
neliela apjoma grantu shēmas atklātais projektu iesniegumu konkurss
“Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2014.-2021.gadam programmas  

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un
kultūras sadarbība”

(3.kārta, noslēdzošā)
(projektu ieviešana līdz 30/04/2024)
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Semināra atklāšana - Sergejs Maksimovs, LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs

Projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3. kārtas atbalsta
saņemšanas nosacījumi, pieteikšanās kārtība, labās prakses piemēri un biežākie
klupšanas akmeņi, sagatavojot projekta pieteikumu, projekta īstenošanas nianses,
kas jāņem vērā - Elīna Ģipsle, LPR LUC grantu shēmas koordinatore

Papildus pievienojamie dokumenti atbalsta saņemšanai - būtiskākie aspekti – Anna
Jaudzema, Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta mārketinga projektu
vadītāja

Naudas plūsmas veidlapas aizpildīšanas pamatprincipi – Anna Jaudzema,
Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta mārketinga projektu
vadītāja

Atbalstāmās izmaksas un iepirkumu plānošana atbalsta saņemšanai -
Natālija Kurakina, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības
centra komercdarbības speciāliste

 Jautājumi un atbildes
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Publicēts 18.08.2022. Latvijas Vēstnesis
Vienotājā EEZ FI tīmekļvietnē:
https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-
kultura/projektu-konkursi/
LPR tīmekļvietnē:
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-
programma/grantu-shema-atbalsts-biznesa-ideju-
istenosanai-latgale/#.Yl68EehByM8
Projektu iesniegšanas termiņš: 
24.10.2022.  plkst. 23.59

NELIELA APJOMA GRANTU
SHĒMAS ATKLĀTAIS PROJEKTU

IESNIEGUMU KONKURSS

https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi/
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/grantu-shema-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/#.Yl68EehByM8


Jaunu produktu vai
pakalpojumu radīšana

JAUNA
BIZNESA
 IDEJA

Esošu produktu
uzlabošana,
ražošanas jaudas
būtiska palielināšana
vai ražošanas procesu
būtiska maiņa

Esošu pakalpojumu
efektivitātes uzlabošana

Atbalsts projektiem,
kuros īsteno jaunu

biznesa ideju un rada
vismaz vienu jaunu

darba vietu  Latgales
reģionā



Jauna darba vieta:

viena darba vieta

noslēgts darba līgums

noteikts normālais
darba laiks viena
kalendārā gada
garumā

maksātas VSAOI

divas un vairāk darba
vietas sezonas darbu
veikšanai 

noslēgti darba līgumi

kopā nostrādāto
stundu skaits atbilst
kalendāra gada
normālajam darba
laikam 

vai

Atbalstāmās darbības: 

Ieguldījumi produktu ražošanā:

ražošanas jaudas pieaugumam – projekta īstenošanas
rezultātā tiek ražots/piedāvāts vismaz viens pašlaik
ražošanā esošs produkts lielākā daudzumā, 

produkcijas daudzveidošanai ar produktiem, kuri esošās
komercdarbības ietvaros iepriekš nav ražoti

ražošanas procesu būtiskai maiņai – 
 uzlabojumiem, kas rada izmaiņas produkta specifikācijā, tā
komponentēs, materiālos, dizainā, iepakojumā,
lietotājdraudzīgumā, u.tml.

Ieguldījumi pakalpojumu sniegšanā:

efektivitātes pieaugumam

pakalpojumu daudzveidošanai ar pakalpojumiem, kuri
esošās komercdarbības ietvaros iepriekš nav sniegti



Fiziska persona, kas
reģistrējusies kā

saimnieciskās darbības
veicējs

Individuālais komersants /
juridiska persona, ja atbilst

šādiem nosacījumiem:
Darbinieku skaits projekta

iesniegšanas brīdī nav
lielāks par 50, apgrozījums

kalendāra gadā
nepārsniedz 5 000 000 EUR

Pamatkapitālā ir vismaz
75% privātā kapitāla daļu.

 

Nosakot darbinieku
skaitu un apgrozījuma
apmēru, ņem vērā arī
saistītos uzņēmumus

ATBALSTA PRETENDENTI

Saimniecisko darbību /
komercdarbību veic

Latgales reģionā
(juridiskajā adresē vai

VID reģistrētā
struktūrvienībā)



1
PROJEKTA PARTNERI

Projekta iesnieguma
iesniedzējs projektu īsteno
viens vai kopā ar vienu vai

vairākiem projekta
partneriem.

2 Projekta partnerus piesaista
tikai apmācību aktivitātēm.

TIE VAR BŪT

Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska
persona vai tās iestāde;

Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai komersants;

Jebkura valsts vai privāta struktūra, kā arī nevalstiskā sektora
organizācija donorvalstīs un EEZ FI saņēmējvalstīs (Bulgārija, Čehija,
Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle,
Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija), vai ārpus Eiropas
Ekonomikas zonas, ja tai ir kopīga robeža ar Latvijas Republiku, vai
jebkura starptautiska organizācija vai tās aģentūra.



JAUNU PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDES IZMAKSAS PILNĀ APMĒRĀ, JA:
PATUR TO SAVĀ ĪPAŠUMĀ, NORĀDA GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ UN TURPINA IZMANTOT
PILNĀ APJOMĀ VISMAZ 5 GADUS PĒC PROJEKTA NOSLĒGUMA PĀRSKATA
APSTIPRINĀŠANAS
APDROŠINA PRET ZAUDĒJUMIEM (UGUNSGRĒKS, ZĀDZĪBA U.C.) PROJEKTA ĪSTENOŠANAS
LAIKĀ UN VISMAZ 5 GADUS PĒC PROJEKTA NOSLĒGUMA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANAS
PAREDZ ATBILSTOŠUS RESURSUS TEHNISKAJAI APKOPEI VISMAZ 5 GADUS PĒC PROJEKTA
NOSLĒGUMA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANAS

PROJEKTA LAIKĀ IEGĀDĀTO
PROGRAMMNODROŠINĀJUMU UN
PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMA DAĻA, KAS
ATBILST PROJEKTA IZMAKSU
ATTIECINĀMĪBAS PERIODAM UN FAKTISKĀ
LIETOJUMA APJOMAM

 
PATENTU, LICENČU, AUTORTIESĪBU UN PREČU
ZĪMJU SAŅEMŠANAS VAI IZMANTOŠANAS
IZMAKSAS 

   (LĪDZ 10% NO KOPĒJĀM ATTIECINĀMAJĀM
IZMAKSĀM)

MAKSA PAR DARBINIEKU DALĪBU
MĀCĪBĀS, JA TIEK SAŅEMTS
SERTIFIKĀTS VAI APLIECINĀJUMS

   (LĪDZ 10% NO KOPĒJĀM
ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM)

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

ZVĒRINĀTA REVIDENTA / IEKŠĒJĀ
AUDITA STRUKTŪRVIENĪBAS
IZMAKSAS, JA PROJEKTA PARTNERIS
NAV REĢISTRĒTS LATVIJAS
REPUBLIKĀ



Projekta īstenošanas ilgums ir ne ilgāks par
12 (divpadsmit) mēnešiem kopš līguma

noslēgšanas ar Latgales plānošanas
reģionu.

 
Gadījumā, ja projekta attiecināmajās

izmaksās iekļauj projekta laikā iegādāto
programmnodrošinājumu un

pamatlīdzekļu nolietojuma daļu, kas atbilst
projekta izmaksu attiecināmības periodam

un faktiskā lietojuma apjomam, projekta
īstenošanas ilgums var būt ilgāks par 12
(divpadsmit) mēnešiem,  bet projekta

īstenošanas laiks ir ne ilgāk, 
kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.



Lauksaimniecības produktu primārā ražošana un tirdzniecība
Zvejniecība, zivsaimniecība un akvakultūra
Eksporta darbības
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (izņemot gaisa kondicionēšanu)
Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve, akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija
Kuģu un peldošo iekārtu būve un remonts
Tērauda ieguve, apstrāde un tērauda produktu ražošana
Sintētisko šķiedru ražošana
Ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija  (izņemot otrreizējo
pārstrādi)
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (izņemot automobiļu un motociklu remontu)
Finanšu starpniecība
Operācijas ar nekustamo īpašumu
Obligātā sociālā apdrošināšana
Azartspēles un derības
Tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
Sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība
Alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība
Transporta nozares pakalpojumi
Pasta pakalpojumi
Lidostu vai ostu pārvaldīšana

NEATBALSTĀMĀS NOZARES
Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē



līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim piešķirtais atbalsta apjoms viena vienota

uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto

de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt 200 000 EUR

atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz noteiktajiem robežlielumiem un ar citu

valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta

attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta citā valsts atbalsta

programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā

ja līdzfinansējuma saņēmējs darbojas arī «neatbalstāmajās nozarēs», tas nodrošina šo nozaru

darbību vai izmaksu nodalīšanu

KOMERCDARBĪBAS ATBALSTA KONTROLES NOSACĪJUMI
Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību:



1

2

3

4
PROJEKTA IESNIEGŠANA

Līdz 24.10.2022. plkst. 23.59 nosūta to uz e-pasta adresi:
eeagrants@lpr.gov.lv elektroniska dokumenta veidā,
parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu

Trīs darba dienu laikā pēc projekta iesnieguma
saņemšanas pretendentam tiks nosūtīts
paziņojums par e-pasta saņemšanu. Tiks veikta
elektroniskā paraksta identitātes un derīguma
pārbaude, projektam piešķirts identifikācijas
numurs

Maksimālais e-pasta ziņojuma datu apjoms ar
pielikumiem ir ne vairāk kā 50 MB

Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi
jānoformē tā, lai tos varētu atvērt ar standarta
datora programmatūru

5 Drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu



nav iesniegts paziņojumā
norādītajā termiņā
nav noformēts atbilstoši
elektronisko dokumentu apriti
regulējošo normatīvo aktu
prasībām (t.sk. nav parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu)

iesnieguma veidlapā nav
aizpildītas visas sadaļas
finanšu dati nav norādīti EUR 
nav sagatavots latviešu valodā
vai nav pievienoti visi nolikumā
noteiktie iesniedzamie dokumenti
iesnieguma veidlapu nav
parakstījusi pārstāvēttiesīga vai
pilnvarota persona

Tiek noraidīts, ja:

Var tikt apstiprināts ar nosacījumu, ja:

neatbilst MK 28.01.2021 noteikumos Nr. 66 noteiktajam projekta iesnieguma iesniedzēja
veidam
projekta mērķis nav veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, īstenojot jaunas biznesa
idejas
netiek radīta neviena jauna darba vieta Latgales reģionā
aktivitātes neveic Latgales reģionā 
nav pietiekama projekta īstenošanas, administrēšanas un finanšu kapacitāte 
neatbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasībām de minimis atbalsta saņemšanai
ir grūtībās nonācis komersants
plānots īstenot aktivitātes neatbalstāmajās nozarēs

ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR
plānotie sasniedzamie rezultāti nav precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi 
atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas neatbilst noteikumu prasībām, t.sk.
pārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus
projektā paredzētās darbības nav plānots pabeigt līdz 30.04.2024
sniegtā informācija neapliecina, tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja un
ilgtspējas izmaksas nav atbilstoši plānotas 

Tiek noraidīts, ja:

Var tikt apstiprināts ar nosacījumu, ja:

ADMINISTRATĪVIE

PROJEKTU IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ATBILSTĪBAS



pakalpojumu efektivitātes pieaugumam      5 p.
ražošanas jaudas pieaugumam vai ražošanas procesa būtiskai maiņai     10 p.
jauna pakalpojuma vai produkta radīšanai        30 p.
divu un vairāk jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai       40 p.

Pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu
pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto,  dalītas ar 100         maks. 10 p. 

Projekta īstenošanai piesaistīto investīciju apmērs, kas nav valsts atbalsts, pret plānoto
programmas līdzfinansējumu (PiK)                maks. 65 p.

Plāno īstenot projektu teritorijās, kurās ir līdz 5000 (ieskaitot) iedzīvotāju               5 p.

Plānots īstenot darbības:

KVALITĀTES (PUNKTU SKAITS)

PROJEKTU IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI



marts
1 mēneša laikā atzinums
par nosacījuma izpildi pēc
precizētā projekta
iesnieguma iesniegšanas 

18. augusts
atklātā konkursa
izsludināšana

septembris - oktobris

2 mēneši projekta
iesnieguma sagatavošana

24. oktobris
projekta
iesnieguma
iesniegšana

2022. GADS

novembris - februāris
4 mēneši lēmuma
pieņemšanai pēc
projekta iesniegšanas
termiņa

2023. GADS

aprīlis
30 darba dienu laikā
līguma slēgšana  kopš
lēmuma / atzinuma

aprīlis
projekta aktivitāšu
uzsākšana

NO PROJEKTA IESNIEGUMA LĪDZ PROJEKTA
AKTIVITĀŠU UZSĀKŠANAI

informatīvie semināri



Grūtībās
nonācis

uzņēmums
(tiek vērtēti
arī saistītie

uzņēmumi).
Šeit vairāk

info:
https://idejasl
atgalei.my.ca

nva.site/

Norādītās
izmaksas nav
attiecināmas 
 (pamatlīdzekļ
u aizvietošana,

lietots
pamatlīdzeklis,

transports
utml.)

Netiek radīta
jauna darba

vieta
Uzņēmumam
nav finanšu
kapacitātes,
lai īstenotu

projektu

Uzņēmuma
darbinieku

skaits
pārsniedz

programmā
noteikto

PROJEKTA IESNIEGUMU NORAIDĪŠANAS IEMESLI   

Uzņēmumam
nav reģistrēta
struktūrvienība

Latgalē
Iesniegums

nav
parakstīts ar
elektronisko

parakstu



“Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta
uzskaitei un piešķiršanai” vai norāda de minimis atbalsta
uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta
veidlapas identifikācijas numuru;

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI ATKLĀTAJĀ PROJEKTU
IESNIEGUMU KONKURSĀ

Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi
(veidlapas – publicētas kopā ar nolikumu):

projekta budžets- veidlapa

naudas plūsmas grafiks - veidlapa



2020

Finanšu operatīvais
pārskats (par periodu

no 01.2022. līdz
09.2022.) tajā ietilpst:

 

bilance, paskaidrojumi pie bilances
posteņiem
peļņas vai zaudējumu aprēķins,
paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu
aprēķina posteņiem
naudas plūsmas pārskats

bilance, paskaidrojumi pie bilances
posteņiem
peļņas vai zaudējumu aprēķins,
paskaidrojumi 

naudas plūsmas pārskats

pie peļņas vai zaudējumu aprēķina
posteņiem

pēdējais apstiprinātais
uzņēmuma gada

pārskats (par
2021.gadu), tajā

ietilpst: 



uzņēmuma, saimnieciskās darbības veicēja kredītiestādes konta
apgrozījuma izdruka par pēdējiem 12 mēnešiem 

apliecinājums par atbilstību prasībām grūtībās nonākuša uzņēmuma
statusa pārbaudei- veidlapa

pilnvara, iestādes iekšējais normatīvais akts vai cits dokuments, kas
apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu
saistītos dokumentus (iesniedz, ja projekta iesniegumu paraksta
pilnvarota persona)

projekta partnera parakstīts(-i) apliecinājums(-i), kas apliecina
gatavību piedalīties projektā un noslēgt partnerības līgumu, ja
projekta iesniegums tiks apstiprināts (ja attiecināms)

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots
projekta iesnieguma 2.13. sadaļā, tad projekta iesniegumam jāpievieno
kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu



SVARĪGI PAREIZI NOFORMĒT UN PARAKSTĪT
IESNIEDZAMOS DOKUMENTUS

Projektu iesniegumu vertēšanas
metodikas 1.5. vērtēšanas
kritērijs- Projekta iesniegums
noformēts atbilstoši
elektronisko dokumentu apriti
regulējošo normatīvo aktu
prasībām, tai skaitā projekta
iesniegums parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu- ir
neprecizējams

 Ja projekta iesniegums neatbilst
kritērijā noteiktajām prasībām,
vērtējums ir “Nē”. Šādā gadījumā
projekta iesniegums tiek noraidīts
un tālāk netiek vērtēts



projekta iesniegums ir iesniegts
elektroniska dokumenta formā un
kopā kā viena datne ir parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un
apliecināts ar laika zīmogu

dokumenta nosaukumā nelieto 
 garumzīmes, komatus, citas zīmes

Piemērs nosaukumam: SIA_Saule_iesniegums_GS_konkursam

1 2



projekta iesniegumam pievienotie papilddokumenti, kas sagatavoti
elektroniska dokumenta veidā, satur dokumenta autora elektronisko
parakstu un laika zīmogu. 

Dokumentu oriģināli

dokumentu kopijas, kas nav sagatavotas elektroniska dokumenta
veidā, tie ir pievienoti skanētā formātā un satur dokumenta autora
parakstu.

Dokumentu kopijas

Ja projekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz dokumentu kopijas, dokumentu
kopijas apliecinājums noformējams atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka
likumam, Elektronisko dokumentu likumam un Ministru kabineta 2018. gada
 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”.

Piemēram: 
KOPIJA PAREIZA

SIA “SAULE” valdes locekle Kristīne Ābele
DATUMS SKATĀMS LAIKA ZĪMOGĀ



Korekti atzīmēt naudas līdzekļus uz plānošanas sākumu pirmā gada
veidlapā (zaļais lauks)

 Naudas plūsmas plānošanas veidlapu pielāgot atbilstoši esošai ieņēmumu
un izdevumu struktūrai konkrētā uzņēmumā

 Veicot labojumus veidlapā, lūdzu pārbaudiet, vai ietvertie aprēķina algoritmi
darbojas korekti. Īpaši pievērsiet uzmanību PVN aprēķiniem

Naudas plūsmas plānošanas 1. mēnesis – 2022.gada novembris

Naudas plūsmas ieņēmumu sadaļā atsevišķā rindā izdalīt plānotā
projekta ieņēmumus, atsevišķā ailē izdalīt saņemto projekta grantu

NAUDAS PLŪSMAS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PAMATPRINCIPI



Naudas plūsmas ieņēmumu sadaļā paredzēt ar jaunās idejas
īstenošanu saistītus projekta ieņēmumus, kā arī atbilstošus izdevumus
izmaksu sadaļā

Nodalīt atbalstāmo un neatbalstāmo nozaru finanšu plūsmas

 Ieplānot jaunu darba vietu: paredzēt pieaugumu algu izmaksu pozīcijā
vismaz minimālās algas apmērā ar nodokļiem

Paredzēt izdevumus projekta ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu
apdrošināšanai un tehniskai apkopei

Beigu bilance nevar būt negatīva



10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas LFS ir
jāiesniedz iepirkuma plāns par visām piegādēm
un pakalpojumiem, par kuriem projektā tiks slēgti
iepirkuma līgumi, atbilstoši Ministru kabineta 2018.
gada 13. novembra noteikumu Nr. 683 “Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada
perioda vadības noteikumi” 1. pielikuma formai

PĒC PROJEKTA 
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS

10 darbdienu laikā tiek saņemts paziņojums no
LPR par iepirkuma plāna saskaņošanu vai
precizēšanu.

SVARĪGI

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas –tiek
veikta līgumcenas priekšizpēte. Pēc projekta
līguma noslēgšanas – tirgus izpēte, atbilstoši
saskaņotam projekta iepirkumu plānam

Vadlīnijas tirgus izpētes veikšanai
(https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-
programma/grantu-shema-atbalsts-biznesa-ideju-
istenosanai-latgale/#.YmZvdtNByUk)

Attiecināmās izmaksas nemainās, paliek kā Projekta
iesniegumā.

Līdzfinansējuma saņēmējs ir tiesīgs
nedokumentēt tirgus izpēti, ja iepirkuma
paredzamā līgumcena nepārsniedz 1000 euro
bez PVN



   

1 Finanšu instrumenta nosaukums
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas
“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma
grantu shēmas atklātais projektu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

2 Programmas apsaimniekotājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

3 Aģentūra Latgales plānošanas reģions

4 Projekta nosaukums Dēļu krāsošanas birstmašīnas iegāde

5
Iepriekš noteiktais projekts (atzīmēt, ja
attiecināms)

 

6 Projekta identifikācijas Nr. XXX.-1/P/K1/XX

7 Līguma/vienošanās Nr. XXX -1/P/K1/XX-07-L/9

8 Līguma/vienošanās noslēgšanas datums __.___.2022

9 Līdzfinansējuma saņēmējs SIA “PARAUGS”

PROJEKTA IEPIRKUMU PLĀNS
Ministru kabineta

2018. gada 13. novembra
noteikumiem Nr. 683



Nr. p. k.
Iepirkuma

līguma
priekšmets

Atsauce uz projekta
darbības Nr.

atbilstoši projekta
iesniegumam

Kods atbilstoši
projekta budžeta
kopsavilkumam

Paredzamā
līgumcena

Līgumcenas
daļa, kas

attiecas uz
projektu

Tiesiskais
regulējums

Plānotā
iepirkuma

procedūra/
iepirkums

Piemērojams
zaļais

iepirkums
(jā/nē)

Iepirkuma
izsludināšanas

termiņš

1.

Dēļu
krāsošanas

birstmašīnas
iegāde

 

2.7.1. 2.8.1.

 18 181,00
(summa bez

PVN)
 

18 181,00
(summa bez

PVN)

Ministru
kabineta 2017.

gada 28.
februāra

noteikumi Nr. 104
"Noteikumi par

iepirkuma
procedūru un

tās
piemērošanas

kārtību
pasūtītāja

finansētiem
projektiem"

 

Tirgus izpēte Nē maijs, 2023

Ministru kabineta
2018. gada 13. novembra

noteikumiem Nr. 683
PROJEKTA IEPIRKUMU PLĀNS



Ir jāievēro pareizas finanšu vadības principi, proti, saimnieciskuma princips, lietderības
princips un izmaksu efektivitātes princips. Minētie principi LFS un projekta partnerim ir jāievēro
no pirmā euro

LFS ir pienākums līguma slēgšanā izvairīties no interešu konflikta un tas nedrīkst slēgt līgumus
ar saistītām personām. Jāpārbauda partneris, lai neatrodas sankciju sarakstā

saņemtajiem 3 piedāvājumiem:
kopējā cena euro bez PVN;
piedāvājuma saņemšanas veids un laiks ( Jānorāda, pēc kādas metodes iegūta
informācija par piedāvājumu – sarakstes veidā, e-pastā, mājas lapā, bukletā u.tml.)
 izvēlētais piedāvājums.

Zemsliekšņa iepirkuma gadījumā piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja izvēles
pamatojumu norāda Vadlīniju tirgus izpētes veikšanai 1.pielikuma tabulā «Tirgus izpētes
dokumentēšana», kur tiek norādīta informācija par:

1.
2.

3.
 

IEPIRKUMA LĪGUMU SLĒGŠANA



Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

         www.eeagrants.lv
         www.norwaygrants.lv

         EEANorwayGrantsLatvia

PALDIES PAR UZMANĪBU!


