
ZIEMEĻLATGALES SABIEDRĪBAS 
VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJA 2015. - 2020. GADAM

LEADER PROJEKTU KONKURSA 1. KĀRTA 2016. GADS

BIEDRĪBAS "BALVU RAJONA PARTNERĪBA"

STRATĒĢIJAS ADMINISTRATĪVĀ VADĪTĀJA

ILZE DAUKSTE



DARBA KĀRTĪBA
• LEADER pieeja

• Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. - 2020. 
gadam

- projektu iesniegumu pieņemšana

- rīcības plāns, atbalsta apmērs un intensitāte

- atbalsta pretendents

- publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi

• Projekta īstenošana

- priekšfinansējums

- maksājuma pieprasījums

- iepirkuma metodes izvēle

• Projektu vērtēšana un uzraudzība



LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas

aktivitātes lauku attīstības veicināšanai.

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos,

kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās

vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir

pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk

no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas

teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.



• LAP finansējums periodā no 214. –

2020. gadam ir pieaudzis par 11% un

šajā periodā tas ir 1,5 miljardi eiro;

• Arī LEADER finansējums šajā periodā ir

lielāks – 1,2 miljoni eiro uz visu

Ziemeļlatgales teritoriju;

• Ja līdz 2018. gadam tiek apgūti 85%, ir

iespējams iegūt papildus finansējumu.



1. PROJEKTU KONKURSA KĀRTAS FINANSĒJUMS

M1 Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē –

450 364,00 EUR

• R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība,

tajā skaitā tūrisma nozarē - 382 810,00 EUR

• R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai

darbībai – 67 554,00 EUR



PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA
• Projektu iesniegšana biedrībā “Balvu rajona partnerība”, no 18. aprīļa līdz 18. maijam;

• Projekta iesniegumus var iesniegt:

Informācija par EPS sistēmu - http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/

• Iesniedzot VRG birojā, iesniegums jāsagatavo 3 eksemplāros un jāiesniedz arī 

elektroniskā kopija;

• Iesniegt projektu var TIKAI paraksttiesīga persona;

NEATLIKT PROJEKTA IESNIEGŠANU UZ PĒDĒJO BRĪDI!

1. Izmantojot elektronisko 
pieteikšanās sistēmu 

(EPS)

2. Personiski iesniedzot 
VRG birojā, Balvos, 

Brīvības 48

3. Parakstot ar 
elektronisko parakstu un 

nosūtot uz lad@lad.gov.lv



AKTIVITĀTES “VIETĒJĀS EKONOMIKAS 

STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS” MĒRĶIS:

veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas

stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā,

produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un

vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus,

kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina

konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.



RĪCĪBAS PLĀNS UN ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

M1 Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē

• Rīcība 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu izveidošanu, kā arī esošo produktu un

pakalpojumu attīstību. Šajā rīcībā priekšroka tiek dota inovatīviem pakalpojumiem/produktiem, jauniem

uzņēmumiem (reģistrēts pēdējo divu gadu laikā, uz projekta iesniegšanas brīdi) un projektiem tūrisma nozarē,

īpaši esošo tūrisma pakalpojumu uzlabošanai. Atbalsts tiek sniegts arī lauksaimniecības produktu pārstrādei.

• Rīcība 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un esošo mājražotāju un amatnieku darbību, uzlabojot viņu darba

apstākļus un veicinot saražotās produkcijas tirdzniecību. Priekšroka projektiem, kuros paredzēta sadarbība starp

vietējiem mājražotājiem un amatniekiem (kopprojekti) savu produktu noieta tirgus veicināšanas aktivitātēm.

Mājražotājs VRG izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos.



Nav atbalstāma lauksaimnieciskā darbība, tikai lauksaimniecības produktu pārstrāde.

Pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana,
nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija, malšana, saldēšana vai vienlaikus vairāki šie
procesi, kas maina sākotnējo produktu, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai produktu sagatavotu pirmajai
pārdošanai;
(Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums - http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-
investicijas/1-pielikums/ )

Atbilstība Lauku attīstības programmai:

• 1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu

attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;

• 2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu

darba apstākļu radīšana;

• 3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā

produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana;

• 4. darbinieku produktivitātes kāpināšana.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/1-pielikums/


RĪCĪBAS PLĀNS

Nr. Mērķis / Rīcība

LAP 2014.-2020. 

atbilstošā 

apakšpasākuma

aktivitāte

Īstenošanas kārtas 

(izsludinā-šanas

princips)

Maksimālā atbalsta 

intensitāte (%)

Maksimālā attiecināmo 

izmaksu summa vienam 

projektam (euro)

M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”

1.1.

Mikro un mazo uzņēmumu 

veidošanās un attīstība, tajā 

skaitā tūrisma nozarē

Aktivitāte „Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas”

2016.gadā- 1.kārta

2017.gadā-2.kārta

2018.gadā- 3.kārta *

Kopprojektam – 80 %;

Privātā labuma 

projektiem –70 %

50 000 

100 000 –

uzņēmējdarbības 

infrastruktūras 

uzlabošanas projektiem

1.2.

Atbalsts mājražotāju un 

amatnieku saimnieciskajai 

darbībai

Aktivitāte „Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas”

2016.gadā- 1.kārta

2017.gadā- 2.kārta

2018.gadā-3.kārta*

Kopprojektam – 80 %;

Privātā labuma 

projektiem –70 %

50 000 



1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai:

ATBALSTA PRETENDENTS 

Atbalsta pretendents Attiecināmās izmaksas

Juridiska (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, 
kas VEIC saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro
gadā)

- jaunu pamatlīdzekļu un 
programmnodrošinājuma iegāde;

- būvniecības izmaksas (jauna būvniecība, būves 
pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošana un 
atjaunošana);

- būvmateriālu iegāde;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas;

- patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju 
saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;

- vispārējās izmaksas;

- PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas PLĀNO VEIKT saimniecisku darbību

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība (kopprojekts*)- nav ierobežojums uz apgrozījumu

Vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta* gadījumā)



2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai:

Atbalsta pretendents Attiecināmās izmaksas

Juridiska (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, 
kas VEIC saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro
gadā)

- jaunu pamatlīdzekļu un 
programmnodrošinājumu iegāde;

-būvniecības izmaksas (jauna būvniecība, būves 
pārbūves, būves ierīkošanas, būves 
novietošana un atjaunošana);

- būvmateriālu iegāde;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas;

- patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju 
saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;

- vispārējās izmaksas;

- PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas PLĀNO VEIKT saimniecisku darbību

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība (kopprojekts*)- nav ierobežojums uz 
apgrozījumu

Vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta* gadījumā)

Biedrība vai nodibinājums, ja tās apgrozījums ir ne vairāk kā 
70 000 euro gadā (kopprojekts*).



3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija
(tirdzniecības vietas), un realizācijas veidu ieviešanai:

Atbalsta pretendents Attiecināmās izmaksas

Juridiska (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kas VEIC
saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro gadā)

-jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma 
iegāde;

- būvniecības izmaksas (jauna būvniecība, būves 
pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošana un 
atjaunošana);

- būvmateriālu iegāde;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas;

- patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju 
saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;

- internetveikala izveide;

- vispārējās izmaksas;

- PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (nav 
ierobežojums uz apgrozījumu)

Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta 
pretendents ir (nav ierobežojums uz apgrozījumu, ir reģistrēts VRG 
darbības teritorijā):

1) lauksaimniecības produktu ražotājs
2) lauksaimniecības produktu pārstrādātājs
3) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība



4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai:

Atbalsta pretendents Attiecināmās izmaksas

Juridiska (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas VEIC saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 
70 000 euro gadā)

- maksa par darbinieku dalību mācībās, ja 
tiek saņemts sertifikāts vai apliecinājums 
par mācību sekmīgu pabeigšanu;

- komandējuma izmaksas, kas tieši saistītas 
ar projekta īstenošanu un nepārsniedz 2% 
no mācību izmaksām;

- PVN, ja tas nav atgūstams no valsts 
budžeta.



1) Biedrība vai nodibinājums, kas ir darbojies vismaz 3 gadus pirms projekta iesniegšanas un vismaz 3 tā biedri (ja
projektu iesniedz biedrība) vai dibinātāji (ja projektu iesniedz nodibinājums) ir komersanti vai zemnieku
saimniecības (biedrībai, kas iesniedz projektu apgrozījums līdz 70 000 euro gadā).

2) Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība (nav ierobežojums uz apgrozījumu).

3) Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk kā 3 dalībnieki (katram dalībniekam
apgrozījums ir līdz 70 000 euro gadā). Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks
atsevišķi. De minimis atbalstu dala proporcionāli uz visiem dalībniekiem.

• juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;

• juridiska vai fiziska persona, kas ir PVD reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;

• lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība.

4) Vietējā pašvaldība savā īpašumā vai valdījumā esošai uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei juridiskām
personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam) (nav ierobežojums uz apgrozījumu). De minimis atbalstu sadala
starp visiem kopprojekta dalībniekiem. Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks,
izņemot pašvaldību. (Izņemot Balvu novada pašvaldību un Balvu pilsētas teritoriju)

KOPPROJEKTS IR PROJEKTS, KURĀ PLĀNOTO INVESTĪCIJU
IZMANTO KOPĪGI UN TO VAR IESNIEGT:



• Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;

• Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Ja projektā paredzēts

iegādāties mobilo tehniku, pretendentam jābūt reģistrētam vai viņa deklarētai dzīvesvietai (ja

pretendents ir fiziska persona, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta

persona) jāatrodas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projekta uzraudzības laikā

iegādāto mobilo tehniku var izmantot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas;

• Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

• Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju;

• Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas SVVA stratēģijā noteiktos

rādītājus.

ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI



PROJEKTA IESNIEGUMA DOKUMENTI ATRODAMI:

• Lauku atbalsta dienesta mājaslapā -
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-
un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-
istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-
vietejas-attisBtibas-strategiju-235

• Balvu rajona partnerības mājaslapā -
http://balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-
20/459-apmacibu-seminaru-materiali-sabiedriska-
labuma-un-uznemejdarbibas-projektiem

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attisBtibas-strategiju-235
http://balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/459-apmacibu-seminaru-materiali-sabiedriska-labuma-un-uznemejdarbibas-projektiem


PROJEKTA ĪSTENOŠANA

 Projekta īstenošanu var uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LAD (tātad 1 mēnesis pēc
kārtas noslēguma, kad Partnerība būs projektus nodevusi LAD), uzņemoties pilnu finanšu risku.

 Ja projektu iesniedz fiziska persona, projekta īstenošanu var uzsākt pēc komersanta
ierakstīšanas komercreģistrā (mājražotāji var reģistrēties PVD tad, kad jau ir uzsākta darbība).

 Projektu sāk īstenot ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas; ja ir būvniecība
(pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana), tad 9 mēnešu laikā.

Projekta īstenošanas termiņš:

 Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana — divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas

par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas

par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja kopējais projekta īstenošanas termiņš pārsniedz kārtā publicēto termiņu, tiek piemērotas

sankcijas.



PRIEKŠFINANSĒJUMS (MK not. Nr. 598)

• Pašvaldībām – 20% avanss;

(ja kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts priekšapmaksas pieprasījums (5. pielikums), Lauku
atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita
pašvaldībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk
kā 20% no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta
finansējuma apmēra. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī
visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē.

• Biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām – 90% priekšapmaksa;

(biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai ir tiesības trīs reizes projekta īstenošanas
laikā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā pieprasīt
priekšapmaksu, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums)
un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par
projekta īstenošanas darbībām.



MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

1. Pēc projekta vai tās daļas īstenošanas LAD iesniedz maksājuma pieprasījumu
un projekta īstenošanas apliecinošus darījuma dokumentus un konta izrakstu.

2. Publisko finansējumu atmaksā par iegādātajām precēm un būvēm, ja tās ir
atbalsta saņēmēja īpašumā (neattiecas finanšu līzinga gadījumā).

3. Maksājuma pieprasījumu LAD izskata 30 darbdienu laikā no tā iesniegšanas. Ja
maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi vai LAD pieprasījis papildu
informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darbdienām pēc papildu
informācijas iesniegšanas.

4. Atbalsta maksājumus pārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atbalsta
saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu;



IEPIRKUMA METODES IZVĒLE

1. Vienkāršota cenu aptauja;
2. Atklāts konkurss – uzaicinājuma publicēšana Iepirkumu uzraudzības 

biroja tīmekļa vietnē – www.iub.gov.lv

Iepirkuma metode atkarībā no paredzamās līgumcenas:

http://www.iub.gov.lv/


• No 18. maija līdz 18. jūnijam projektu vērtē vietējā rīcības grupā -
LEADER projektu vērtēšanas komisija (vērtē atbilstību stratēģijai);

• No 18. jūnija – 18. septembrim vērtē Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde (vērtē pēc MK
not. Nr. 598)

Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, LAD
jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju
projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents
iesniedz 14 kalendāra dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja pieprasītā
informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem
lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS TERMIŅI



• Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā (http://likumi.lv/doc.php?id=269553#piel6&pd=1)

• Projekta uzraudzības periods ir 5 gadi pēc projekta īstenošanas.

• Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos

pamatlīdzekļus:

- izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

- neatsavina vai nepatapina;

- neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā

dēļ nemainās projekta mērķis.

• Būtiskākais uzsvars uz sasniedzamajiem rādītājiem - ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek

sasniegti, LAD pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

• Projekts ir tas dokuments, pēc kura Jūs PĀRBAUDĪS!

PROJEKTU UZRAUDZĪBA UN SANKCIJAS

http://likumi.lv/doc.php?id=269553


www.twitter.com/BalvuPartneriba

www.facebook.com/BalvuPartneriba/?fref=ts

http://www.draugiem.lv/balvurajonapartneriba/

http://www.balvi.partneribas.lv/

https://www.instagram.com/balvu_partneriba/

Stratēģijas administratīvā vadītāja

ILZE DAUKSTE

Tālr.: 27070899

E-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com

KONTAKTI

http://www.twitter.com/BalvuPartneriba
http://www.facebook.com/BalvuPartneriba/?fref=ts
http://www.draugiem.lv/balvurajonapartneriba/
http://www.balvi.partneribas.lv/
https://www.instagram.com/balvu_partneriba/




ATBALSTA KREDĪTS

Oskars Akmens

Balvu filiāles pārvaldnieks



Atbalsta kredīts

Finansējums līdz 20 000 EUR ikvienai biznesa vajadzībai bez nodrošinājuma,

ķīlu reģistrācijas un sarežģītu dokumentu kārtošanas.

Ērti, ātri un vienkārši! Gan esošajiem, gan jauniem klientiem.

Piemērots visiem saimnieciskās darbības veicējiem Latvijā - tirgotājiem,

ražotājiem, zemniekiem utt.



Ātri, ērti un vienkārši

Uzņēmēju 

kredīts

Zemnieku 

kredīts

Tirgotāju 

kredīts

Atbalsta kredīta veidi



Atbalsta kredīts. Nosacījumi
Uzņēmēju kredīts Zemnieku kredīts Tirgotāju kredīts

Klients Visi saimnieciskās darbības veicēji
Lauksaimniecības uzņēmumi 

(juridiskā forma – ZS, SIA, IK vai AS)

Tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, kuri 

ikdienas norēķinos izmanto karšu 

terminālus (POS).

Summa 1 000 – 20 000 EUR
1 000 – 20 000 EUR*

* līdz 2 mēn. POS apgr.

Termiņš 1 gads ar iespēju pagarināt

% par kredīta 

izmantošanu
no 19% gadā no 14% gadā no 16% gadā

Atmaksa min. 5% no izmantotā kredītlimita summas

Noformēšanas 

komisija
2%, max 150 EUR

Limita veids MasterCard Business kredītkartes limits

Izvērtēšanas 

aspekti*

* limits atkarīgs no 

uzņēmuma 

saimnieciskās un 

finansiālās darbības 

rādītājiem

• PVN deklarācijas;

vai

• Bankas kontu izraksti, ja klients 

nav PVN maksātājs;

• saņemto subsīdiju apjoms par iepriekšējiem diviem gadiem;
• maksājumu karšu pieņemšanas 

terminālu (POS) apgrozījums;

finanšu kritēriji

kredītvēsture

NB. Piešķirtais limits nepārsniedz 

100%/50% no iepriekšējā gada 

vidējā mēneša apgrozījuma.

NB. Piešķirtais limits nepārsniedz 70% no iepriekšējos divos 

gados saņemtajiem vidējiem ikgadējiem vienotajiem platības 

maksājumiem.

NB. Piešķirtais limits nepārsniedz 

100%/50% no iepriekšējā gada vidējā 

mēneša apgrozījuma.



Kādi dokumenti jāsaņem no klienta, lai izvērtētu 

darījumu:

Uzņēmēju kredīts
• Pieteikums

• PVN deklarācijas par 6 mēnešiem 

vai 4 x par Q vai 2x par pusgadu 

vai Konta apgrozījums par 6m, ja 

klients nav PVN maksātājs

Zemnieku kredīts
• Pieteikums

• LAD izziņa par saņemtajām subsīdijām 

pēdējos 2 gados

• Izdruka no LAD EPS sistēmas par 

deklarētājām platībām

• Pēdējā VID iesniegtā Pieteicēja Gada 

ienākumu deklarācija kopā ar tās 

pielikumu D3 (Ienākumi no saimnieciskās 

darbības), ja Pieteicēja grāmatvedība tiek 

kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā

• Galvotāju pieteikums

Tirgotāju kredīts
• Pieteikums

• POS atskaite par pēdējiem 6 

mēnešiem



Paldies par uzmanību!

Veiksmi darbā!


