvu kopsumma

Rezultāts (Pašu kapitāls/Aktīvu kopsumma >=0.20)

Apgrozāmie līdzekļi 10000.00

Īstermiņa kreditori 5000.00

Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa kreditori

Rezultāts (Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa kreditori >=1.00)

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 500.00

Nolietojums (! aizpilda pretendents) 7000.00 1000.00

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem +Nolietojums*50%

Rezultāts (Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem +Nolietojums*50%
>=0)
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Tiem, kam tiek sagatavots Gada pārskats



EUR

0.40

atbilst

2.00

atbilst

0

atbilst

33.33 %

grūtībās nonākuša
uzņēmuma pazīmes nav

!!! Atbalsta pretendents izpilda ekonomiskās dzīvotspējspējas pazīmi, ja ir VISMAZ DIVI REZULTĀTI ir ATBILST

Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins (D3 vai cita veida pārskats)*

Pašu kapitāls 20000.00

Aktīvu kopsumma 50000.00

Pašu kapitāls/Aktīvu kopsumma

Rezultāts (Pašu kapitāls/Aktīvu kopsumma >=0.20)

Apgrozāmie līdzekļi 10000.00

Īstermiņa kreditori 5000.00

Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa kreditori

Rezultāts (Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa kreditori >=1.00)

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 500.00

Nolietojums (! aizpilda pretendents) 1000.00

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem +Nolietojums*50%

Rezultāts (Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem +Nolietojums*50% >=0)

! Atbalsta pretendents izpilda ekonomiskās dzīvotspējspējas pazīmi, ja ir VISMAZ DIVI REZULTĀTI ir ATBILST

AP kuri iesniedz D3, lai varētu aizpildīt ekonomiskās dzīvotspējas aprēķinu ir jāsagatavo Peļņas/zaudējumu aprēķins 
un Bilance. Abi minētie dokumenti jāpievieno projekta iesniegumam, kā pavaddokumenti zem sadaļas “Citi”.

EU- Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes aprēķins ( neattiecas, ja Atbalsta pretendents ir zemnieku saimniecība, 
individuālais komersants, fiziska persona, biedrība vai nodibinājums, reliģiska organizācija, pašvaldība, kā arī uzņēmums, kas 
dibināts mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesniegšanas )*

Iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa vai zaudējumi saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu;
(Bilances pasīvu daļa). Zaudējumi jāievada ar "-" zīmi

4500.00

Pēdējā pārskata perioda peļņa vai zaudējumi saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu;
(Bilances pasīvu daļa). Zaudējumi jāievada ar "-" zīmi

500.00

Kopējās rezerves saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu; (Bilances pasīvu daļa) 0.00

Pamatkapitāls (daļu kapitāls vai akciju un akciju emisijas uzcenojuma kopsumma) 15000.00

(Peļņa-zaudējumi+rezerves)/pamatkapitāls = kopējo zaudējumu īpatsvars (%)

Rezultāts

* Dati saskaņā ar pēdējā noslēgtā gada pārskata informāciju. Pārsniedzot -50,00 % ir grūtībās nonākuša uzņēmuma
pazīmes un Atbalsta pretendents neatbilst ES finansējuma saņemšanas nosacījumiem!
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Tiem, kam nav Gada pārskats

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.



EU- Saistītie uzņēmumi

Vai ir saistītie uzņēmumi atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulai (ES) Nr. 702/2014? Nē

EU- Vai projekta ietvaros tiek īstenots kopprojekts?

Vai ir kopprojekta dalībnieki ? Nē

A.1. Darbības apraksts (priekšvēsture, esošā situācija, pamatdarbības virzieni, īstermiņa un ilgtermiņa mērķi)

Pašreizējās darbības apraksts
Atbalsta pretendentam jāsagatavo īss pašreizējās darbības apraksts, tajā iekļaujot šādu informāciju: 
•  Uzņēmuma izveidošanas gads, darbinieku skaits.
•  Atbalsta pretendenta vēstures apraksts brīvā formā.
•  Pamatdarbības virzieni, to īss apraksts.
• Galvenās atbalsta pretendenta šā brīža darbības.
Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība un/vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem 
vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.
• Īstermiņa mērķi (atbalsta pretendenta mērķi laika periodam, kas nav ilgāks par vienu gadu) un ilgtermiņa mērķi (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.
Pielikumā pievienota dokumentācija - fiziskai personai ar CV un juridiskai personai darbības veids, atbilstoši NACE klasifikatoram, kas reģistrēts VID
Kritērijs 2.1.
Kritērijs 2.2.
Kritērijs 2.3.

EU- Atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības veids (atzīmē vienu no veidiem)

Turpina uzsākto saimniecisko darbību

Uzsāk saimniecisko darbību jaunā nozarē

A.2. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*

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 1990 250.0 m2

Tehnika un
iekārtas Sulu spiede 1 0 2020 1.0 gab.

Tehnika un
iekārtas

Pamatlīdzekļu saraksts
Pielikumā 10 0 2020 10.0 gab.

Tehnika un
iekārtas

Sulu uzglabāšanas
tvertnes 5 0 2020 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.
Ja tiek īstenots kopprojekts, kolonnā "Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis" papildus norāda, kuram
kopprojekta dalībniekam attiecīgais pamatlīdzeklis pieder/ ir nomā.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=LV%20


A.3. Atbalsta pretendenta publiskais finansējums CITĀS iestādēs (ja citi īstenotie projekti un investīcijas ir saistītas ar šajā projektā
plānoto investīciju)

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim Atbalsta pretendents ir saņēmis publisko
finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu, valsts vai
pašvaldību finansētajos investīciju pasākumos

Jā

A.3.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un numurs
ES finansētie projekti
ERAF, ESF, u.c. projekti Labs projekts
Projekta īstenošanas stadija Saņemts finansējums

Projekta īstenošanas laiks, no 01.09.2020

Projekta īstenošanas laiks, līdz 30.11.2020

Attiecināmo izmaksu summa, EUR 1000.00

Publiskais finansējums, EUR 500.00

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar citu vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu? Nē

Saistītā projekta saturiskā saistība un projekta iesniegumā kombinējamo attiecināmo izmaksu
pozīcijas

Laboratoriskie pētījumi
sulas receptūrai un
derīguma termiņu
noteikšanai

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un numurs
Citi projekti (ārvalstu, valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
Saulkrastu novada pašvaldība Sējas vitamīni
Projekta īstenošanas stadija Saņemts finansējums

Projekta īstenošanas laiks, no 01.07.2020

Projekta īstenošanas laiks, līdz 31.07.2020

Attiecināmo izmaksu summa, EUR 2500.00

Publiskais finansējums, EUR 2000.00

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar citu vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu? Nē

Saistītā projekta saturiskā saistība

Sulu ražošanas
procesā radušies
blakus produkti tiks
pārstrādāti sukādēs

B.1. Projekta mērķis

Apraksts
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 (piemēram, preču/pakalpojuma klāsta paplašināšana; rentabilitātes paaugstināšana; apgrozījuma kāpināšana; ražošanas pašizmaksas samazināšana, 
kvalifikācijas paaugstināšana, u.tml.). Projekta mērķī neuzskaita plānoto investīciju iegādi. 
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. 2.4.
Kritērijs Nr. 2.5.
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Šo sadaļu aizpilda par projektiem, kas nav LAD projekti



B.2. Projekta apraksts

B.2.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums
Atbalsta pretendents sniedz informāciju par projekta priekšvēsturi, vispārīgu aprakstu par projektu un tā nepieciešamību, sasaistot ar projekta mērķi, sagaidāmajiem 
rezultātiem un plānotajām darbībām. Skaidri apraksta galvenās problēmas, kas projektam jāatrisina un kā projekts sniegs ieguldījumu problēmas risināšanā. Norādītas 
projektā plānotās aktivitātes un pamatots, kā katra no tām un tai paredzētās izmaksas sekmē identificētās problēmas risināšanu un projekta mērķa sasniegšanu. Apraksts par 
pretendenta kapacitāti īstenot projektu. 
Kritērijs Nr. 2.2. 
Kritērijs Nr. 2.3. 
Kritērijs Nr. 2.4.
Kritērijs Nr. 2.5.
Kritērijs Nr. 3.3.

B.2.2. Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojumu sniegšanas apraksts
Apraksta preču ražošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas aprakstu, t.sk. pievienot skices, shēmas iekārtu izvietojumam, ja projektā paredzēts uzstādīt iekārtas. Norāda 
iespējamos sadarbības partnerus. 
Kritērijs Nr. 2.2. 
Kritērijs Nr. 2.3.

B.2.3. Tirgus analīze, konkurentu novērtējums, to piedāvāto preču un pakalpojumu apraksts
Izvērtēti līdzvērtīgi produkta/ pakalpojuma piedāvātāji (konkurenti), cena. Sniegta informācija par produkta/ pakalpojuma pieprasījumu, pieejamību, konkurētspēju un 
priekšrocībām. 
Pielikumā pievienota dokumentācija - Tirgus izpēte 
Kritērijs Nr. 2.3.

B.2.4 Projekta riski un risku izvērtējums
Nosaka iespējamos projekta riskus, kas var rasties projekta īstenošanas laikā un tā uzraudzības laikā (piemēram, informācijas risks, nozares risks, projekta vadības risks, 
personāla risks, finanšu risks, nodokļu risks, saimnieciskais risks, tirgus risks, iepirkumu risks, vides risks, zādzības risks u.tml.). 
Aprakstīts kā projekta rezultātā iegūtās auditējamās vērtības tiks izmantotas, lai sasniegtu projektā definēto mērķi un attīstību ilgtermiņā, kas ietver pretendenta rīcībā esošos 
resursus. 
Kritērijs Nr. 2.2. 
Kritērijs Nr. 2.3.
Kritērijs Nr. 2.4.
Kritērijs Nr. 2.5.

B.2.5. Projekta finansēšanas avoti, EUR

Kredīts 0.00

Pašu līdzekļi 0.00

Līzings 0.00

Darījuma konts 0.00

Cits 20000.00

Apraksts par finansējumu
Norāda detalizētu informāciju par projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanas avotiem. Norāda pieejamos finansējuma līdzekļus, lai nodrošinātu projekta 
īstenošanu un nepārtrauktu saimniecisko darbību. Ja projekta īstenošanai tiks izmantoti pašu līdzekļi pievieno bankas konta izrakstu, kas apliecina līdzekļu pieejamību. Ja 
līzings, tad norāda izmaksu summu par iegādēm, kas tiks veiktas līzingā (uzraudzības periods sākās pēc pēdējā līzinga maksājuma veikšanas, kad investīcijas pāriet atbalsta 
pretendenta īpašumā). Ja darījuma konts - trīspusējs darījuma līgums starp pircēju, pārdevēju un kredītiestādi norēķinu veikšanai projekta investīcijām (norāda privātā 
finansējuma daļu, kuru atbalsta pretendents ieskaitīs 
kredītiestādē speciāli šim nolūkam atvērtajā darījumu kontā. Dienests ieskaitīs projekta publiskā finansējuma daļu darījuma kontā pēc projekta īstenošanas). Ja cits 
finansēšanas avots, tad sniedz detalizētu aprakstu. Ja kredīts - norāda kredīt devēju. Piesaistot Altum finansējumu, norāda konkrētu programmu un finansējuma apmēru. 
Kritērijs Nr. 2.2. 
Kritērijs Nr. 2.4. 
Kritērijs Nr. 2.5.

Kredīta devējs Kredīta atmaksas termiņš Kredīta atlikusi summa, EUR

B.2.6. Esošās ilgtermiņa kredītsaistības
AS Swedbank Līzings 15.02.2023 4160.00

B.2.7. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju*
Apraksta kritērija - Projekta pievienotā vērtība VRG darbības teritorijā, prasības, ja attiecas - projekta īstenošana sekmē dabai draudzīgus 
risinājumus, augsti kvalificētu speciālistu piesaisti un kultūrvēsturiskas vērtības. Apraksta projekta publicitātes aktivitāti, veidus un apjomu.
Kritērijs Nr. 2.6. un Kritērijs 3.1.

Lapa 7 no 21



* atbilstoši vietējās rīcības grupas stratēģijā noteiktajiem kritērijiem un projektu kārtas sludinājumā noteiktajiem
norādījumiem par papildu sniedzamo informāciju

B.3. 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
12345678910

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

B.3.1. Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums

Kadastra apzīmējums 12345678910111213

B.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
10.39 - Cita veida augļu un
dārzeņu pārstrāde un
konservēšana

*Norāda saimnieciskās darbības kodu nozarei, kurā projekta ietvaros plānots veikt investīcijas, atbilstoši
Saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai Eiropas Kopienā, 2.redakcija

B.5. Darbības un to ieguldījums LAP mērķa virzienos ( viena projekta ietvaros var īstenot vairākas darbīb as)

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.5.1. Īstenojot projektu, tiek īstenots ieguldījums arī šādos LAP mērķa virzienos (jāatzīmē tikai viens mērķa virziens)

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
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B.6. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām Jā

B.6.1. Jomas, kuras projekta īstenošanas rezultātā sekmēs mērķu sasniegšanu saistībā ar klimatu pārmaiņām

Galvenās jomas, kuras projekta īstenošanas rezultātā sekmēs mērķu sasniegšanu saistībā ar klimatu pārmaiņām:

Atjaunojama enerģija: vējš

Atjaunojama enerģija: saule

Atjaunojama enerģija: biomasa

Bioloģisko produktu ražošana (bioekonomikas aspekts)

Aprites ekonomika

Cita joma

Pamatojums
Kritērijs 3.1. (1) sadaļa

* KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 215/2014 (2014. gada 7. marts)

B.7. Vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija VRG līmenī? (atbilstoši vietējās rīcības grupas stratēģijā noteiktajai definīcijai par
inovāciju)

Vai projekta ietvaros tiek radīta inovācija? Jā

B.7.1. Projekta īstenošanas radītas inovācijas

Produkta, pakalpojuma inovācija (jauna, līdz šim nebijuša produkta vai pakalpojuma radīšana)

Procesa inovācija (jauns būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai
pakalpojuma izveidē)

Resursu inovācija (plānotā darbība būtiski maina VRG teritorijā vides resursu izmantošanu)

Sociālā inovācija (jauni iedzīvotāju sadarbības veidi, kā rezultātā var nodrošināt ekonomiskus
procesus)

Cits (saskaņā ar konkrētās VRG nosacījumiem un SVVA stratēģiju)

Inovācijas pamatojums
Detalizēti apraksta ar projekta īstenošanu radīto inovāciju.
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Ja īstenojot projektu tiek radīta inovācija, tad tā detalizēti jāapraksta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=LV%20


B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

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

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 un uzstādīšana
Žāvēšanas iekārta gab. 1.00 18150.00 15000.00 15000.00

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
30.06.2022 15000.00 70.00 10500.00 4500.00

1. Kopā: 18150.00 15000.00 15000.00

2. Būvdarbi (apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts)
2. Kopā: 0.00 0.00 0.00

3. Būvdarbi (būvprojekts)
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. Sagatavošanas un vispārējās izmaksas
7. Kopā: 0.00 0.00 0.00

Kopā: 18150.00 15000.00 15000.00

B.9. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta aktivitātēm, kas nav atspoguļotas B.8.
tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu

Summa,
EUR

Telpu remonts sukāžu ražošanas pielāgošanai 5000.00

Kopā: 5000.00
EUR

Lapa 10 no 21



Pēdējā noslēgtajā gadā* (2020),
EUR

(ja nav vērtības, ievada 0)

Projekta rādītāju sasniegšanas
gadā (2025), EUR

(dati no nākamās tabulas)

23500.00

800.00

3500.00 24300.00

3471.00

1150.00

14830.80

2383.00

3000.00 21834.80

B.9.1. Projekta finansējums

Projekta kopējā

summa, EUR
23150.00
EUR

Projekta attiecināmo

izmaksu summa, EUR
15000.00
EUR

Projekta plānotā publiskā

finansējuma summa, EUR
10500.00
EUR

B.10. Izmaksu pamatojums

Tāmes pozīcija Iegādes pamatojums
Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un lomu projektā

Žāvēšanas iekārta
Norādīt tāmes pozīcijas funkciju, lomu projektā un 
nepieciešamību mērķa sasniegšanai. Kritērijs Nr. 2.3.

B.11. Informācja par de minimis

Veidlapas par de minimis atbalsta uzskaiti identifikācijas numurs
Ieraksta dokumenta numuru (pieslēdzoties EDS var sagatavot de minimis veidlapu )

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

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

EU Esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums*

Pēdējais noslēgtais gads 2020

Projekta rādītāju sasniegšanas gads 2025

Ieņēmumi no projekta
nozares

3000

Ieņēmumi no pārējās
uzņēmuma saimnieciskās
darbības

500

Kopā ieņēmumi

Izejvielu izmaksas 1100

Pārējās tieši ar ražošanu vai
pakalpojumu sniegšanu
saistītās izmaksas

500

Algas (tai skaitā nodokļi)
uzņēmumā nodarbināto
(profesiju) līmeni

1200

Citi izdevumi 200

Kopā izdevumi
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Šo sadaļu sagatavo pamatojoties uz pašu izstrādāto naudas 
plūsmu un aprēķiniem un noslēgto gada pārskatu
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500.00 2465.20

1.46 1.11

12000.00

3500.00

8000.00

800.00

24300.00

3375.00

96.00

Starpība starp ieņēmumiem
un izdevumiem

Ieņēmumu un izdevumu
attiecība

Aizņēmumu (kredītu) atmaksa 1920 0

* Ieņēmumu un izdevumu sadaļa ir jāaizpilda pēc naudas plūsmas principa (bez PVN) par uzņēmuma kopējiem
ieņēmumiem un izdevumiem, papildus izdalot projekta īstenošanas nozari.

EU Plānoto ieņēmumu atšifrējums un aprēķins par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji

Ieņēmumi no projekta nozares

Veids Apjoms Mērvienība Cena par vienību Kopā, EUR

Produktu veidi
Sula (izlejama) 10000.00 skaits 1.20

Sula (pakās) 700.00 skaits 5.00

Sukādes (iepakojums) 2000.00 skaits 4.00

Pakalpojumu veidi

Ieņēmumi no pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības

Produktu veidi
Citi ieņēmumi 1.00 skaits 800.00

Pakalpojumu veidi

Kopā ieņēmumi
gadā, EUR
(gadā, kad tiek
sasniegti rādītāji)

EU Plānoto izdevumu atšifrējums un aprēķins par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji*

Veids Apjoms Mērvienība Cena par vienību Kopā, EUR

Izejvielu izmaksas
Āboli 16875.00 kg 0.200

Cukurs 160.00 kg 0.600

Pārējās tieši ar ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas
Iepakojums sulai 350.00

Iepakojums sukādēm 800.00

Algas (tai skaitā nodokļi) uzņēmumā nodarbināto (profesiju) līmeni
Uzņēmuma vadītājs
(dažādi pienākumi) 12
mēneši * 500 EUR +
DD VSAOI 23.59%

500.00 7415.40
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21834.80

Palīgstrādnieks (dažādi
palīgdarbi) 12 mēneši *
500EUR + DD VSAOI
23.59%

500.00 7415.40

Citi izdevumi (atšīfrēt, ja tās sastāda vairāk kā 10% no kopējiem izdevumiem)
Citi izdevumi 150.00

Elektrība 240.00

Apkure 300.00

Nekustamā īpašuma
noma

120.00

Telpu un teritorijas
uzturēšana

36.00

Atkritumu
apsaimniekošana

60.00

Komunālie maksājumi 48.00

Internets 144.00

Darba un ugunsdrošība 25.00

Apsardze 120.00

Nekustamā īpašuma
nodoklis

70.00

Iekārtu apkopes un
remonti

100.00

Apdrošināšana 70.00

Reklāma, mārketings 100.00

Grāmatvedības
pakalpojumi

600.00

Administrācijas
izdevumi

200.00

Kopā izdevumi gadā,
EUR
(gadā, kad tiek
sasniegti rādītāji)

* visi izdevumi no projekta nozares un pārējās saimnieciskās darbības

EU Papildus informācija

(aizpilda, ja nepieciešams)
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2020

EU-Vai vēlaties norādīt kopprojekta dalībnieku sasniedzamos rādītājus?

Vai tiek īstenots kopprojekts? Nē

EU-Juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību (esošie) - sasniedzamie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads

Pirmais gads pēc projekta realizācijas 2023

Sasniegšu vienu vai vairākus no zemāk minētajiem rādītājiem (atzīmē, kurus)

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

Jā

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

Nē

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

Nē

Darba vietu radīšana Jā

Darbinieku produktivitātes kāpināšana Nē

Aizpilda, ja VRG SVVA stratēģijā ir norādījusi sasniedzamos rādītājus šīs rīcības projektiem. Sasniedzamie rādītāji
būs norādīti sludinājumā.

Atbilstošie VRG sasniedzamie rādītāji Nē

E U-Apgrozījuma palielinājums- Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas nozarē,
kurā īsteno projektu, tiek palielināts vismaz par 10%, EUR

Pēdējā
noslēgtajā gadā

(2020)

1.gadā pēc
projekta

realizācijas
(2023)

2.gadā pēc
projekta

realizācijas
(2024)

3.gadā pēc 
projekta

realizācijas
(2025)

4.gadā pēc
projekta

realizācijas
(2026)

5.gadā pēc
projekta

realizācijas
(2027)

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

3000.00 16900.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00
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E U-Darba vietu radīšana

Nodarbināto skaits uzņēmumā
(strādājošos darbiniekus skaits

iepriekšējā mēneša pēdējā
datumā,

pirms projekta iesniegšanas)

Kopējais visu darbinieku
nostrādāto

stundu skaits pēdējos 12
mēnešos

pirms projekta iesniegšanas**

Vidējais normāla darba laika
darbinieku skaits pēdējos 12

mēnešos pirms projekta
iesniegšanas**

Darba vietu skaits uz projekta
iesniegšanas brīdi

1.00 1348.00 0

Nodarbinātības periods
(aizpilda, ja uzņēmums ir

nodarbinājis
darbiniekus mazāk nekā 12

mēnešus)
0.00

Darba vietu skaits

Projekta ietvaros izveidotās
normāla laika darba vietas
(nozarē)*

1

Jaunradīto darba vietu raksturojums (īss apraksts, plānotie darba pienākumi, amata nosaukums un atalgojums)
Apraksta plānotā darbinieka pienākumus, norāda amatu atbilstoši profesiju klasifikatoram un atalgojumu bruto 

Aprēķina piemērs - Darba vietu skaits uz projekta iesniegšanas brīdi: 

1) Līdz šim strādājošie darbinieki, kas pēdējos 12 mēnešus strādājuši dažādu darba laiku, gan pilnu, gan nepilnu - norāda visus
2) Saskaita reāli nostrādātās stundas 12 mēnešos, šajā piemērā projekts tiek iesniegts novembrī, tad periods ir sākot no oktobra 2021 līdz novembrim 2020
3) lai aprēķinātu normāla darba laika darbinieku skaitu, tad reāli nostrādātās stundas 2) minētajā punktā izdala ar tajā pašā periodā noteiktajām mēneša darba dienas
stundām. 

                         Darbinieks nostrādājis        Mēneša darba stundas 

2020.11                    80                                       159 
2020.12                    80                                       158 
2021.01                    80                                       160 
2021.02                    80                                       160 
2021.03                    92                                       184 
2021.04                    80                                       158 
2021.05                    80                                       159 
2021.06                    80                                       159 
2021.07                   176                                         176 
2021.08                   176                                        176 
2021.09                   176                                       176 
2021.10                   168                                       168 

KOPĀ:                        1348                                  1993                                        1348:1993=0.68 tātad 0

*radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku ( darbinieka normālais
dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas), vai
pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja
tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek
maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

** Ja uzņēmums pirms projekta iesniegšanas ir pastāvējis mazāk kā 12 mēnešus, aprēķinus veic par attiecīgo
periodu
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EU. Uzņēmumā nodarbināto skaits un neto apgrozījums uzraudzības periodā (ietverot šo projektu, realizētos un īstenošanā
esošos projektus)*

Pirmais gads pēc projekta realizācijas 2023

1.gadā pēc projekta
realizācijas (2023)

2.gadā pēc projekta
realizācijas (2024)

3.gadā pēc projekta 
realizācijas (2025)

4.gadā pēc projekta
realizācijas (2026)

5.gadā pēc projekta
realizācijas (2027)

Kopējais neto
apgrozījums
uzņēmumā (ietverot šo
projektu, realizētos un
īstenošanā esošos
projektus)

16900.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00

Uzņēmumā vidēji
nodarbināto skaits,
ietverot projektu
ietvaros jaunradītās
darba vietas

1.50 2.00 2.00 2.00 2.00

*Par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas.

Lapa 16 no 21



Pavaddokumenti

Iesniedzamie dokumenti

1.

Ilgtermiņa nomas līgums vai apbūves tiesība, 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)

2.

Ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līgums (noslēgts vismaz
uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas), ja novieto
stacionāros pamatlīdzekļus un projektā plānotās darbības
īsteno noteiktā telpā

1. 01-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. 02-Kopprojekta_ligums.pdf

6.
Tirgus analīze, konkurentu novērtējums (un/vai Biznesa
plāns) 1. 03-Tirgus_analize.pdf

7.
Iepirkuma dokumenti (tai skaitā apliecinājums par interešu
konflikta neesību)

1. 04-Piedavajums_-_AAA_SIA.pdf
2. 04-Rezultatu_izvertejums_-_Cenu_salidzinajums.pdf
3. 04-Piedavajums_-_BBB_SIA.pdf
4. 04-

Apliecinajums_interesu_konflikta_neesibai_MK104_1.pielikums.pdf
5. 04-Piedavajums_-_www.220.lv_izdruka.pdf
6. 04-Tehniska_specifikacija.pdf

8.
Būvniecības dokumenti (tai skaitā apliecinājums par
neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

9.
Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un
visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās
izmaksas un finansēšanas avotus.

1. 05-Valdes_lemums_par_dalibu_projekta.pdf

10.
Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un
projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

11.
Biedru saraksts (ja pretendents izvēlas rezultātu indikatoru
“Biedru skaits”)

D
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12.
Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības
stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas
kritērijiem

1. 06-Pasvertejuma_veidlapa_riciba_ELFLA1.pdf

13. Citi

1. 07-Pamatlidzeklu_saraksts.pdf
2. 09-Foto_Razosanas_telpas.pdf
3. 08-Zemesgrama_Razosanas_eka.pdf
4. 10-Foto_Produkcija.pdf
5. 11-Naudas_plusma.pdf
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Iepirkums/ cenu salīdzināšana

Iepirkuma vērtēšanas/ cenu salīdzināšanas ziņojums 1 

Lūdzu pievienot B.8. tabulā pievienotos pakalpojumus, darbus vai pamatlīdzekļus, uz kuriem attiecas ŠIS
vērtēšanas/ cenu salīdzināšanas ziņojums

Žāvēšanas iekārta

Piegādes, pakalpojumu vai
būvdarbu veicēja nosaukums Juridiskā adrese

Latvijas
NMR

kods?
Reģistrācijas numurs Izvēlēts

SIA AAA Laba iela 7, Rīga, LV-1001 Jā 44103030301 Jā

Piedāvājuma parakstpersona (vārds, uzvārds) Andris Ozols
Tālrunis 26100000
E-pasts andris@aaa.lv
Piegādes priekšmeta ražotāja nosaukums Bosch
Iepirkuma priekšmeta modelis, marka A1000
Uzaicināto piegādātāju izvēles detalizēts
pamatojums Atbilst tehniskajai specifikācijai

Piedāvājuma saņemšanas datums 10.11.2021
Piedāvājuma atbilstība uzaicinājumā un
tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām Atbilst

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

30.11.2021

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

15000.0 EUR

SIA BBB Laba iela 8, Rīga, LV-1001 Jā 44103030302 Nē

Piedāvājuma parakstpersona (vārds, uzvārds) Pēteris Ozols
Tālrunis 26100001
E-pasts peteris@bbb.lv
Piegādes priekšmeta ražotāja nosaukums Philips
Iepirkuma priekšmeta modelis, marka B2000
Uzaicināto piegādātāju izvēles detalizēts
pamatojums Atbilst tehniskajai specifikācijai

Piedāvājuma saņemšanas datums 15.11.2021
Piedāvājuma atbilstība uzaicinājumā un
tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām Atbilst

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

29.11.2021

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

17000.0 EUR

E
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Ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju pamatojums
Piedāvājums, kas atbilst tehniskajai specifikācijai un zemākā cena

Atbalsta pretendenta deklarācija

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, ja esmu pieteicies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem;
2030. gada 31. decembrim, ja esmu pieteicies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, 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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