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Nr. 

p. k. 
Projekta Iesnieguma atbilstības pašnovērtējuma veidlapa 

Precizējams 

(P) 

/Neprecizējams  

(N) 

 

Piezīmes 

1. 
Projekta iesniegums tiek iesniegts līdz 24.10.2022. plkst.23:59 uz e-pastu: 

eeagrants@lpr.gov.lv . 
N  

2. 
Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas. Ja kādā sadaļā informāciju 

nav nepieciešams norādīt, atzīmē N/A (nav attiecināms) vai “–“. Norādot 

informāciju par konkrēto projektu, lūdzam izdzēst lauka informāciju, kas ir katrā 
sadaļā norādīta slīprakstā paraugam, skaidrojumiem. 

P  

3. 
Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā (izņemot projekta iesnieguma 

veidlapas sadaļas, kuras veidlapā norādīts aizpildīt angļu valodā) un tam pievienoti 

visi (!) nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti (sagatavoti latviešu valodā vai 
tiem pievienots atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāts tulkojums latviešu 

valodā). Projekta Iesnieguma veidlapas 3.sadaļā “Papildus iesniedzamie 

dokumenti” – ir norādīts, kuri dokumenti jāpievieno Iesniegumam. Prezentācija šeit 
palīdzēs saprast detalizētāk, kas un kā tieši jāiesniedz.  

 

P 

 

4. 
Projekta iesniegums noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo 

normatīvo aktu prasībām, tai skaitā projekta iesniegums parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. Pārbaudi: 1) vai pavaddokumentos ir norādīts dokumenta 

autors; 2) ir dokumenta izstrādes datums; 3) autors parakstījis dokumentu! 
Prezentācija šeit palīdzēs saprast detalizētāk arī šo jautājumu.  

N  

5. 
Projekta iesnieguma veidlapu parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja 

pārstāvēttiesīga vai pilnvarota persona.  
P  

6. Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst GS MK noteikumu Nr.66 nosacījumiem 13.1 

punktam:  

jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības 

veicējs saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un saimniecisko 

darbību veic Latgales reģionā, 

 individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic 
juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētā 
struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja atbalsta pretendents ir: 

 Uzņēmuma darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav 
lielāks par 50, tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 EUR, 

 Uzņēmuma pamatkapitālā ir vismaz 75% privātā kapitāla daļu. 

Vēršam uzmanību, ka projekta iesniedzējam jau uz iesniegšanas brīdi ir jābūt 

juridiskai adresei vai VID reģistrētai struktūrvienībai Latgales reģionā. Uzņēmuma 
lielums (nodarbināto skaits, apgrozījums) tiek skatīts pēc pēdējā VID iesniegtā un 
apstiprinātā finanšu pārskata datiem. 

N  

7. 
Projekta iesnieguma iesniedzējam (un tā partnerim, ja attiecināms), ja tas ir no 

Latvijas Republikas, nav nodokļu parādu Latvijas Republikā, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katram atsevišķi 

P  
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pārsniedz 150 euro. To var pārbaudīt šeit.  

8. 
Projekta mērķis atbilst grantu shēmas mērķim – veicināt nodarbinātību Latgales 

reģionā, atbalstot komersantus jaunu ideju īstenošanā. Lūdzu pārliecinieties, vai 
Jūsu projektā formulētais mērķis atbilst GS MK noteikumu Nr.66 7. un 8. punktos 

definētajiem nosacījumiem. 

Piemēram:   

 Projekta mērķis ir īstenot jaunu ideju – (idejas apraksts) SIA 

“Paraugs”  un radīt darba vietu/vietas Latgales reģionā. 

 Projekta mērķis ir izveidot jaunu (veids) pakalpojumu SIA 
“Paraugs”, un radīt darba vietu/vietas Latgales reģionā. 

 Projekta mērķis ir palielināt ražošanas procesa efektivitāti  SIA 

“Paraugs” un radīt darba vietu/vietas Latgales reģionā. 

N  

9. 
Projekta ietvaros tiek radīta vismaz viena jauna darba vieta Latgales reģionā. 

Norādiet projekta Iesnieguma veidlapas 2.9. sadaļā lūgto informāciju par 
jaunizveidoto darba vietu, sasaistot to ar projekta mērķi. Projekta īstenošanas 

naudas plūsmā atsevišķi izdevumu sadaļā norādiet jaunizveidotās darba vietas 

atalgojumu un attiecīgos nodokļus. 

Informācijai: 

GS MK noteikumu Nr.66 6. punkta izpratnē, jauna darba vieta ir: ar 

darbinieku noslēgts darba līgums, kurā noteikts normālais darba laiks, un par šādu 

darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vismaz 

vienu gadu pēc darba vietas izveides; vai  divas un vairāk darba vietas sezonas 

darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits atbilst kalendāra gada 

normālajam darba laikam un par tām ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas. Līdz ar to, projekta iesniedzēja izveidotajai vienai jaunai darba 

vietai ir jāatbilst pilna laika darba vietai, un, attiecīgi, ar vismaz valstī noteikto 

minimālo darba algu ar nodokļiem. 

N  

10. 
Projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti un 

izmērāmi. Projekta iesniegumā (2. nodaļa) un pielikumos ir norādīti pamatoti (izriet 

no projekta mērķa), skaidri definēti un izmērāmi projekta sasniedzamie rādītāji, kas 
sniedz priekšstatu par projekta mērķa sasniegšanu. 

P  

11. 
Projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas atbilst 

noteikumu prasībām, tai skaitā nepārsniedz noteikumu noteiktos izmaksu 

ierobežojumus. Lūdzam iepazīties GS MK noteikumu Nr.66 11. un 12. punktos 

minētajiem nosacījumiem. 

P  

12. 
Projektā paredzētās darbības plānots pabeigt līdz 2024. gada 30. aprīlim. 

Informācijai: 

Ja projekta īstenošanas līgums būs noslēgts uz 12 mēnešiem, to varēs īstenot arī 

īsākā laika periodā, iesniedzot projekta noslēguma pārskatu, kad visas projekta 

aktivitātes būs veiktas.  

!!! Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas, bet 

P  
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ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim. 

13. 
Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs 

nodrošinās projekta rezultātu ilgtspēju un ilgtspējas izmaksas ir atbilstoši plānotas. 

Projekta iesnieguma veidlapas 2.4. sadaļā ir iestrādāts apraksts, kā tiks nodrošināta 

projekta sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta 
noslēguma pārskata apstiprināšanas. 

Izmanto: 

Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 66 "Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, 

nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā 
projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" 

īstenošanas noteikumi", 10. punkts. https://likumi.lv/ta/id/320620#p10: 

Jaunu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā: 

10.1.1. patur attiecīgo pamatlīdzekli savā īpašumā un norāda grāmatvedības 

uzskaitē vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas un 

šajā laikposmā turpina to izmantot, veicinot projekta mērķu sasniegšanu; 

10.1.2. apdrošina attiecīgo pamatlīdzekli pret zaudējumiem (piemēram, 

ugunsgrēku, zādzību, citiem parasti apdrošināmiem riskiem) projekta īstenošanas 

laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas; 

10.1.3. paredz atbilstošus resursus attiecīgā pamatlīdzekļa tehniskajai apkopei 

vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas. Resursiem 
jābūt pietiekamiem, lai pamatlīdzeklis varētu darboties pilnā apjomā, nodrošinot 

ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. 

- Vai naudas plūsmā ir paredzēti līdzekļi pamatlīdzekļu apdrošināšanai? 

- Vai naudas plūsmā ir paredzēti līdzekļi pamatlīdzekļu tehniskai apkopei? 

 

 

 

 

 

P 

 

14. 
Projekta iesnieguma iesniedzējam ir pietiekama projekta īstenošanas, 

administrēšanas un finanšu kapacitāte. 

1) ir iekļauta informācija par esošajiem vadošajiem darbiniekiem un 

nepieciešamajiem speciālistiem, darbiniekiem, to skaitu un galvenajiem 

uzdevumiem, kā arī darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo 
kvalifikāciju vai arī ir ietverta atsauce uz papildus projekta iesniegumam 

pievienotajiem dokumentiem, kur iepriekš minētā informācija ir atspoguļota; 

2) ir iekļauta informācija, kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos 
darbiniekus projekta īstenošanai (projekta iesniedzēja darbinieki vai ārpakalpojuma 

veidā); 

3) projekta iesniedzēja finanšu kapacitāte ir pietiekoša, ja ir sniegta informācija par 

projekta finansēšanas avotiem par pilnu projekta realizācijai nepieciešamo summu 
– kopējām attiecināmām izmaksām Finansējuma pieejamību apliecina publiski 

pieejamie pārskati (Gada pārskatā pozīcija - nesadalītā peļņa), kā arī projekta 

iesniegumam papildus pievienotie dokumenti, piemēram, Finanšu operatīvajā 

N  
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pārskatā pozīcijā – nauda, uzņēmuma saimnieciskās darbības kredītiestādes konta 

izdruka, naudas plūsma, izejot no pārskatos un kontos norādītajiem  datiem, ir 
pozitīva, ieplānotas jaunizveidotās darba vietas izmaksas - alga, jauniegādātā 

pamatlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vai līgums ar kredītiestādi par projekta 

īstenošanai nepieciešamo resursu piešķiršanu (ja attiecināms). 

15. 
Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Komisijas regulas 

Nr.  1407/2013 prasībām de minimis atbalsta saņemšanai. Viena vienota uzņēmuma 
ietvaros  saņemtais de minimis atbalsts 3 gadu periodā nevar pārsniegt 200 000 

EUR.   

N  

16. 
Projekta iesnieguma iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši 

noteikumu 17.3. apakšpunktam (šeit pieejama infografika, kā aprēķina grūtībās 
nonākuša komersanta statusu). Tiek ņemti vērā noslēgtā finanšu gada dati – 

apstiprinātais Gada pārskats (nevis Finanšu operatīvais pārskats. Tiek ņemti vērā arī 

saistīto uzņēmumu dati!).  

N  

17. Projekta iesniegumā paredzētās darbības nav plānots īstenot GS MK 

noteikumu Nr.66 18. punktā minētajās nozarēs atbilstoši noteiktajiem 

ierobežojumiem. 

N  
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