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Seminārs)
„Uzņēmējdarbības)atbalsts)un)

projektu)sagatavošana)
PPP)biedrības)„Zied)zeme”))
2013.)gada)LEADER)projektu)

konkursā”)
Māris Cīrulis 

Administratīvais vadītājs 
06.06.2013 

Ogre 

Darba%kār(ba%
•  14:00%–%14:40%PPP)biedrības)„Zied)zeme”)projektu)konkurss%

•  Vispārīgie%noteikumi,%atbalstāmās%rīcības%
•  Realizē@e%projek@,%projektu%piemēri%

–  Māris&Cīrulis,&PPP&biedrības&„Zied&zeme”&administra8vais&vadītājs&%

•  14:40%–%15:40%Projektu)iesniegumu)sagatavošana%
•  Veidlapas%aizpildīšana%
•  Finanšu%plūsmas%sagatavošana%

–  Skaidrīte&Padedze,&SIA&LLKC&Ogres&konsultāciju&biroja&jaunākā&speciāliste&ekonomikā&%

•  15:40%–%16:40%Biežāk)pieļautās)neprecizitātes)ELFLA)projektu)un)
pavaddokumentu)sagatavošanā%

•  Biežāk%pieļautās%neprecizitātes%
•  Maksājumu%pieprasījumu%sagatavošana%

–  Gita&Austruma,&Lielrīgas&RLP&valsts&atbalsta,&zivsaimniecības&un&LEADER&pasākumu&daļas&
vadītāja&%

–  Linda&Bērziņa,&&Lielrīgas&RLP&valsts&atbalsta,&zivsaimniecības&un&LEADER&pasākumu&daļas&
vadītājas&vietniece%%

•  16:40%–%17.00%Jautājumi)un)atbildes%
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Māris%Cīrulis%
PPP&biedrības&„Zied&zeme”&administra8vais&vadītājs%

•  LU%Sociālo%zinību%maģistra%grāds%ekonomikā%
•  Latvijas%Tirdzniecības%un%rūpniecības%kameras%
projektu%vadītājs%

•  Cēsu%rajona%lauku%partnerības%administra(vais%
vadītājs%

•  SIA%RECLAMO%valdes%priekšsēdētājs%
•  Portāla%idejuArmija.lv%vadītājs%
•  Pieredze%apjomīgu%projektu%sagatavošanā%un%
īstenošanā%%

2013.%gada%PRIORITĀTES%
1.  Bērni%un%jaunieši% 2.%Nodarbinā(ba%

3.%Ak(vā%atpūta,%sports%
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2013%

•  50%%%_>%60%%%

•  Rīcībā%2.1.%Atbalsts%nodarbinā(bas%%
veicināšanai%un%pakalpojumu%dažādošanai%

atbalsts%60%%visiem%iesniedzējiem%

•  Prioritāte%–%nodarbinā(ba%(uzņēmējdarbība)%
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Projektu%īstenošanas%teritorija%
%

Līdz%šim...%

•  Iesnieg@%352%projek@%%
ar%kopējo%summu%3%212%451%lats%
%
•  Atbals(@%189%projek@%%
ar%kopējo%summu%1%750%949%lats%
%
•  Realizē@%138%projek@%%
ar%kopējo%summu%1%116%432%lats%
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Projektu%iesniegšana%

•  no)2013.gada)2.jūlija)līdz)2013.gada)
2.augustam)plkst.17:00)PPP)biedrības)„Zied)
zeme”)birojā)Lielvārdē,)Raiņa)ielā)11a,)
(1.stāvā)))

•  vai))
•  konsultāciju)punktā)Eizenšteina)komunikāciju)
centrā,)Ķeipenē)(Stacijas)ēka),)Ogres)novads.)

2013.%gada%konkursa%rīcības%

1.1.%Infrastruktūras%izveide%sabiedrisko%ak@vitāšu%dažādošanai%% 53%728,75%Ls%
1.2.%Sabiedrisko%ak@vitāšu%dažādošana%vietējiem%iedzīvotājiem%% 71%700,66%Ls%
2.1.)Atbalsts)nodarbinā[bas)veicināšanai)un)pakalpojumu)
dažādošanai)

53)728,75)Ls)
%

4.1.)Atbalsts)Mājražošanas)a^s[bai) 54)717,67)Ls)
2.2.)Atbalsts)ar)zivsaimniecību)un)tūrismu)sais[tas)maza)mēroga)
infrastruktūras)un)pakalpojumu)a^s[bai))

18)199,92)Ls)
)
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1.1.%Infrastruktūras%izveide%%
sabiedrisko%ak@vitāšu%dažādošanai%

Rīcība 

Kārtā 
publiski 

pieejamais 
finansē-

jums, LVL 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa 
vienam 

projektam (Ls) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 
Rīcības mērķi un plānotās darbības 

 
1.1. Infrastruktūras 
izveide sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošanai 

 
53 728,75 
 

 
Ls 20 000,00 

 
Biedrības un 
nodibinājumi – 
90%;  
 
Pašvaldības – 
75%;  
 
Juridiskas un 
fiziskas personas 
– 60%  

 
Rīcības mērķis – Veicināt teritoriju 
sakopšanu un jaunu objektu izveidi, lai radītu 
jaunu vai kvalitatīvi uzlabotu esošo 
sabiedrisko aktivitāti vietējiem iedzīvotājiem. 
 
Rīcības ietvaros ir paredzēta teritorijas 
labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai, tādu objektu izveide vai kvalitātes 
uzlabošana, kas nodrošina sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, 
transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabojumi 
sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamībai, dabu 
saudzējošas infrastruktūras ierīkošana un 
uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai, 
drošas vides izveide un neizmantotu, pamestu 
ēku funkcionalitātes pārveidošana sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai, infrastruktūras 
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

 

SIA%ELODEJA%
Montesori%pedagoģijas%materiālu%iegāde%biedrības%

Ķiparu%nams%Montesori%kabinetam%
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Zemnieku%saimniecība%„Ziemeļi”%
Mazā%Dakāra%Ziemeļos%

Inventāra%iegāde%lēkšanai%ar%slēpēm%%
no%tramplīna%ziemas%un%vasaras%sezonām%
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1.2.%Sabiedrisko%ak@vitāšu%%
dažādošana%vietējiem%iedzīvotājiem%

Rīcība 

Kārtā 
publiski 

pieejamais 
finansē-

jums, LVL 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa 
vienam 

projektam (Ls) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 
Rīcības mērķi un plānotās darbības 

 
1.2. Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem 

 

71 700,66 

 

 
 10 000 Ls 

 
Biedrības un 
nodibinājumi – 
90%;  
 
Pašvaldības – 
75%;  
 
Juridiskas un 
fiziskas personas 
– 60%  

 
Rīcības mērķis – Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, kā arī mazās infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem. 
 
Rīcība ietvaros ir paredzēta brīvā laika 
pavadīšanai nepieciešamo telpu izveide, 
rekonstrukcija, kā arī inventāra iegāde, 
iedzīvotāju prasmju un iemaņu 
paaugstināšanai, nodrošinot mūžizglītības 
pasākumus, interešu izglītības attīstību un 
daudzveidību, jauniešu, ģimeņu, sociālo un 
dienas centru izveidei, iekārtošanai un 
atjaunošanai. 
 
 

 

Pamatlīdzekļu%iegāde%Mainies.lv%jauniešu%inicia(vas%%
grupas%atbalstam%darbībai%Ikšķiles%novadā%un%Rembatē%
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Aprīkojuma%iegāde%Ikšķiles%novada%
pensionāru%biedrībai%"Saulgrieži"%

Ikšķiles%novada%mākslas%%
darbnīcu%pamatlīdzekļu%iegāde%
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2.1.%Atbalsts%nodarbinā(bas%%
veicināšanai%un%pakalpojumu%dažādošanai%%

Rīcība 

Kārtā 
publiski 

pieejamais 
finansē-

jums, LVL 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa 
vienam 

projektam (Ls) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 
Rīcības mērķi un plānotās darbības 

 
2.1. Atbalsts 
nodarbinātības 
veicināšanai un 
pakalpojumu 
dažādošanai 
(izņemot ar 
zivsaimniecību 
saistīto nozari) 

 
53 728,75 
 

  
20 000 Ls 

 
Biedrības un 
nodibinājumi – 
60%;  
 
Pašvaldības – 
60%;  
 
Juridiskas un 
fiziskas personas 
– 60%  

 
Rīcības mērķis – Veicināt uzņēmējdarbības 
un saimnieciskās darbības attīstību, 
nodrošinot pakalpojumu pieejamību un 
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos 
PPP biedrības „Zied zeme” darbības 
teritorijā. 
 
Pasākums paredzēts uzņēmumu un 
individuālās nodarbinātības attīstībai, nodrošinot 
pakalpojumu pieejamību un lauku ekonomikas 
dažādošanu. Pasākumā ir ietverts atbalsts 
esošo darba vietu uzlabošanai un jaunu darba 
vietu radīšanai nodrošinot darba vides 
uzlabošanu, tādējādi saglabājot darba vietas un 
nodarbinātības līmeņa palielināšanos. 
Pasākums ietver nodarbinātības veicināšanas 
un pakalpojumu attīstības pasākumus atbilstoši 
MK noteikumu Nr.764 54.punktā iekļautajām 
attiecināmajām izmaksām.  

 

Kas%ir%pakalpojums?%

Atbi lstoši% personas% saimnieciskajai% vai%
profesionālajai%darbībai%par%atlīdzību%vai%bez% tās%
izpildīts)pasū[jums)vai)noslēgts)līgums,%uz%kuru%
pamatojo@es% iznomā% kādu% lietu,% izgatavo% jaunu%
lietu,% uzlabo% vai% pārveido% esošu% lietu% vai% tās%
īpašības,%veic)darbu,%gūst%nematerializētu%darba%
rezultātu%vai%arī%argo)preces)
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Apecināmās%izmaksas:%
•  jaunu)pamatlīdzekļu)un%programmu)nodrošinājuma)iegāde%un%uzstādīšana;%
•  ēku)un)būvju)celtniecība,)rekonstrukcija,)vienkāršota)rekonstrukcija,)renovācija,)

vienkāršota)renovācija)un%visas%ar%to%sais(tās%izmaksas%pamatojo@es%uz%līgumu%ar%trešajām%
personām,%kas%atbildīgas%par%darba%izpildi;%

•  būvmateriālu)iegāde,%pamatojo@es%uz%būvprojektu,%kas%iesniegts%kopā%ar%projekta%
iesniegumu,%vai%atbalsta%pretendenta%sastādītu%tāmi%vienkāršotai%rekonstrukcijai;%

•  teritorijas)labiekārtošana))
•  vispārējās)izmaksas)(tai%skaitā%arhitektu,%inženieru%un%konsultantu%honorāri,%juridiskie%

pakalpojumi,%tehniski%ekonomiskie%pamatojumi,%patentu%un%licenču%izmaksas,%nomas%līguma%
reģistrācija%zemesgrāmatā),%kas%@eši%sais(tas%ar%projekta%sagatavošanu%vai%īstenošanu%

%
Papildus)mājražošanas)rīcībā:)
•  ilggadīgo%augļkopības%kultūru%stādu%iegāde%(izņemot%zemenes),%stādījumu%balstu%sistēmu,%

žogu%un%žogu%balstu%iegāde%un%to%uzstādīšana,%kā%arī%stādījumu%ierīkošana,%pamatojo@es%uz%
līgumiem%ar%trešajām%personām,%kas%ir%atbildīgas%par%darbu%veikšanu;%

NB! PVN nav attiecināmas izmaksas (izņemot biedrībām) 

Nosacījumi%nekustamajam%
īpašumam%

•  Zemesgrāmatu%nodaļas%izdots%nos@prinājuma%
uzraksts%vai%zemesgrāmatas%apliecība%

•  Nomas%vai%patapinājuma%(vienošanās)%līgums,%
kas%noslēgts%vismaz%uz%7%gadiem%no%projekta%
iesnieguma%iesniegšanas%dienas.%%
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Iepirkuma%procedūra%
•  Cenu%salīdzinājums%starp%vēlams%3%piegādātājiem%

•  Tehniskā%specifikācija%

•  Cenu%piedāvājumi%(katalogs,%vēstule,%web%adrese%u.c.)%%

•  No%atbilstošajiem%piedāvājumiem%izvēlas%visizdevīgāko%
piedāvājumu,%kura%noteikšanā%viens%no%kritērijiem%ir%zemākā%
cena%

•  Atbalsta%saņēmējs%nedrīkst%būt%ar%iespējamo%piegādātāju%
sais(ta%persona%(interešu%konflikts)%

Vispārīgie)projektu)vērtēšanas)kritēriji%
%

1.  Projekts%ir%izstrādāts,%balsto@es%uz%detalizētu%projekta%
darbības%teritorijas%sociāli%ekonomiskās%situācijas%analīzi,%
kas%pamato%plānoto%rīcību%un%nepieciešamību%veikt%
pārmaiņas%

2.  Projekta%īstenošana%ir%virzīta%uz%mērķa%grupu%vajadzību%
sasniegšanu.%%

3.  Projektā%plānotās%ak@vitātes%ir%skaidri%definētas%un%
nodrošina%kvalita(vu%rezultātu%sasniegšanu%un%ir%atbilstošas%
noteiktajai%prioritātei%un%rīcībai.%

4.  Projekta%iesniegumā%norāda%projekta%ieviešanas%shēma,%kas%
nodrošinās%kvalita(vu%rezultātu%sasniegšanu.%

5.  Plānotās%projekta%izmaksas%ir%samērīgas%un%atbilstošas%
rezultā@em.%

6.  Projekta%ilgtspēja%un%projekta%rezultātu%ietekme%vietējo%
iedzīvotāju%dzīves%vides%uzlabošanā.%



6/7/13 

13 

Projekta)specifiskie))
vērtēšanas)kritēriji:)

 
• Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darbavietas un/
vai tiks radīts jauns uzņēmums 

• Projekta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums/
produkts. 

• Projekts veicinās jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. 

Malkas%sagatavošanas%tehnoloģijas%
modernizēšana%privātmājās%
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Fitnesa%zāles%ierīkošana%%
Lēdmanes%pagastā%

%Vides%rekāmas,%ziņojumu,%
informācijas%un%afišu%stabi%

%
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SIA)A.Bley)filmu)studija)
Foto/video)klipu)darbnīca%%

„Informācijas)punkts”)Agro)centrā%
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Tiešraides%un%interak(vu%semināru%un%biznesa%%
konsultāciju%nodrošināšana%Biznesa%inkubatorā%Cēsis%

!

4.1.%Atbalsts%mājražošanas%aws(bai%
Rīcība 

Kārtā 
publiski 

pieejamais 
finansē-

jums, LVL 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa 
vienam 

projektam (Ls) 

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%) 
Rīcības mērķi un plānotās darbības 

 
 4.1. Atbalsts 
Mājražošanas 
attīstībai 

 
53 728.75 
 

 
 20 000 Ls 

 
3.1. aktivitātei: 
juridiskas un 
fiziskas personas 
– 40% līdz 60% 
 
Nav saņēmis 
atbalstu “Lauku 
saimniecību 
modernizācijai” 
 
3.2. aktivitātei: 
juridiskas un 
fiziskas personas 
– 50% 
 
Nav saņēmis 
atbalstu 
“Lauksaimniecība
s produktu 
pievienotās 
vērtības radīšanai 

 
Rīcības mērķis – veicināt lauksaimniecības 
produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot 
pievienoto vērtību lauksaimniecības 
produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas 
attīstību un konkurētspēju biedrības “Zied 
zeme” darbības teritorijā. 
 
3.1. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana  
 
3.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai. 
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4.1.%Atbalsts%mājražošanas%aws(bai%

Projekta specifiskie vērtēšanas kritēriji: 
 
• Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darbavietas 
un/vai tiks radīts jauns uzņēmums 

• Projekta rezultātā tiks radīts jauns produkts. 

• Projekts veicinās jauniešu iesaisti 
uzņēmējdarbībā. 

Mazāk%labvēlīgo%apvodu%saraksts%
Novads Pagasts Mazāk labvēlīgo apvidu kategorija 
Ķeguma novads Birzgales pagasts 2 

Ķeguma pilsēta nav 
Rembates pagasts nav 
Tomes pagasts nav 

Ikšķiles novads Ikšķiles pilsēta nav 
Tīnūžu pagasts nav 

Lielvārdes novads Jumpravas pagasts nav 
Lēdmanes pagasts nav 
Lielvārdes pagasts nav 
Lielvārdes pilsēta nav 

Ogres novads Krapes pagasts 2 
Ķeipenes pagasts 2 
Lauberes pagasts 2 
Madlienas pagasts 2 
Mazozolu pagasts 3 
Meņģeles pagasts 2 
Ogresgala pagasts nav 
Ogres pilsēta nav 
Suntažu pagasts 1 
Taurupes pagasts 2 
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SIA Lielvārdes LLT 
Lielvārdes kaņepju pārstrādes fabrika%

Iekārtu%iegāde%augļu%pārstrādei%%
mājas%apstākļos%z/s%Rozetes%
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2.2.%Atbalsts%ar%zivsaimniecību%un%tūrismu%sais(tas%%
maza%mēroga%infrastruktūras%un%pakalpojumu%aws(bai%

Rīcība 

Kārtā 
publiski 

pieejamais 
finansē-

jums, LVL 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa 
vienam 

projektam 
(Ls) 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte (%) Rīcības mērķi un plānotās darbības 

2.2. Atbalsts ar 
zivsaimniecību 
un tūrismu 
saistītas maza 
mēroga 
infrastruktūras 
un pakalpojumu 
attīstībai. 

18199,92  20 000 Ls Komersants - 60%  
 

Biedrība vai 
nodibinājums – 

60% 
 

Atvasināta publiska 
persona (izņemot 

vietējo pašvaldību), 
kuras kompetencē 

ir zivju krājumu 
atražošana – 90% 

Rīcības mērķis – Uzlabot ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītās maza mēroga 
infrastruktūru un pakalpojumus. 
Pasākums paredzēts ar zivsaimniecību un 
tūrismu (abas nozares) saistītās maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanai. 
Pasākumā ir ietverts atbalsts esošo darba vietu 
uzlabošanai un jaunu darba vietu radīšanai 
nodrošinot darba vides uzlabošanu, tādējādi 
saglabājot darba vietas un nodarbinātības 
līmeņa palielināšanos. Pasākums paredzēts ar 
zivsaimniecību saistītu tūrisma pakalpojumu 
dažādošanu vai pielāgošanu personām ar 
funkcionāliem traucējumiem. 
Zivsaimniecība aktivitātes ietvaros aptver 
darbības, kas attiecas uz ūdeņiem, to dzīvo 
resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un 
izmantošanu, zvejniecību, akvakultūru un 
zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, 
pārstrādi, realizāciju u.tml. 

 

2.2.%Atbalsts%ar%zivsaimniecību%un%tūrismu%sais(tas%%
maza%mēroga%infrastruktūras%un%pakalpojumu%aws(bai%

Projekta specifiskie vērtēšanas kritēriji: 
 
• Projekta realizācija radīs jaunu publiski pieejamu 
labiekārtotu teritoriju, kas ir piemērota aktīvai atpūtam 
un/vai rekreācijai. 

• Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darbavietas un/
vai tiks radīts jauns uzņēmums. 

• Projekts veicinās vides sakārtošanu un aizsardzību. 
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SIA%ERVILS%
Jūras%piekrastes%iedzīvotāju%tradicionālie,%zvejā%bals(@e%

ēšanas%paradumi%un%zivju%kūpināšana%

Dabai%draudzīgas%atpūtas%un%
tūrisma%aws(bai%
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Atskaites/uzraudzība%

•  Maksājuma%pieprasījums%
•  Pārskats%par%projekta%rezultā@em%
•  5)gadu)periodā)pārskats%par%saimnieciskās%
darbības%rādītājiem%

•  Pieejamība%LAD,%ES,%ZZ%un%citu%ins@tūciju%
uzraudzības%veikšanai%5%gadus%

Projektu%sagatavošana%

Ieteikumi%projektu%sagatavošanā:%
_Sāciet%laicīgi!%
_Iepazīs@e@es%ar%saistošajiem%dokumen@em%
(stratēģija,%MK%noteikumi,%vadlīnijas%u.t.t.)!%
_Izpē@et%esošo%situāciju!%
_Skaidri%iden@ficējiet%risināmo%problēmu!%
_Nosakiet%mērķa%grupas%vajadzības!%
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Papildus%informācija%–%www.lad.gov.lv%

Papildus%informācija%–%www.lad.gov.lv%
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Papildus%informācija%
www.ziedzeme.lv%

Sekojiet%jaunumiem%

PPP biedrība „Zied zeme” 
Adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV 5070 
www.ziedzeme.lv 
 
twitter konts:  
http://twitter.com/ZiedZeme 
 
draugiem.lv konts:  
http://draugiem.lv/lapas/ziedzeme 
 
Facebook konts: 
http://www.facebook.com/zied.zeme 
 
Māris Cīrulis 
tālr.: +371 29782159 
e-pasts: maris@ziedzeme.lv 
 


