
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu 4.kārtā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana".

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu
mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu
kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.

Atbalsta pretendents var būt:

1) fiziska persona - meža zemes īpašnieks;
2) juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir
meža zemes īpašnieks;
3) pašvaldība - meža zemes īpašnieks;
4) pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža
zemi.

4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 28.oktobra līdz
2013.gada 26.novembrim ar kopējo publisko finansējumu LVL 400 000 apmērā.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums noteikts astoņpadsmit mēneši no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2,
3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67095000, 67027803).

2. Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklāto projektu iesniegumu konkursu
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
"NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
ietvaros.

Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā
un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Kopējais Apakšprogrammā "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
pieejamais programmas līdzfinansējums otrajā konkursā ir EUR 2 171 652 (EUR 253
829 mikroprojektiem un EUR 1 917 823 meco un makroprojektiem). Divpusējās
sadarbības veidošanas atbalsta projektiem pieejamais līdzfinansējums meco un
makroprojektu ietvaros ir EUR 56 953 (t.sk. 95% veido Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instruments finansējums un 5% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu
vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu



finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst
pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas
atbilst šādiem nosacījumiem:

1. ir bezpeļņas organizācija; tā ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus,
kam nav peļņas gūšanas rakstura; peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma
veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma
dibinātājiem;

2. ir brīvprātīga personu apvienība, ko brīvprātīgi nodibinājušas un kurā brīvprātīgi
darbojas fiziskas vai juridiskas personas;

3. nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās
interesēs; tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas
saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;

4. ir juridiska persona un darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;

5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas; tā
atskaitās par savu darbību saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem;

6. ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai
komerciālām organizācijām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:
- makroprojektiem un mecoprojektiem - 2013.gada 2.decembris līdz plkst. 18:00;
- mikroprojektiem - 2014.gada 23.janvāris līdz plkst. 17:00

Projektu iesniegumus var iesniegt:

· projekta iesnieguma veidlapu aizpildot un iesniedzot tiešsaistē SIF mājas lapā. Lai
pieteiktos veidlapas aizpildīšanai tiešsaistē, jāiesniedz SIF atbildīgajās amatpersonas
parakstīta vienošanās par tiesībām lietot Fonda projektu elektroniskās vadības sistēmu
projektu iesniegumu iesniegšanai tiešsaistē. Saņemto vienošanos SIF parakstīs no
savas puses un nosūtīs atpakaļ kopā ar tiešsaistes piekļuves datiem;

· personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39
(6.stāvs), Rīga, LV-1050;

· nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu:

o mic@sif.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir
jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu (apakšprogrammas "Nevalstisko
organizāciju projektu programma" mikroprojektus);

o projekti@sif.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu
pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu (apakšprogrammas
"Nevalstisko organizāciju projektu programma" mecoprojektus un makroprojektus).



Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu
konkursi@sif.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu
pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai pa faksu 67078224,
norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms
projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Laika posmā no 2013.gada 14.oktobra līdz 1.novembrim tiks rīkoti informatīvie
semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu gan Rīgā, gan reģionos, par kuru
norises vietu un laiku detalizētāka informācija būs pieejama SIF interneta mājas lapā.
Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu:
info@sif.lvŠī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir
jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Dalība semināros ir bez maksas.

Apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju projektu programma"

Apakšprogrammas īstenošanas kārtība noteikta 2012.gada 9.oktobra Ministru
kabineta noteikumos Nr. 697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko
organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums".

Apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" mērķis ir veicināt
labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu
Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas
atbalsta jomās.

Apakšprogrammas atbalsta jomas ir:
I. sociālā sektora aktivitātes, tai skaitā labklājības veicināšana un sociālo
pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju
iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu
līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un
jauniešu integrācija sabiedrībā;
II. vienotas sabiedrības veidošana - starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo
minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana,
izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem
un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš
diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.

NB! Viens projekta iesnieguma iesniedzējs katrā atbalsta jomā drīkst iesniegt
tikai vienu projekta iesniegumu neatkarīgi no tā lieluma (vai nu mikro, vai meco,
vai makro). Ja projekta iesnieguma iesniedzējs iesniegs vairākus projekta
iesniegumus, tiks vērtēts tikai pirmais saņemtais projekta iesniegums.
Papildus tam, ja pirmajā konkursā ir ticis apstiprināts projekta iesnieguma
iesniedzēja projekts kādā no divām atbalsta jomām, otrajā konkursā tas vairs
nevar pretendēt uz programmas līdzfinansējumu tai pašā atbalsta jomā.

Apakšprogrammas tiešā mērķa grupa ir:

· sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (piemēram,
personas ar invaliditāti, no vardarbības cietušās personas, vardarbību veikušās
personas, cilvēktirdzniecības upuri), tai skaitā bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem;



· mazākumtautības, nepilsoņi;

· nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv iepriekšminēto iedzīvotāju grupu tiesības
un intereses, un šo nevalstisko organizāciju dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un
brīvprātīgie.

Apakšprogrammas projektu veidi ir mikroprojekti - projekti, kurus īsteno vietējā
līmenī; mecoprojekti - projekti, kurus īsteno reģionālā līmenī; makroprojekti -
projekti, kurus īsteno nacionālā vai starptautiskā līmenī; divpusējās sadarbības
veidošanas atbalsta projekti - projekti divpusējās sadarbības veicināšanai starp Latvijā
un donorvalstīs reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām.

Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir:
1) mikroprojektiem - EUR 5000 līdz 19 999,99;
2) mecoprojektiem - EUR 20 000 līdz 49 999,99;
3) makroprojektiem - EUR 50 000 līdz 100 000;
4) sadarbības veidošanas projektiem, kas jāiesniedz kopā ar meco/makro iesnieguma I
daļu - līdz EUR 1792,80.

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu
vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu
finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst
pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Mikroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

Mecoprojektu un makroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 20 mēnešus.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Kontaktpersona par mikroprojektiem - SIF Programmu vadītāja Jelena Jekimova, tālr.
67078177, e-pasts: jelena.jekimova@sif.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret
mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;
Par mecoprojektiem un makroprojektiem - SIF Programmu vadītāja Liene Jēkabsone,
tālr. 67078218, e-pasts: liene.jekabsone@sif.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret
mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;

3. Lauksaimniekus iespēja saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai

Tuvojas pieteikšanās termiņš valsts atbalsta pasākumā "Atbalsts investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai". Lauku
atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka iesniegumus atbalsta saņemšanai kredītprocentu
daļējai dzēšanai primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersanti LAD var iesniegt:

 līdz 2013.gada 30.septembrim par laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz
2012.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai
finanšu līzinga procentiem,



 līdz 2013.gada 20.oktobrim par laika posmā no 2012.gada 1.oktobra līdz
2013.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai
finanšu līzinga procentiem.

Iesniegumus atbalstam var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā
arī centrālajā aparātā Rīgā.

LAD informē, ka primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji šo atbalstu, kas sedz
daļu no faktiski samaksātā ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada
summas par ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzingu investīcijām var saņemt:

 jaunas traktortehnikas iegādei;
 jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju

rekonstrukcijai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un
tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei;

 lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei.

Lūdzam ņemt vērā, ka traktortehnikas iegādes gadījumā atbalstu nepiešķir, ja tam ir
izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA).

Sīkāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem atrodama LAD mājas lapā
sadaļā"Investīciju veicināšana lauksaimniecībā".

4. Tiks palielināts finansējums komersantu atbalstam par ieguldījumiem inovācijas
attīstībai

Ministru kabineta sēdē š.g. 24.septembrī konceptuāli atbalstīts Ekonomikas
ministrijas ierosinājums palielināt kopējo atbalsta apmēru līdz 40 miljoniem latu
Augstas pievienotās vērtības investīciju (APV) programmas trešajā kārtā un
piešķirt APV ceturtajai kārtai papildus 24,7 miljonus latu, kas ļaus palielināt atbalsta
intensitāti vienam projektam no sākotnējiem 35% līdz 45% un līdz ar to arī palielināt
vienam projektam maksimālo atbalstā izmaksājamo summu līdz 900000 latu.

APV programmas ietvaros komersanti var saņemt atbalstu par veiktajiem
ieguldījumiem zināšanu un tehnoloģiju intensīvajos projektos.

Šobrīd ministrija gatavo grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka
Augstas pievienotās vērtības investīciju programmas (APV) trešās kārtas norisi;
plānots, ka grozījumi Ministru kabinetā tiks skatīti šā gada oktobra vidū.

Projektu iesniegumu pieņemšana Augstas pievienotās vērtības investīciju programmas
(APV) trešajā kārtā tika uzsākta š.g. 2.septembrī. Pēc iepriekšminēto grozījumu
apstiprināšanas MK tiks pagarināta projektu iesniegumu pieņemšana APV
programmas trešajā kārtā par mēnesi no MK noteikumu grozījumu spēkā
stāšanās dienās, līdz ar to plānots projektu pieņemšanu beigt novembrī (bija
plānots, ka tā noslēgsies 31.oktobrī). Projektus plānots izvērtēt trīs mēnešu laikā - līdz
2014.gada februārim. Plānots, ka APV trešās un ceturtās kārtas ietvaros atbalstīti
tiks vismaz 72 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms būs vismaz 144 milj. Ls.
Visi projekti būs jāpabeidz līdz 2015.gada 15.septembrim.



Programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" mērķis ir stimulēt vietējos
komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī
piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot
jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Aktivitātes ietvaros finansējums tiks
piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei,
kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu
ražošanu.

Mazie un vidējie komersanti projektu īstenošanu varēs uzsākt no brīža, kad projekts
iesniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), bet lielie komersanti - pēc
LIAA veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

Kā zināms, līdz šim APV programmas pirmajā un otrajā kārtā kopā ir atbalstīti jau 37
projekti, kuru kopējais investīciju apjoms ir 207 milj. Ls, no kuriem 73,6 milj. Ls ir
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.

5. Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju
izkraušanas vietās"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības
programmas (RP) pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas
vietās".

Pasākuma mērķis ir uzlabot zvejas produktu izkraušanai un uzglabāšanai
nepieciešamo infrastruktūru ostās, kā arī nodrošināt kvalitatīvus ostas pakalpojumus
zvejniekiem. Pasākuma aktivitātēm nav komerciāla rakstura.

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 25.oktobra līdz
2013.gada 25.novembrim, un tās ietvaros projektus var sniegt biedrība, kurā ne mazāk
kā piecu biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība vai ar to saistītie
pakalpojumi.

Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 284 922.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2,
3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027235

6. Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumā "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un
zvejas rīku selektivitāte"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības



programmas (RP) pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte".

Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus,
energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus
apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot
zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi
veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

Atbalsta pretendents var būt zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā
atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī
Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 25.oktobra līdz
2014.gada 2.janvārim.

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 332 465.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir deviņu mēnešu laikā no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2,
3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027235).

Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma

Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv


