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 Iesniedzamie dokumenti līguma noslēgšanai: 

 

 1. ERAF atbalsta saņēmēja Iesnieguma veidlapa  

 

 2. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai 
 vidējai komercsabiedrībai 

 
 3. Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu 

 
 
 



Finansējuma saņemšana pēc atbalstāmās 
darbības norises 



Atbalstāmās darbības 

Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana - komersantiem, 
kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām un 
individuālajiem uzņēmumiem 

 

Atbalstu var saņemt, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, 
pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām: 

1) saskaņā ar normatīvajiem aktiem,  

2) kompetento iestāžu prasībām vai 

3) sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus 
EUR gadā 

 



Attiecināmās izmaksas 

Neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu 
izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai 
ražotne atbilst tirgus prasībām 

 

Ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas 

 

Maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem, ja 
tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis 
viena atsevišķa produktu partija vai krava 

 

Pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja 
pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem 
nodokļu politikas jomā 

 

Izmaksu apjoma ierobežojumi - ne vairāk kā 25 000 EUR (attiecināmās 
izmaksas) vienam gala labuma guvējam gadā 



Izmaksu attiecināmība 

Attiecināt izmaksas par atbalstāmajām darbībām var tad, ja izmaksas 
apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā 3 mēnešu* laikā pēc tam, kad 
ir notikusi atbilstošā darbība  

 

*3 mēnešu periods sākas līdz ar pēdējo darbības – sertifikāta iegūšanas – dienu.  

Piemēram, sertifikāta iegūšanas - auditēšanas laiks ir no 14.06. – 18.09.2017. 
Maksājuma pieprasījums LIAA jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 19.12.2017. 



Atbalsta apjoms 

 
Finansējuma intensitāte ir: 
80%   

 
Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to uzskaita triju 
fiskālo gadu periodā :  
vienam vienotam uzņēmumam - 200 000 EUR 
 atbalsta saņēmējiem transporta nozarē – 100 000 EUR 
atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu - 
15 000 EUR 
atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē - 30 000 EUR 

 



Grāmatvedības kontu plāna (no grāmatvedības metodikas) kopija, kurā ir ietverti ar 
LIAA noslēgto līgumu saistītie konti un/vai subkonti, norādot tā nosaukumā līguma 
numuru SKV-L-…. (jāiesniedz tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, 
ja tiek veiktas izmaiņas) 

 

Grāmatvedības konta apgrozījuma pārskats par atbalstāmo darbību īstenošanas 
periodu 

 

Līguma vai pieteikuma par norēķinu konta atvēršanu kopija (jāiesniedz LIAA tikai 
kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja norēķinu konts tiek mainīts) 

 

Bankas konta apgrozījuma izdruka (vai maksājuma uzdevumi) par visiem ar 
atbalstāmajām darbībām saistītajiem maksājumiem 

 

De minimis uzskaites veidlapa  

 

MVK deklarācija (jāiesniedz LIAA reizi gadā pēc kārtējā finanšu gada noslēgšanas, kā 
arī tad, ja ar atbalsta saņēmēju ir notikušas izmaiņas (apvienots, iegādāts, sadalīts)) 

Attiecināmās izmaksas apliecinošo 
dokumentu saraksts 



Attiecināmās izmaksas apliecinošo dokumentu saraksts 
(ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana) 

Dokuments, kas apliecina kompetento iestāžu vai sadarbības partneru, kuru 
apgrozījums pārsniedz 150 miljonus EUR gadā, noteiktās prasības (ja attiecināms) 

 

Noslēgtais līgums* : 

ar neatkarīgu trešo personu vai ar kompetento iestādi par sniegtajiem pakalpojumiem 

ar ārvalstu potenciālo sadarbības partneri par veikto ražotņu un produktu atbilstības 
ekspertīzi 

ar sertificēšanas centru, testēšanas laboratoriju noslēgtais par sertificēšanas un 
testēšanas pakalpojumiem 

 

 

 

 

 

*kam kā neatņemama sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme (tāmē norāda pakalpojuma veidu, 
apmēru, vienību, vienas vienības cenu, pakalpojuma kopējās izmaksas. Visu nepieciešamo 
informāciju var iekļaut līgumā) 

 

 

 

 

 

 

 



Attiecināmās izmaksas apliecinošo dokumentu saraksts 
(ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana) 

 

 

Darījumu apliecinošs dokuments par pakalpojumu (rēķins, faktūrrēķins, preču 
pavadzīme-rēķins) 

 

Atbalstāmās aktivitātes īstenošanas rezultātu apliecinošs dokuments: 

nodošanas un pieņemšanas akts par neatkarīgas trešās personas vai kompetentās 
iestādes sniegtajiem pakalpojumiem, apliecinājums, sertifikāts u.tml. 

nodošanas un pieņemšanas akts par veikto ekspertīzi, sadarbības partnera izsniegts 
sertifikāts vai apliecinājums 

sertificēšanas centra vai testēšanas laboratorijas izsniegts sertifikāts vai dokuments, 
kas apliecina testēšanas rezultātus 

 

 

 

 

 



Tirdzniecības nozare (NACE 2. red. G sadaļa «Vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts», izņemot grupu 45.2 
«Automobiļu apkope un remonts») 

 

Finanšu starpniecības nozare (NACE 2.red. K sadaļa «Finanšu un 
apdrošināšanas darbības») 

 

Komercpakalpojumu nozare (NACE 2.red. L sadaļa «Operācijas ar 
nekustamo īpašumu» un 77.nodaļa «Iznomāšana un ekspluatācijas līzings») 

 

Azartspēļu nozare (NACE 2.red. R sadaļas «Māksla, izklaide un atpūta» 
92.nodaļa «Azartspēles un derības») 

Neatbalstāmās nozares 



Kas var saņemt atbalstu? 

 

Komersanti* 

 

Kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz 3 komercsabiedrības (netiek 
piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku, automašīnu garāžu un laivu īpašnieku, un 
dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām)* 

 

Zemnieku vai zvejnieku saimniecības* 

 

Individuālie uzņēmumi* 

 

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) 
statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu 

 



MVK statusa noteikšana 

Darbinieku skaits   Apgrozījums   Bilance 

Mikro (sīks) < 10   <= 2 milj. EUR   <= 2 milj. EUR 

Mazs < 50  un <= 10 milj. EUR vai <= 10 milj. EUR 

Vidējs < 250    <= 50 milj. EUR   <= 43 milj. EUR 

Nosakot komersanta statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu 
(darbinieku skaits, apgrozījums, bilances kopsumma) 
 
Uzņēmuma statuss mainās, ja robežvērtības saglabājas divus gadus pēc kārtas 
 
Jaundibinātiem uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata periodu 
 
Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi 



MVK statusa noteikšana 

Autonomas komercsabiedrības 
KS nepieder vairāk kā 25% kapitāla daļu citā 

komercsabiedrībā, un šī komercsabiedrība kādai 
citai komercsabiedrībai vai vairākām saistītām 

komercsabiedrībām kopā nepieder 25% vai vairāk 
kapitāla daļu 

Partner- komerc-
sabiedrības kapitāldaļu 

attiecība veidojas robežās 
25%-50% 

Saistītās 
komerc-

sabiedrības 
kapitāldaļu 

attiecība 
veidojas robežās 

virs 50% 

 

 

Kopā Darbinieku skaits 

Dati par atbalsta saņēmēju 
Dati par partner- komerc-

sabiedrībām (proporcionāli) 

Dati par saistītajām 
komerc-

sabiedrībām 
Gada apgrozījums 

Kopsavilkuma bilance 

 

Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas 
fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā tirgū vai blakustirgos (vērtē pēc 
būtības, NACE kodiem, tehnoloģiskās ķēdes) 

 

Plašāka informācija par MVK statusa noteikšanu ir atrodama LIAA mājas lapā: www.liaa.gov.lv / 
Fondi / Noderīga informācija / MVK statusa noteikšana 
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MVK statusa noteikšana 

 
 
Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK) ir komersanti, kas atbilst Eiropas 
Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai: 

 
 
3.panta 4.punktā ir noteikts, ka “[..] uzņēmums nav uzskatāms par MVU, ja 25 % vai 

vairāk tā kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena vai 
vairākas publiskas struktūras”, līdz ar to visi tie uzņēmumi, kuros ir vairāk kā 25% 
valsts vai pašvaldības kapitāldaļas, regulas izpratnē ir uzskatāmi par lielajiem 
komersantiem 



Atbilstības nosacījumi 

Atbalsta saņēmējam saskaņā ar VID parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav 
nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR 

 

Atbalsta saņēmējs LIAA nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar 
ES fondu vai KF līdzfinansēto projektu īstenošanu 

 

Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process 
vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir 
izbeigta vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru 
pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru 

 

 



Atbilstības nosacījumi 

  

 

 

 

 

Komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem: 

 

 
Komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai kooperatīvā sabiedrība, 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums ir reģistrēts 
Uzņēmumu reģistrā  

 

 

Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas 
skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam 
saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi 

 

 

 

 

 

 

 



Vizuālā identitāte 

Svarīgi! Ja atbalsta saņēmējam ir sava mājas lapa, tad tajā ir jāievieto informācija par 
noslēgto līgumu ar LIAA, ievērojot vizuālās identitātes prasības 



Noderīgi padomi 



Noderīgi padomi 

Ja datugada pārskatā kā uzņēmuma pamatdarbības nozare parādās tikai kāda 
no neatbalstāmajām nozarēm, taču uzņēmums darbojas arī atbalstāmajā 
nozarē, tad reģistrē to VID un iesniedz LIAA EDS izdruku 
 
Ja iesniedzot pieteikumu LIAA, zini, ka VID publiskajā datu bāzē uzrādās 
nodokļu parāds, taču tā apmaksa ir veikta, tad pievieno pieteikumam izdrukātu 
izziņu no EDS 
 
Pirms iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu, pārbaudi, vai ir noslēgts 
«jumta» līgums ar LIAA 
 
Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas, pārbaudi iesniedzamo 
dokumentu sarakstā, vai ir pievienoti visi rēķini, līgumi, maksājuma uzdevumi 
u.c. dokumenti 
 
 



Mēs esam šeit, lai jums  
izdotos! 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa 
Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 
Tālrunis: +371 67039499 
Fakss: +371 67039401 
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
www.liaa.gov.lv 
 
Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija 
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