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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2018.gada j f .o k to b r ī  Nr.ORG-INA-IKN-2018/ S'hO

Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir atbalstu darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas 

pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2 .pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - 
Aģentūra) veic darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta 
proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” mērķa grupas 
un gala labuma guvēju - komersantu, kooperatīvo sabiedrību (tai skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība), zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, 
biedrību, nodibinājumu, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas 
Eiropas Savienības (turpmāk -  ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst 
par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu ( ES Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk -  Regula Nr. 651/2014), 1. 
pielikumu, kā arī ostu pārvalžu, pašvaldību un plānošanas reģionu (projektos, kas neietver 
saimnieciskas darbības) (turpmāk - atbalsta saņēmēju) atlasi, piešķir atbalstu saskaņā ar 
Aģentūras un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk -  Sadarbības iestādes) 2016. 
gada 14.martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu 3.2.1.2. pasākuma ietvaros 
(turpmāk -  Vienošanās), veic piešķirtā atbalsta uzskaiti.

2. Aģentūras struktūrvienības ievēro šos noteikumus un:
2.1. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES 

darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352);

2.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības
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nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  Regula 1408/2013);

2.3. Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, 
Nr. L 190) (turpmāk -- Regula 717/2014);

2.4. Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumus Nr.678 „Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta 
proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr. (578);

2.5. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumus Nr. 952 „Kārtība, kādā sniedz 
un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par 
pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”;

2.6. noslēgto Vienošanos;
2.7. starp atbalsta saņēmēju un Aģentūru noslēgto līgumu par atbalsta saņemšanu;
2.8. citus saistošo normatīvos aktus, tai skaitā normatīvos aktus par de minimis atbalsta 

uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 
paraugiem, par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta 
administrēšanu un uzraudzību, par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis 
atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

3. Šo noteikumu izpildi nodrošina šādas Aģentūras struktūrvienības:
3.1. Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments (turpmāk - ĀTVD), tai skaitā Ārējo 

tirgu atbalsta piešķiršanas nodaļa (turpmāk -  ĀTAPN), Ārējo tirgu atbalsta 
nodrošināšanas nodaļa (turpmāk -  ĀTANN) un Eksporta veicināšanas nodaļa (EVN);

3.2. Finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļa (turpmāk -  GN);
3.3. Lietvedības nodaļa (turpmāk - LN).

II. Atbalsta saņēmēju atlase un lēmuma pieņemšana

4. Atbalsta saņēmēju atlase tiek veikta, vērtējot atbalsta saņēmēja atbilstību MK noteikumu 
Nr.678 5., 24., 28., 30., 31.1., 31.2. un31.3. punktam.

5. Lai piešķirtu atbalstu, Aģentūra izvērtē atbalsta saņēmēja iesniegumu par atbalsta 
saņemšanu (turpmāk -  Iesniegums).

6. Aģentūra savā mājaslapā publicē Iesnieguma formu (šo noteikumu 1 .pielikums), 
Iesnieguma iesniegšanas kārtību, atbalsta līguma projektu un norāda termiņu, kurā var 
iesniegt Iesniegumu.

7. Saņemot Iesniegumu, ĀTAPN vadītājs nozīmē ĀTAPN atbildīgo darbinieku Iesnieguma 
izvērtēšanai.

8. Vērtējot Iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. punktam, ĀTAPN atbildīgais darbinieks 
aizpilda šo noteikumu 2. pielikumu „Pārbaudes lapa Nr.l atbalsta saņēmēja iesnieguma 
izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem” (turpmāk -  pārbaudes lapa Nr.l). 
Iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. punktam vērtē un pārbaudes lapu aizpilda atbilstoši 
šo noteikumu 3. pielikumam „Pārbaudes lapā Nr.l iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra”.

9. Pēc pārbaudes lapas Nr.l aizpildīšanas ĀTAPN atbildīgais darbinieks sagatavo lēmuma 
projektu par Iesnieguma apstiprināšanu, ja  Iesnieguma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 4. 
punktam vai lēmuma projektu par Iesnieguma noraidīšanu, ja  Iesnieguma iesniedzējs 
neatbilst šo noteikumu 4. punktam. Lēmuma projektā par Iesnieguma apstiprināšanu 
ĀTAPN atbildīgais darbinieks norāda atbalsta līguma noslēgšanas kārtību un par atbalsta 
līguma noslēgšanas organizēšanu atbildīgo ĀTAPN darbinieku, tālruņa numuru un e-pastu.
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10. ĀTAPN atbildīgais darbinieks Iesnieguma izvērtēšanu un lēmuma projekta sagatavošanu 
veic piecu darba dienu laikā pēc Iesnieguma saņemšanas dienas. Aizpildītu pārbaudes lapu 
Nr.l un sagatavoto lēmuma projektu ĀTAPN atbildīgais darbinieks iesniedz ĀTAPN 
vadītājam saskaņošanai.

11. ĀTAPN vadītājs vienas darba dienas laikā saskaņo ĀTAPN atbildīgā darbinieka sagatavoto 
pārbaudes lapu Nr.l un lēmuma projektu, un nodod lēmuma projektu ĀTVD direktoram 
saskaņošanai, bet pārbaudes lapu ĀTAPN atbildīgajam darbiniekam.

12. ĀTVD direktors divu darba dienu laikā saskaņo ĀTAPN atbildīgā darbinieka sagatavoto un 
ĀTAPN vadītāja saskaņoto lēmuma projektu un lēmuma projektu nodod Aģentūras 
direktoram parakstīšanai.

13. Pēc lēmuma parakstīšanas LN nodrošina parakstītā lēmuma nosūtīšanu Iesnieguma 
iesniedzējam.

III. Atbalsta Ilgums un tā slēgšana

14. Ja tiek pieņemts lēmums par Iesnieguma apstiprināšanu, Aģentūra ar Iesnieguma 
iesniedzēju slēdz atbalsta līgumu.

15. Lēmumā par Iesnieguma apstiprināšanu norādītais par atbalsta līguma noslēgšanas 
organizēšanu atbildīgais ĀTAPN darbinieks ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc 
lēmuma nosūtīšanas sagatavo atbalsta līguma projektu divos eksemplāros un saskaņo to ar 
ĀTAPN vadītāju un ĀTVD direktoru.

16. Pēc saskaņošanas ar ĀTAPN vadītāju un ĀTVD direktoru atbildīgais ĀTAPN darbinieks 
sagatavoto atbalsta līguma projektu nodod Aģentūras direktoram parakstīšanai. LN 
Aģentūras direktora parakstītos atbalsta līguma eksemplārus nodod ĀTAPN darbiniekam.

17. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks nodrošina, ka atbalsta līgums ar atbalsta saņēmēju tiek 
saskaņots un parakstīts lēmumā par Iesnieguma apstiprināšanu norādītajā termiņā.

18. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks ir atbildīgs par atbalsta līguma parakstīšanas procesa 
organizēšanu, saskaņojot atbalsta līguma parakstīšanas vietu un laiku.

19. Pirms līguma parakstīšanas, ja  atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums, biedrība vai nodibinājums, 
atbildīgais ĀTAPN darbinieks pārbauda, vai personai, kura ieradusies parakstīt atbalsta 
līgumu, ir tiesības pārstāvēt atbalsta saņēmēju atbilstoši publiskā datu bāzē 
(Komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā, Biedrību nodibinājumu reģistrā) pieejamai 
informācijai, izdrukā minēto informāciju, ar vīzu apliecina izdrukātās informācijas 
atbilstību publiskajā datu bāzē esošai informācijai un pēc atbalsta līguma parakstīšanas 
glabā to kopā ar Aģentūras līguma eksemplāru. Ja atbalsta līgumu paraksta pilnvarotā 
persona, atbildīgais ĀTAPN darbinieks pārliecinās, ka ir iesniegts pilnvarojošā dokumenta 
oriģināls vai pilnvarojošā dokumenta apliecināta kopija. Iesniegto pilnvarojošo dokumentu 
pēc atbalsta līguma parakstīšanas glabā kopā ar Aģentūras līguma eksemplāru.

IV. Atbalsta sniegšanas vispārīgie noteikumi

20. Aģentūra ar atbalsta saņēmēju noslēgtā atbalsta līguma ietvaros var sniegt atbalstu:
20.1. atbalsta saņēmēja dalībai nacionālos stendos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs;
20.2. atbalsta saņēmēja dalībai Aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas 

augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;
20.3. atbalsta saņēmēja ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;
20.4. atbalsta saņēmēja dalībai ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskās izstādēs, 

konferencēs vai semināros (tai skaitā tūrisma sektorā), dalībai 
biedrību,nodibinājumu, pašvaldību vai plānošanas reģionu organizētajās
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tirdzniecības misijās, ka arī atbalsta saņēmēja transporta izdevumiem, kas saistīti ar 
dalību šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajos pasākumos;

20.5. atbalsta saņēmējam sniegtajām Aģentūras konsultācijām, kas sniegtas:
20.5.1. šo noteikumu 20.1. un 20.2. apakšpunktā noteikto pasākumu organizēšanas 

ietvaros;
20.5.2. Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbības ietvaros;
20.5.3. atbalsta nodrošināšanai dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu 

ārvalstīs.
20.6. Atbalsta saņēmējam darījumu tūrisma pasākumu organizēšanai Latvijā.

21. Šo noteikumu 20.5. apakšpunkta ietvaros atbalstu var sniegt šādu Aģentūras sniegtu 
konsultāciju veidā:
21.1. konsultācijas par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas 

kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru, ja  šī informācija ir 
publiski pieejama;

21.2. konsultācijas par eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanu;
21.3. konsultācijas par potenciālo sadarbības partneru profilu sagatavošanu;
21.4. potenciālo sadarbības partneru atlase no datu bāzēm, informācijas pārbaudīšana un 

precizēšana;
21.5. biznesa tikšanos programmu sagatavošana.

22. Ja Aģentūra konstatē, ka Vienošanās ietvaros pieejamais finansējums nav pietiekams 
kādam šo noteikumu 20.punktā noteiktajiem atbalsta veidiem, tā vismaz divus mēnešus 
iepriekš publicē mājaslapā www.iiaa.gov.lv informāciju par termiņu, no kura atbalsta 
sniegšana tiks pārtraukta.

23. Ja pēc šo noteikumu 22.punktā minētā paziņojuma publicēšanas tiek piešķirts papildu 
finansējums šo noteikumu 20.punktā minētā atbalsta sniegšanai, Aģentūra mājaslapā 
www.liaa.gov.lv publicē informāciju par termiņu, no kura atbalsta sniegšana tiek atjaunota.

V. Atbalsta sniegšanas kārtība dalībai nacionālajos stendos

24. Informāciju par Aģentūras plānotajiem nacionālajiem stendiem starptautiskās izstādēs 
ārvalstīs (turpmāk -  Pasākums) par Pasākumu atbildīgais EVN darbinieks publicē 
Aģentūras mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā “Eksportētājiem”, norādot dalības 
noteikumus, plānoto dalībnieku skaitu, pieteikšanās termiņu, pievienojot pieteikuma 
anketu un atlases kritērijus. Šajā punktā noteikto informāciju publicē ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pirms attiecīgā izstādes siīkuma dienas.

25. Šo noteikumu 24. punktā minētā pieteikuma anketa un atlases kritēriji pievienoti šo 
noteikumu 4.pielikumā “Pieteikuma anketas forma dalībai nacionālajā stendā un atlases 
kritēriji” . Pieteikuma anketa un atlases kritēriji var tikt papildināti ar papildus 
nosacījumiem un kritērijiem atbilstoši izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa 
tirgum.

26. Divu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 24. punktā minētās pieteikuma anketas 
saņemšanas ĀTANN vadītājs nozīmē ĀTANN atbildīgo darbinieku, kurš piecu darba 
dienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētās pieteikuma anketas saņemšanas 
pārliecinās, vai pieteikuma anketa atbilst šo noteikumu 5.pielikumā “Pārbaudes lapaNr.2 
atbalsta saņēmēja pieteikuma izvērtēšanai par atbilstību (Nacionālajiem stendiem)” 
(turpmāk -  pārbaudes lapa Nr.2) noteiktajiem kritērijiem.

27. Vērtējot pieteikuma anketas atbilstību šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām, 
ĀTANN atbildīgais darbinieks aizpilda pārbaudes lapu Nr.2. Pieteikuma anketas atbilstību 
šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām vērtē un pārbaudes lapu aizpilda atbilstoši 
šo noteikumu 6. pielikumam „Pārbaudes lapā Nr.2 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra”. 
Nepieciešamības gadījumā ĀTANN atbildīgais darbinieks pieprasa atbalsta saņēmējam
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iesniegt pieteikuma anketas izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju. Pēc papildu 
informācijas saņemšanas (tai skaitā, ja  atbalsta līgumā noteiktajā termiņā papildu 
informācija netiek iesniegta) tiek atkārtoti aizpildītas tās pārbaudes lapas Nr.2 sadaļas, 
kurās konstatēta neatbilstība.

28. Papildus šo noteikumu 26. punktā minētajam divu darba dienu laikā pēc pieteikšanās 
termiņa beigām par Pasākumu atbildīgais EVN darbinieks, izvērtē atbalsta saņēmēju, kas 
ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais 
uzņēmums iesniegto pieteikuma anketu atbilstoši stenda dalībnieku atlases kritērijiem, 
piešķirot atbalsta saņēmējiem punktus. Pēc izvērtēšanas EVN atbildīgais darbinieks 
sagatavo atzinumu, kurā norāda piešķirtos punktus un pamatojumu piešķirtajiem punktiem, 
un iesniedz to EVN un ĀTANN vadītājiem. ĀTANN vadītājs atzinumu nekavējoties nodod 
ĀTANN par pieteikuma anketas izvērtēšanu atbildīgajam darbiniekam. Pēc izvērtēšanas 
ĀTANN atbildīgais darbinieks sagatavo vērtējumu apkopojumu (kurā apkopo izvērtētos 
Atbalsta saņēmējus un atbilstību vērtēšanas kritērijiem) un iesniedz to ĀTANN un EVN 
vadītājiem. EVN vadītājs vērtējumu apkopojumu nekavējoties nodod EVN par Pasākumu 
atbildīgajam darbiniekam.

29. Ja atbalsta saņēmēju skaits, kuri vēlas piedalīties stendā un kuri atbilst šo noteikumu 26. 
punktam, ir lielāks, nekā plānotās darba vietas stendā, tad stendam no sākuma tiek atlasīti 
atbalsta saņēmēji (komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecības, individuālie uzņēmumi) kuri saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu ir ieguvuši 
lielāko punktu skaitu (ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka dodama tam
atbalsta saņēmējam, kurš kritērijā “Eksporta apjoms % n o  . gada apgrozījuma“ ir
ieguvis vairāk punktus, ja  arī kritērijā “Eksporta apjoms % n o  . gada apgrozījuma“ ir
iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka dodama tam atbalsta saņēmējam, kuram ir lielāks 
gada apgrozījums, no kura tiek vērtēts eksporta apjoms), tad tiek atlasīti atbalsta saņēmēji, 
kas ir biedrības vai nodibinājumi, un kā pēdējie tiek atlasīti atbalsta saņēmēji, kuri ir 
pašvaldības, ostu pārvaldes vai plānošanas reģioni (atbilstoši pieteikuma anketas 
iesniegšanas secībai).

30. Ja ĀTANN atbildīgais darbinieks, izvērtējot atbilstību 26. punktā minētajiem 
nosacījumiem, konstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 26. punktā minētajām 
prasībām, ĀTANN atbildīgais darbinieks pēc saskaņošanas ar ĀTANN vadītāju par 
atteikumu piešķirt atbalstu (norādot pamatojumu) informē atbalsta līgumā minēto atbalsta 
saņēmēja kontaktpersonu, nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e-pasta: 
eksports@liaa.gov.lv uz atbalsta līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

31. Ja, izvērtējot šo noteikumu 24. punktā minēto pieteikuma anketu par ĀTANN atbildīgais 
darbinieks nekonstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām, 
bet konstatē, ka šo noteikumu 27. punktā noteiktās kārtības rezultātā atbalsta saņēmējam 
atbalsts nav piešķirams, ĀTANN atbildīgais darbinieks, kurš pēc saskaņošanas ar ĀTANN 
vadītāju par atteikumu piešķirt atbalstu (norādot pamatojumu) informē atbalsta līgumā 
minēto atbalsta saņēmēju, nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e-pasta: 
eksports@liaa.gov.lv uz atbalsta līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

32. Ja izvērtējot šo noteikumu 24. punktā minēto pieteikuma anketu, ĀTANN atbildīgais 
darbinieks nekonstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām, 
un konstatē, ka šo noteikumu 28. punktā noteiktās kārtības rezultātā iegūtais punktu skaits 
ir pietiekams, lai kvalificētos par stenda dalībnieku, ĀTANN atbildīgais darbinieks pēc 
saskaņošanas ar ĀTANN vadītāju informē atbalsta līgumā minēto atbalsta saņēmēja 
kontaktpersonu (nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e-pasta: eksports@liaa.gov.lv uz 
atbalsta līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi) par apstiprināšanu atbalsta 
piešķiršanai un pievieno paziņojumu atbalsta saņēmējam par sniedzamā pakalpojuma 
veidu, termiņu un apjomu (turpmāk -  Paziņojums). Ja atbildīgais EVN darbinieks plānoto
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pasākuma tāmi iesniedz ĀTANN pēc atzinuma sagatavošanas, tad atbildīgais ĀTANN 
darbinieks nosūta atsevišķu Paziņoj umu atbalsta saņēmēja kontaktpersonai.

33. Par dalību Pasākumā Aģentūra ar atbalsta saņēmēju slēdz papildu vienošanos, kurā 
vienojas par dalības nosacījumiem un izdevumiem, kas nav uzskatāmi par attiecināmiem, 
apmaksas kārtību. Šajā punktā noteiktā līguma noslēgšanu organizē par Pasākumu 
atbildīgais EVN darbinieks.

34. Ja atbalsta saņēmējs nepiekrīt pakalpojumam atbilstoši Paziņojumā norādītajam 
pakalpojuma veidam un apjomam, atbalsta saņēmējs par to paziņo Aģentūrai 3 (trīs) darba 
dienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas. Ja Aģentūra minētajā termiņā nesaņem 
atbalsta saņēmēja atteikumu saņemt pakalpojumu, Aģentūra uzsāk pakalpojuma sniegšanu 
un atbalsts uzskatāms par piešķirtu.

VI. Atbalsta sniegšanas kārtība dalībai tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts
amatpersonu vizītēs

35. Informāciju par Aģentūras plānotajām tirdzniecības misijām ārvalstīs un Latvijas augstu 
valsts amatpersonu vizītēm ārvalstīs atbildīgais EVN darbinieks publicē Aģentūras 
mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā “Eksportētājiem”, norādot dalības noteikumus, plānoto 
dalībnieku skaitu, pieteikšanās termiņu, pievienojot pieteikuma anketu. Šajā punktā 
noteikto informāciju publicē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgā pasākuma norises 
dienas. Minētā pieteikuma anketa var tikt tulkota svešvalodā atbilstoši tirdzniecības misijas 
un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes norises vietai.

36. Divu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 35. punktā minētās pieteikuma anketas par dalību 
tirdzniecības misijā saņemšanas ĀTANN vadītājs nozīmē ĀTANN atbildīgo darbinieku, 
kurš piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma anketas par dalību tirdzniecības misijā 
saņemšanas pārliecinās, vai pieteikuma anketa atbilst šo noteikumu 7.pielikumā “Pārbaudes 
lapa Nr.3 atbalsta saņēmēja pieteikuma izvērtēšanai par atbilstību (Vizītes un tirdzniecības 
misijas)” noteiktajiem kritērijiem.

37. 10 darba dienas pirms attiecīgās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs 
atbildīgais EVN darbinieks sagatavo atzinumu (kurā norāda, saņemtās šo noteikumu 35. 
punktā minētās pieteikuma anketas par dalību Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē 
ārvalstīs un lūdz ĀTANN sniegt vērtējumu par atbilstību vērtēšanas kritērijiem) un iesniedz 
to ĀTANN vadītājam. ĀTANN vadītājs nozīmē ĀTANN atbildīgo darbinieku, kurš piecu 
darba dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas pārliecinās, vai pieteikuma anketa atbilst šo 
noteikumu 7. pielikumā “Pārbaudes lapa Nr.3 atbalsta saņēmēja pieteikuma izvērtēšanai par 
atbilstību (Vizītes un tirdzniecības misijas)” noteiktajiem kritērijiem.

38. Vērtējot šo noteikumu 35. punktā minētās pieteikuma anketas atbilstību šo noteikumu 35. 
punktā minētajām prasībām, ĀTANN atbildīgais darbinieks aizpilda šo noteikumu 7. 
pielikumu „Pārbaudes lapa Nr.3 atbalsta saņēmēja pieteikuma izvērtēšanai par atbilstību 
(Vizītes un tirdzniecības misijas)” (turpmāk -  pārbaudes lapa Nr.3). Pieteikuma anketas 
atbilstību šo noteikumu 37. punktā minētajām prasībām vērtē un pārbaudes lapu aizpilda 
atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam „Pārbaudes lapā Nr.3 iekļauto kritēriju vērtēšanas 
procedūra”. Nepieciešamības gadījumā ĀTANN atbildīgais darbinieks pieprasa atbalsta 
saņēmējam iesniegt pieteikuma anketas izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju. Pēc 
papildu informācijas saņemšanas (tai skaitā, ja  atbalsta līgumā noteiktajā termiņā papildus 
informācija netiek iesniegta) tiek atkārtoti aizpildītas tās pārbaudes lapas Nr.3 sadaļas, kurās 
konstatēta neatbilstība. Pēc izvērtēšanas ĀTANN atbildīgais darbinieks sagatavo vērtējumu 
apkopojumu (kurā apkopo izvērtētos Atbalsta saņēmējus un atbilstību vērtēšanas 
kritērijiem) un iesniedz to ĀTANN un EVN vadītājiem. EVN vadītājs vērtējumu 
apkopojumu nekavējoties nodod EVN par Pasākumu atbildīgajam darbiniekam.
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39. Ja izvērtējot šo noteikumu 35. punktā minēto pieteikuma anketu, ĀTANN atbildīgais 
darbinieks konstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 37. punktā minētajām prasībām, 
ĀTANN atbildīgais darbinieks pēc saskaņošanas ar ĀTANN vadītāju par atteikumu piešķirt 
atbalstu (norādot pamatojumu) informē atbalsta līgumā minēto atbalsta saņēmēja 
kontaktpersonu, nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e-pasta: eksports@liaa.gov.lv uz 
atbalsta līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

40. Ja, izvērtējot šo noteikumu 35. punktā minēto pieteikuma anketu, ĀTANN atbildīgais 
darbinieks nekonstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 37. punktā minētajām prasībām, 
ĀTANN atbildīgais darbinieks pēc saskaņošanas ar ĀTANN vadītāju informē atbalsta 
līgumā minēto atbalsta saņēmēja kontaktpersonu (nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e- 
pasta: eksports@liaa.gov.lv uz atbalsta līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi) 
par apstiprināšanu atbalsta piešķiršanai un pievieno Paziņojumu. Ja atbildīgais EVN 
darbinieks plānoto pasākuma tāmi iesniedz ĀTANN pēc atzinuma sagatavošanas, tad 
atbildīgais ĀTANN darbinieks nosūta atsevišķu Paziņojumu atbalsta saņēmēja 
kontaktpersonai.

41. Par dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē 
ārvalstīs Aģentūra ar atbalsta saņēmēju slēdz papildu vienošanos, kurā vienojas par dalības 
nosacījumiem un izdevumiem, kas nav uzskatāmi par attiecināmiem, apmaksas kārtību. 
Šajā punktā noteiktā līguma noslēgšanu organizē atbalsta par tirdzniecības misijas ārvalstīs 
vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs organizēšanu atbildīgais EVN 
darbinieks.

42. Ja Aģentūra Atbalsta līgumā noteiktajā termiņā nav saņēmusi atbalsta saņēmēja atteikumu 
saņemt pakalpojumu, Aģentūra uzsāk pakalpojuma sniegšanu un atbalsts uzskatāms par 
piešķirtu.

VII. Konsultatīvā atbalsta sniegšanas kārtība

43. Šo noteikumu 20.5. apakšpunktā noteikto konsultatīvo atbalstu Aģentūra sniedz saskaņā ar 
atbalsta līgumā noteiktā kārtībā iesniegtu atbalsta saņēmēja pieprasījumu. Ja atbalsta 
pieprasījumu ir saņēmis Aģentūras pārstāvis ārvalstī vai EVN darbinieks, Aģentūras 
pārstāvim ārvalstī un EVN darbiniekam ir pienākums vienas darba dienas laikā informāciju 
par atbalsta pieprasījumu pārsūtīt uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv (norādot paredzamo 
izpildes termiņu, pakalpojuma veidu un apjomu).

44. Vienas darba dienas laikā pēc šo noteikumu 43. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas 
ĀTANN vadītājs nozīmē ĀTANN atbildīgo darbinieku, kurš trīs darba dienu laikā pēc šo 
noteikumu 43. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas izvērtē, vai pieprasījums atbilst šo 
noteikumu 9. pielikumā “Pārbaudes lapa Nr.4 atbalsta saņēmēja pieprasījuma izvērtēšanai 
par atbilstību (Konsultācijām)” noteiktajiem kritērijiem.

45. Konsultatīvo atbalstu Aģentūra sniedz pieprasījumu saņemšanas secībā un pakalpojumu 
sniegšanas termiņu nosaka, ņemot vērā Aģentūras darba noslodzi konkrētā atbalsta 
pieprasījuma saņemšanas brīdī.

46. Konsultatīvā atbalsta apmēru aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. 
septembra noteikumiem Nr.716 „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas 
pakalpojumu cenrādis” atkarībā no tā sniegšanai nepieciešamā laika patēriņa stundās.

47. Vērtējot šo noteikumu 43. punktā minētās pieprasījuma atbilstību šo noteikumu 44. punktā 
minētajām prasībām, ĀTANN atbildīgais darbinieks aizpilda šo noteikumu 9. pielikumu 
„Pārbaudes lapa Nr.4 atbalsta saņēmēja pieprasījuma izvērtēšanai par atbilstību 
(Konsultācijām)” (turpmāk -  pārbaudes lapa Nr.4). Pieprasījuma atbilstību šo noteikumu 
44. punktā minētajām prasībām vērtē un pārbaudes lapu aizpilda atbilstoši šo noteikumu 10. 
pielikumam „Pārbaudes lapā Nr.4 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra”. 
Nepieciešamības gadījumā ĀTANN atbildīgais darbinieks pieprasa atbalsta saņēmējam
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iesniegt pieteikuma anketas izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju. Pēc papildu 
informācijas saņemšanas (tai skaitā, ja  atbalsta līgumā noteiktajā termiņā papildus 
informācija netiek iesniegta) tiek atkārtoti aizpildītas tās pārbaudes lapa Nr.4 sadaļas, kurās 
konstatēta neatbilstība.

48. Ja izvērtējot šo noteikumu 43. punktā minēto pieprasījumu, ĀTANN atbildīgais darbinieks 
konstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 44. punktā minētajām prasībām, ĀTANN 
atbildīgais darbinieks pēc saskaņošanas ar ĀTANN vadītāju par atteikumu piešķirt atbalstu 
(norādot pamatojumu) informē atbalsta līgumā minēto atbalsta saņēmēja kontaktpersonu, 
nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e-pasta: eksports@liaa.gov.lv uz atbalsta līgumā 
norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

49. Ja izvērtējot šo noteikumu 43.punktā minēto pieprasījumu, ĀTANN atbildīgais darbinieks 
nekonstatē neatbilstību kādai no šo noteikumu 44.punktā minētajām prasībām, ĀTANN 
atbildīgais darbinieks pēc saskaņošanas ar ĀTANN vadītāju informē atbalsta līgumā 
minēto atbalsta saņēmēja kontaktpersonu (nosūtot vēstuli atbalsta saņēmējam no e-pasta: 
eksports@liaa.gov.lv uz atbalsta līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi) par 
apstiprināšanu atbalsta piešķiršanai un pievieno Paziņojumu.

50. Ja Aģentūra Līgumā noteiktajā termiņā nav saņēmusi atbalsta saņēmēja atteikumu saņemt 
pakalpojumu, Aģentūra uzsāk pakalpojuma sniegšanu un atbalsts uzskatāms par piešķirtu.

VIII. Atbalsta sniegšanas kārtība dalībai ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskās
izstādēs, konferencēs vai semināros, darījumu tūrisma pasākumu organizēšanai Latvijā, 

dalībai biedrības, nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģiona organizētajās 
tirdzniecības misijās, atbalsta saņēmēja ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai 

un dalībai Aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu
amatpersonu vizītēs

51. Šo noteikumu 20.3., 20.4. un 20.6. apakšpunktā noteikto atbalstu Aģentūra sniedz saskaņā 
ar atbalsta līgumā noteikto kārtību pēc atbalsta saņēmēja iesniegtā maksājuma pieprasījuma 
saņemšanas.

52. Ja maksājuma pieprasījums ir iesniegts LN vai nosūtīts uz e-pastu eksports@liaa.gov.lv ar 
drošu elektronisko parakstu, LN ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc maksājuma 
pieprasījuma saņemšanas nodod maksājuma pieprasījumu ĀTAPN vadītājam.

53. ĀTAPN vadītājs ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc maksājuma pieprasījuma 
saņemšanas dienas nozīmē atbildīgo ĀTAPN darbinieku, kurš 10 darba dienu laikā veic 
maksājuma pieprasījuma pārbaudi, kuras ietvaros izvērtē, vai maksājuma pieprasījums 
atbilst šo noteikumu 11. pielikumā “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” 
noteiktajiem kritērijiem.

54. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks veic maksājuma pieprasījuma pārbaudi un aizpilda šo 
noteikumu 11. pielikumu “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji”. Veicot maksājuma 
pieprasījuma pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam “Maksājuma pieprasījuma 
pārbaudes kritēriji”, atbildīgais darbinieks ņem vērā 12. pielikumā “Pārbaudes lapas 
“Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” pārbaudes nosacījumi” noteiktos pārbaudes 
nosacījumus.

55. Aizpildot šo noteikumu 11. pielikumu “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” 
atbildīgais ĀTAPN darbinieks norāda maksājuma pieprasījuma atbilstību vai neatbilstību 
pārbaudes kritērijiem. Šo noteikumu 12. pielikumu “Pārbaudes lapas “Maksājuma 
pieprasījuma pārbaudes kritēriji” pārbaudes nosacījumi” aizpilda šādi:
55.1. atzīmē, ka „Vērtēšana tiek veikta „PIRMO REIZI””;
55.2. ja  maksājuma pieprasījums atbilst pārbaudes kritērijam, tad ailē „Jā” pretī 

attiecīgajam pārbaudes kritērijam atzīmē ,,X” un ailē „Nē” atzīmē
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55.3. ja  maksājuma pieprasījums neatbilst pārbaudes kritērijam, tad ailē „Nē” pretī 
attiecīgajam pārbaudes kritērijam atzīmē ,,X” un ailē „Jā” atzīmē savukārt ailē 
„Piezīmes” norāda kritērija neatbilstības konstatējumu;

55.4. ja pārbaudes kritērijs nav attiecināms, tad attiecīgā pārbaudes kritērijā ailē „Jā” un 
„Nē” atzīmē piezīmēs norādot “nav attiecināms”;

55.5. ja konstatē, ka maksājuma pieprasījumā norādītā informācija ir neprecīza, bet tā 
neietekmē maksājuma pieprasījuma un atbalsta saņēmēja atbilstību pārbaudes 
kritērijiem, piemēram, aizpildot maksājuma pieprasījumu un papildu iesniedzamos 
dokumentus pieļautas nebūtiskas kļūdas, kas neietekmē izmaksājamo atbalsta 
summu, tad pārbaudes lapā ailē „Jā” pretī attiecīgajam pārbaudes kritērijam atzīmē 
,,X” un ailē „Nē” atzīmē ailē „Piezīmes” norāda konstatējumu un tekstu: 
„Konstatējums neietekmē maksājuma pieprasījuma un atbalsta saņēmēja atbilstību, 
papildu informācija netiek pieprasīta”.

56. Ja atbildīgais ĀTAPN darbinieks konstatē, ka maksājuma pieprasījums atbilst šo 
noteikumu 11. pielikumā “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” minētajiem 
kritērijiem, tad ailē “ATBILST pārbaudes kritērijiem” atzīmē ar ,,X” un, pamatojoties uz 
pārbaudes rezultātiem, aizpilda sadaļu „Attiecināmo izmaksu kopsavilkums” atbilstoši 
maksājuma pieprasījumā norādītajai informācijai. Pēc šo noteikumu 11. pielikuma 
“Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” aizpildīšanas aitbildīgais ĀTAPN darbinieks 
sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par atbalsta izmaksu. Aizpildītu un 
parakstītu šo noteikumu 11. pielikumu “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” un 
vēstules projektu, kuram pievieno šo noteikumu 66.punktā norādīto veidlapu, atbildīgais 
ĀTAPN darbinieks iesniedz ĀTAPN vadītājam apstiprināšanai.

57. Ja atbildīgais ĀTAPN darbinieks konstatē, ka maksājuma pieprasījums neatbilst kādam no 
šo noteikumu 11. pielikumā “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” minētajiem 
kritērijiem, vai nav pietiekoša informācija, lai izvērtētu maksājuma pieprasījuma atbilstību 
kritērijam, tad šo noteikumu 11. pielikuma “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” 
ailē “NEATBILST pārbaudes kritērijiem” atzīmē ar ,,X” un ailē „Piezīmes” paskaidro 
neatbilstību un norāda informāciju, kā atbildīgais ĀTAPN darbinieks konstatējis, ka 
maksājuma pieprasījums neatbilst vērtēšanas kritērijam, un pamatojoties uz pārbaudes 
rezultātiem, aizpilda sadaļu „Attiecināmo izmaksu kopsavilkums” atbilstoši maksājuma 
pieprasījumā norādītajai informācijai. Pēc šo noteikumu 11. pielikuma “Maksājuma 
pieprasījuma pārbaudes kritēriji” aizpildīšanas atbildīgais ĀTAPN darbinieks sagatavo 
vēstuli e-pasta formā atbalsta saņēmējam par papildus informācijas pieprasīšanu. 
Aizpildītu un parakstītu šo noteikumu 11. pielikumu “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes 
kritēriji” un vēstuli atbildīgais ĀTAPN darbinieks iesniedz ĀTAPN vadītājam 
apstiprināšanai. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks sagatavoto vēstuli nosūta uz Līgumā 
norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

58. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks pēc šo noteikumu 56. vai 57. punktā minētās vēstules 
projekta apstiprināšanas, nosūta to atbalsta saņēmējam no e-pasta: eksports@liaa.gov.lv uz 
Līgumā norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

59. Ja papildu informācija iesniegta LN vai nosūtīta uz e-pastu liaa@liaa.gov.lv ar drošu 
elektronisko parakstu, LN iesniegto papildus informāciju divu darba dienu laikā nodod 
ĀTAPN vadītājam. ĀTAPN vadītājs vienas darba dienas laikā saņemto papildus 
informāciju nodod atbildīgajam ĀTAPN darbiniekam. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks 
piecu darba dienu laikā maksājuma pieprasījumu izvērtē atkārtoti atbilstoši šo noteikumu
55.2., 55.3., 55.4 un 55.5. apakšpunktam, atzīmējot, ka „Vērtēšana tiek veikta „OTRO 
REIZI””. Atkārtoti vērtē tikai tos kritērijus, par kuriem sākotnēji aizpildītajā pārbaudes 
lapā ar atzīmi „Vērtēšana tiek veikta „PIRMO REIZI”” tika konstatēta neatbilstība, kā arī 
tos kritērijus, kuri mainās līdz ar papildus informācijas iesniegšanu.
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60. Ja pēc papildus informācijas iesniegšanas tiek konstatēts, ka maksājuma pieprasījums 
atbilst šo noteikumu 11. pielikumā “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” 
minētajiem kritērijiem, tad atbildīgais ĀTAPN darbinieks rīkojas atbilstoši šo noteikumu
56. un 57. punktam.

61. Ja pēc papildus informācijas iesniegšanas (tai skaitā, ja  atbalsta līgumā noteiktajā termiņā 
papildus informācija netiek iesniegta) tiek konstatēts, ka maksājuma pieprasījums neatbilst 
šo noteikumu 11. pielikumā “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” minētajiem 
kritērijiem, atbildīgais ĀTAPN darbinieks:
61.1. ja  konstatētā neatbilstība neskar visas maksājuma pieprasījumā norādītos izdevumus, 

šo noteikumu 11. pielikumā “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” atkārtoti 
pārbaudāmajos kritērijos ailē “ATBILST pārbaudes kritērijiem” atzīmē ar ,,X” un 
ailē „Nē” atzīmē ailē „Piezīmes” norāda tās izmaksas, kuras netiek attiecinātas, 
un pamatojumu pieprasītā atbalsta summa samazināšanai norāda ailē “Pamatojums 
pieprasītās atbalsta summas samazinājumam”. Pēc pārbaudes lapas aizpildīšanas 
atbildīgais ĀTAPN darbinieks sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par 
atbalsta izmaksu, kurā iekļauj pamatojumu atbalsta summas samazināšanai. 
Aizpildītu un parakstītu šo noteikumu 11. pielikumu “Maksājuma pieprasījuma 
pārbaudes kritēriji” un vēstules projektu, kuram pievieno šo noteikumu 66.punktā 
norādīto veidlapu, atbildīgais ĀTAPN darbinieks iesniedz ĀTAPN vadītājam 
apstiprināšanai;

61.2. ja  konstatētā neatbilstība skar visas maksājuma pieprasījumā norādītos izdevumus, 
šo noteikumu 11. pielikumā ‘'Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” atkārtoti 
pārbaudāmajos kritērijos ailē “ATBILST pārbaudes kritērijiem” atzīmē ar bet 
ailē “NEATBILST pārbaudes kritērijiem” atzīmē ar “X” un ailē „Piezīmes” norāda 
neatbilstību. Pēc pārbaudes lapas aizpildīšanas atbildīgais ĀTAPN darbinieks 
sagatavo vēstules projektu atbalsta saņēmējam par maksājuma pieprasījuma 
noraidīšanu, kurā iekļauj pamatojumu maksājuma pieprasījuma noraidīšanai. 
Aizpildītu un parakstītu šo noteikumu 11. pielikumu “Maksājuma pieprasījuma 
pārbaudes kritēriji” un vēstules projektu atbildīgais ĀTAPN darbinieks iesniedz 
ĀTAPN vadītājam apstiprināšanai.

62. Atbildīgais ĀTAPN darbinieks pēc šo noteikumu 61. punktā minētās vēstules projekta 
apstiprināšanas, nosūta to atbalsta saņēmējam no e-pasta: eksports@liaa.gov.lv uz Līgumā 
norādīto atbalsta saņēmēja e-pasta adresi.

63. ĀTAPN darbinieks divu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 56. punktā un 61.1. 
apakšpunktā minētās vēstules nosūtīšanas sagatavo un iesniedz GN nosūtītās vēstules 
kopiju un atbalsta saņēmēja maksājuma pieprasījuma veidlapas kopiju.

64. GN piecu darba dienu laikā veic atbalsta izmaksu atbalsta saņēmējam saskaņā ar šo 
noteikumu 56. punktā un 61.1. apakšpunktā minētajās vēstulēs norādīto uz maksājuma 
pieprasījumā norādīto atbalsta saņēmēja bankas kontu.

IX. Atbalsta uzskaites kārtība

65. Reizi mēnesī ĀTANN vadītājs nozīmē atbildīgo ĀTANN darbinieku, kurš līdz attiecīgā 
mēneša 15. datumam sagatavo vēstuļu projektus atbalsta saņēmējam par šo noteikumu
20.1.,20.2. un 20.5. apakšpunkta kārtībā piešķirto atbalstu. Vēstules projektā norāda 
atbalsta saņēmēju, sniegto pakalpojumu veidu un apjomu, atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apjomu un pievieno:
65.1. aizpildītu Ministru kabineta 2014.gada 2. decembra noteikumu Nr.740 "De minimis 

atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 2.pielikumu 
un informāciju par piešķirto atbalstu, kurā norāda Aģentūras sniegto pakalpojumu
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veidu un apjomu, ja  atbalsta saņēmējs nav šo noteikumu 65.2., 65.3. un 65.4. 
apakšpunktā minētie subjekti;

65.2. aizpildītu Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.557 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” 2.pielikumu un 
informāciju par piešķirto atbalstu, kurā norāda Aģentūras sniegto pakalpojumu veidu 
un apjomu, ja  atbalsta saņēmējs darbojas lauksaimniecības nozarē;

65.3. aizpildītu Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē”
2.pielikumu un informāciju par piešķirto atbalstu, kurā norāda Aģentūras sniegto 
pakalpojumu veidu un apjomu, ja  atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. 
decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) 
Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354);

65.4. aizpildītu uzskaites veidlapu par atbalsta piešķiršanu par darbībām, kas nav saistītas 
ar saimniecisko darbību.

66. ĀTANN darbinieks divu darbu dienu laikā pēc vēstuļu projektu sagatavošanas nodod tos 
ĀTANN vadītājam. ĀTANN vadītājs vienas darba dienas laikā saskaņo saņemtos vēstuļu 
projektus un nodod tos ĀTAPN vadītājam apstiprināšanai.

67. Ja atbalsta saņēmējs nepiekrīt, ka šo noteikumu 66.punktā minētais atbalsts tiek uzskaitīts, 
kā atbalsts, tad šo noteikumu 65.punktā norādītās pakalpojumu izmaksas netiek segtas no 
projekta īstenošanu līdzekļiem un nav uzskaitāmas par atbalstu. Minētajā gadījumā 
vēstulēs norādītos pakalpojumus apmaksā atbalsta saņēmējs saskaņā atbalsta līgumā 
paredzēto. Ja iestājas šajā punktā minētais gadījums, ĀTAPN atbildīgajam darbiniekam ir 
pienākums iesniegt ziņojumu ĀTAPN vadītājam, kā arī veikt atbalsta līgumā paredzētās 
darbības.

68. ĀTAPN nosūta atbalsta saņēmējam šo noteikumu 56. punktā vai 61.1. apakšpunktā minēto 
vēstuli, kurai pievieno:

68.1. aizpildītu Ministru kabineta 2014.gada 2. decembra noteikumu Nr.740 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 2.pielikumu 
un informāciju par piešķirto atbalstu, kurā norāda Aģentūras sniegto pakalpojumu 
veidu un apjomu, ja atbalsta saņēmējs nav šo noteikumu 68.2., 68.3. un 68.4. 
apakšpunktā minētie subjekti;

68.2. aizpildītu Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.557 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” 2.pielikumu un 
informāciju par piešķirto atbalstu, kurā norāda Aģentūras sniegto pakalpojumu veidu 
un apjomu, ja  atbalsta saņēmējs darbojas lauksaimniecības nozarē;

68.3. aizpildītu Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē”
2.pielikumu un informāciju par piešķirto atbalstu, kurā norāda Aģentūras sniegto 
pakalpojumu veidu un apjomu, ja  atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. 
decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) 
Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354);

68.4. aizpildītu uzskaites veidlapu par atbalsta piešķiršanu par darbībām, kas nav saistītas 
ar saimniecisko darbību.

69. ĀTANN un ĀTAPN atbildīgais darbinieks veic atbalsta uzskaiti informācijas sistēmā.
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X. Noslēguma jautājums

70. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē aģentūras 2018.gada 13.aprīļa noteikumi 
Nr. ORG-INA-IKN-2018/519 „Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir atbalstu 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju”
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros un veic piešķirtā 
atbalsta uzskaiti”.

Saskaņots ar Ekonomikas ministrijas 2018.gada 12.oktobra vēstuli Nr.2.13.4-2/2018/4469.

Direktora vieta -
Juridiskā departamenta direktore: I.Šate
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1.pielikum s
Latvijas Investīciju  un attīstības aģentūras 

2018.g a d a ^ .o k to b r ī  
iekšējiem  noteikum iem  N r.O R G -rN A -IK N -20 \$/ffilO

NACIONĀLAIS EIROPAS SAVIENĪBA

Al īiSīlBAS Eiropas Reģionālas 
PLANS 2020 attīstības fonds

i e g u l d ī j u m s  t a v a  n ā k o t n e

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukum s: Starptautiskas konkurētspējas veicināšana
Projekta numurs: 3.2.1.2/16/1/001

Darbības program m as 2014.- 
2020.gadam  nosaukum s:

Izaugsm e un nodarbinātība

Prioritārā virziena numurs un 
nosaukums

3.2. Atbalstīt MVK spēju panākt izaugsmi reģionālos, 
valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju 
procesos

Specifiskā atbalsta mērķa 
numurs un nosaukums

3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu 
un pakalpojumu eksporta proporciju

Specifiskā atbalsta mērķa 
pasākums

3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Finansējum a saņēm ējs:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

(LIAA)

A tbalsta saņēm ējs :
A izpilda LIAA:

Iesniegum a numurs:
Iesniegum a datums:
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Pam atinform ācija par atbalsta saņēmēju:
1. Nosaukums:
2. Reģistrācijas numurs:
3. Nodokļu maksātāja numurs:
4. Juridiskā adrese:
5. Faktiskā adrese:
(Vieta, kurā atbalsta saņēmējs 
ražo savu produkciju vai sniedz 
pakalpojumus)
6. Pamatdarbības nozares: NACE 2.red.grupa: 

Nosaukums:
7. Atbalsta saņemšanas nozares:

Saimnieciskā darbība: Jā [ZH Nē [__1

NACE 2.red.grupa:
Nosaukums:

8. Skaidrojums, ja  atbalsta 
saņemšanas nozare atšķiras no 
pamatdarbības (ne vairāk kā 
1000 zīmes)

9. Produkta / pakalpojuma 
apraksts:

10. Esošie eksporta tirgi 
(valstis):

11. Eksporta apjoms iepriekšējā 
gadā EUR
12. Potenciālie mērķa tirgi 
(valstis):
13. Tīmekļa vietne

14. Kontaktpersonas: 
(Vārds, Uzvārds)

Telefons: E-pasts:

15. Atbalsta saņēmēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

komersants
kooperatīvā sabiedrība
zemnieku saimniecība
zvejnieku saimniecība
individuālais uzņēmums
biedrība
nodibinājums
ostu pārvalde
pašvaldība
plānošanas reģions
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16. Informācija par biedrībām, nodibinājumiem, kooperatīvajām sabiedrībām.
Ja iesniegumu iesniedz biedrība, nodibinājums vai kooperatīvā sabiedrība jāaizpilda šāda 
informācija:

Biedrībām vismaz piecu biedru -  komersantu 
vai kooperatīvo sabiedrību nosaukumi un 
reģistrācijas Nr.
Nodibinājumiem -  vismaz piecu nodibinājuma 
dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) -  komersantu vai kooperatīvo 
sabiedrību nosaukumi un reģistrācijas Nr.
Kooperatīvajām sabiedrībām vismaz trīs biedru 
-  komercsabiedrību nosaukumi un reģistrācijas 
Nr.

17. Papildus pievienojamie dokumenti de minimis atbalsta piešķiršanai

Komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais 
uzņēmums, biedrība, nodibinājums, kura paredz saņemt de minimis atbalstu, kopā ar šo 
iesniegumu iesniedz aizpildītu Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu 
Nr.740 ,J>e minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu 
paraugi” l.nielikumu1, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” 
l.pielikumu2 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 ,J)e minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” l.pielikumu3 
(ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē).

18. Papildus pievienojamie dokumenti, ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju 
iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 
EUR.

Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu! 
parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai 
nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, atbalsta saņēmējam ir iāiesniedz no EPS 
(elektroniskās deklarēšanas sistēmai izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka 
iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas 
pārsniedz 150 EUR.___________________________________________________________ _

19. Papildus iesniedzamie dokumenti MVK statusa apliecināšanai

1 http://likumi.lv/ta/id/271Q05-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-un-uzskaites-veidlapu- 
paraugi
2 http://likumi.lv/ta/id/277058-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniecibas-nozare
3 http://likumi.lv/ta/id/277059-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-zvejniecibas-un- 
akvakulturas-nozare
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Atbalsta saņēmējs (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu, kuri atbilst sīko (mikro), mazo 
un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) kopā ar šo iesniegumu 
iesniedz aizpildītu Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.776 „Deklarācija 
par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai” atbilstošo 
pielikumu.

Atbalsta saņēmēja apliecinājums:
Es, apakšā parakstījies (-usies),
atbalsta s a ņ ē m ē j a __________________________

atbalsta saņēmēja nosaukums
atbildīgā a m a t p e r s o n a , __________________________

vārds, uzvārds

amata nosaukums
apliecinu, ka uz iesnieguma
iesniegšanas b r ī d i , ------------------------------------  ‘

dd/mm/gggg

• atbalsta saņēmējam (izņemot pašvaldībai vai biedrībai, nodibinājumam, ostu pārvaldei, plānošanas 
reģionam, kuru pieprasītais atbalsts nav saistīta ar saimnieciskās darbības īstenošanu) ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, 
tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā 
darbība nav izbeigta un tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

• atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis LIAA vai citu Eiropas 
Savienības fondu administrējošu iestādi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu 
īstenošanu;

• atbalsta saņēmēja (attiecas uz komersantu, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kooperatīvo 
sabiedrību un individuālajiem uzņēmumiem) interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un 
komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kooperatīvai sabiedrībai un individuālajam 
uzņēmumam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

• ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas pārvalde, atbalsts netiek paredzēts 
saimnieciskās darbības īstenošanai;

• atbalsta saņēmējs piešķirto atbalstu izmantos tikai savās interesēs un nenodos to trešajām 
personām;

• atbalsta saņēmējs (attiecas uz komersantu, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kooperatīvo 
sabiedrību, individuālajiem uzņēmumiem biedrību (ja atbalsta saņemšana tiek paredzēta 
saimnieciskajai darbībai) un nodibinājumu (ja atbalsta saņemšana tiek paredzēta saimnieciskajai 
darbībai)) nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas 
Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. Punktu, ja  atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu 
de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352)
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darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) vai 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) 
Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354);

• atbalsta saņēmējs kumulējot de minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu vai ar citu 
valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām ievēros 
Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.678 „ Noteikumi par darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju”
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus;

• ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums (ja biedrībai vai nodibinājumam sniegtais atbalsts 
nav saistīts ar biedrības vai nodibinājuma saimniecisko darbību), atbalsts tiks izmantots visas 
nozares interešu pārstāvībai, ka atbalsts nav paredzēts un netiks izmantots atbalsta saņēmēja 
saimnieciskajā darbībā;

• ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums un atbalsts tiek prasīts saimnieciskās darbības 
veikšanai, atbalsta saņēmējs apliecina, ka piešķirto atbalstu neizmantos tikai viena vai vairāku savu 
biedru vai dalībnieku interesēs.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Atbildīgā amatpersona:
Vārds, u z v ā r d s _______________________________________________________________
A m a t s _______________________________________________________________
Datums*

Paraksts*

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja  elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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2.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018. gada/5Toktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-lKN-2018/ 5kO

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju”
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” atbalsta saņēmēju atlase 

Pārbaudes lapaN r.l atbalsta saņēmēja iesnieguma izvērtēšanai 
par atbilstību vērtēšanas kritērijiem

Atbalsta s a ņ ē m ē ja ________________(nosaukums) iesniegums (_____________________
(identifikācijas numurs)) atbalsta saņemšanai tika izvērtēts un tas

_  ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN 
_  „NĒ” 

_  NEATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN 
„NĒ”

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem

nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts 

komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 

kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, 
izņemot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 
individuālais uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un zinātniskās 
institūcijas), kuras dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions



2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas 
dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu 
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav 
sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 
2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 
pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

5 Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas 
reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu 
darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības 
īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē 
“NEATTIECAS”.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku 
vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
6. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 '2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.
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7. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1408 2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
pania piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru, ja  atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717 2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības 
un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja  
atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē. .

8. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

9. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407 2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 71 7/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

10. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.
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11. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav 
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, 
un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekli.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai not ibinājums
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
12. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.krit< 
“NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “N

irijā atzīmēts 
EATTIECAS”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
13. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 

kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru; 
regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;
regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, , ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

14. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

15. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407'2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 717 2014 1. panta 2. un 3. punktu.
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16. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Atzīmējiet ar ,,x” vajadzīgo un ar pārejas ailes

Sagatavoja: / /201__ _______________
(paraksts)

Apstiprināja: ___/___/201___________________________ ________________
(paraksts)

/ /201 _______________
(paraksts)
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3.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gada/^Toktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/5hO

Pārbaudes lapa N r.l iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no

šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā 

reģistrēts komersants:
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu  

reģistrā reģistrēta kooperatīvā
CaKiprIrTKo  ̂toi clroitoJUL/1VU11UU 1̂14-1 J1VU1LU
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri 
ir vism az trīs komersanti, izņemot 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vism az pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības;

1) Pārbauda vai atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapas (turpmāk 
-  iesniegum s) titullapā, iesniegum a sadaļā „Pamatinformācija 
par atbalsta saņēmēju” norādītais
a) komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība 
un individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā.
Informāciju, kas norādīta iesniegum ā salīdzina ar Lursoft datu 
bāzē pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku 
no „Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, informācija par likvidācijas 
procesiem, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, 
pamatkapitālu, darbības veidu, dalībnieku sarakstu un dalību 
citos uzņēmumos).

2) Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 
atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vism az 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegum ā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vism az 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vism az 3 biedrus -  komersantus, tad papildus 
iesniegum ā norādītajai informācijai, pārbauda arī kooperatīvās 
sabiedrības mājas lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. 
Ja no iesniegtās informācijas un kooperatīvās sabiedrības mājas 
lapas nevar pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir 
vism az 3 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums

1) Iesniegums;
2) LURSOFT;
3) Internets;

1



6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras
dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības (tai skaitā
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības
atbilstīgas
pakalpojumu
sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions

un
lauksaimniecības

kooperatīvās

neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, iesniegums 
neatbilst kritērijam.

3) Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka biedrības biedri ir vismaz 5 komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesniegumā norādītajai 
informācijai, pārbauda arī biedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
biedrības mājas lapas nevar pārliecināties, ka biedrības biedri ir 
vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības iesniegums 
neatbilst kritērijam.

4) Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta 
saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 
dibinātājus un to biedrus (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. 
Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka 
nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad 
papildus iesnieguma noradītajai informācijai, parbauda ari 
nodibinājuma mājas lapā (ja tāda ir) norādīto informāciju par 
dibinātāju un to biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
nodibinājuma mājas lapas nevar pārliecināties, ka nodibinājuma 
dibinātāji un to biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības, iesniegums neatbilst kritērijam.

5) Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas
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reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā 
„Pamatinformācija par atbalsta saņēmēju” visi rekvizīti atbilst 
publiskajā vide pieejamai informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma
rMOrtf'OUnC’ /A I 1 i c o o l /o n n  o** \ / o l o t e  

i v o in v ģ o a i i a o  u t^ / i iu  acuivciiici cii v a io ii?

ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro.

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu
/-1 lo n o r+ o  o r l m m i c f r S t n  r iA r ln U n  f  tiA rloM ii^  n o r o ^ n i ^ l z n  r lo fn K o 7 Ā

1) Iesniegums;
\ /7 F ^  O rlm in iC frS tA  n A rlA l/ll l  /  nA rlA A /ll\ j  * iez  u u m i i n o n  v t u  iiv u v z iv iu  ^ n v /u v  r

parādnieku datu bāze 
3) VID izziņa vai EDS izdruka

pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā nav 
nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.

2) .Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai 
nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta 
saņēmējs ir pievienojis iesniegumam no EDS (elektroniskās 
deklarēšanas sistēma) izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, 
kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta 
saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 
150 EUR.

Ja atbalsta saņēmējam ir iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu 
vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, un atbalsta saņēmējs nav 
iesniedzis no EDS izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas 
apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav 
bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā 
ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu eksporta 
proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas

1) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, vērtē saskaņā ar 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 
par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par

1) Iesniegums;
2) Atbalsta saņēmēja pēdējais noslēgtais 

gada pārskats (LURSOFT).
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veicināšana”” (turpmāk -  MK 
noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. gada 
18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai iesnieguma 7.punktā norādītā atbalsta saņemšanas 
nozare nav viena no MK noteikumu Nr. 678 pielikumā 
ietvertajām neatbalstāmajām nozarēm.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas pārvalde 
neparedz saņemt atbalstu par darbībām, 
kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, izvērtē, 
vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir attiecināmas uz 
nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma saimniecisko 
darbību ir uzskatāmas darbības, ar kurām biedrība/nodibinājums 
pārstāv sevi kā biedrību/nodibinājumu.

2) Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions vai 
ostas pārvalde, pārbauda, vai iesniegtais iesniegums atbalsta 
saņemšanai neietver saimnieciskas darbības. Ja pašvaldības, 
plānošanas reģiona vai ostas pārvaldes iesniegtais iesniegums ir 
paredzēts saimnieciskās darbības īstenošanai, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu 
pārvalde var saņemt atbalstu tikai par projektiem, kas neietver 
saimnieciskas darbības (pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas 
pārvalde lūdz atbalstu darbībām, kuras nav attiecināmas uz 
konkrētiem saimnieciskās darbības veicējiem (kas darbojas vai 
sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un nav mērķēti uz 
lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem 
(komercsabiedrībām) saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta
O/lZ."+. JJUHIVIU.

Iesniegums.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums
6. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 

mazo un vidējo saimnieciskās darbības
Parbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegta 
“Deklarācija par komercsabiedrības



subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgam ar ieksejo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”1;

2) LURSOFT.

7. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fīskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:
- Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 
1407/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. 
decembris, Nr. L 352) (turpmāk - 
regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 ..l)c minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē):

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu

1) Iesniegums;
2) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 

gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu narau°i” 1. melikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

4) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

5) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

6) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta.

1 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu:

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2014. gada 28, jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai 
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.

8. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība 
nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

1) Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs ir apliecinājis 
atbilstību kritērijā minētajām prasībām.

2) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu 
netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tai nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība nav izbeigta, 
pārliecinoties par to Lursoft datu bāzē vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. Pievieno izdruku no 
Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras „Maksātnespējas 
administrācija” datu bāzes.

1) Iesniegums;
2) LURSOFT;
3) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

9. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas
V1C113. Vai VairākaS ROZaTOS Vai VC1C CltaS
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka
----..------------------l„onuuiumiias nuz-aiu uaiuiuu un iz,inarou iiuuanaanu aasivaiia ai i tģuia.5

Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

6



saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

10. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

11. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekli.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekli.

Iesniegums.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums
12. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 

mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai 
vidējai komercsabiedrībai”2;

2) Atbalsta saņēmēja pēdējais 
noslēgtais gada pārskats 
(LURSOFT)

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts
“NEATTIECAS”)

13. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fīskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 ,J)e minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

1) Iesniegums;
2) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 

gada 2. decembra noteikumu 
Nr.740 „De minimis atbalsta

2 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:
- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. 

punktā noteikto maksimālo de
minimis atbalsta apmēru;

- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de
minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu;

-regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de
minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē.

(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 ,Jde minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem. 
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;
pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai 
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.__________________________________________

uzskaites un piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi” 1. 
pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015.
gada 29. septembra noteikumu
Nr.557 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” 1. 
pielikums;

4) Aizpildīts Ministru kabineta 2015.
gada 29. septembra noteikumu
Nr.558 „De minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē” 1. pielikums;

5) Aģentūras uzskaite par līdz šim
piešķirto de minimis atbalstu;

6) Saņemtais e-pasts no Lauku
atbalsta dienesta.



14. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība 
nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

1) Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs ir apliecinājis 
atbilstību kritērijā minētajām prasībām.

2) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu 
netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tai nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība nav izbeigta, 
pārliecinoties par to Lursoft datu bāzē vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. Pievieno izdruku no 
Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras „Maksātnespējas 
administrācija” datu bāzes.

1) Iesniegums;
2) LURSOFT;
3) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

15. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņa ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

16. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

9



4 .pielikum s

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
2018.gada ^ oktobra 

iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/Mt?

" D a r b ī b a s  p r o g r a m m a  " I z a u g s m e  u n  n o d a r b i n ā t ī b a "
3 . 2 . 1 .  s p e c i f i s k ā  a t b a l s t a  m ē r ķ a  " P a l i e l i n ā t  a u g s t a s  p i e v i e n o t ā s  v ē r t ī b a s  p r o d u k t u  u n  p a k a l p o j u m u  e k s p o r t a

p r o p o r c i j u "
3 . 2 . 1 . 2 .  p a s ā k u m s  "S tarp tau tiskās konkurētspējas veicināšana""

L a t v i j a s  n a c i o n ā l i e  s t e n d i  s t a r p t a u t i s k a j ā s  i z s t ā d ē s

Pieteikuma anketas form a dalībai nacionālajā stendā un atlases kritēriji

I
Pieteikuma anketas forma 

dalībai Latvijas uzņēmumu nacionālajā stendā

Izstāde: ......................................................................

Valsts: .......................................................................

Pilsēta: .......................................................................

Izstādes norises laiks: .......................................................................

Izstādes tematika: .......................................................................

Ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru
noslēgtā atbalsta līguma numurs ........................................................................

Atbalsta saņēm ēja kontaktinformācija

Atbalsta saņēmēja nosaukums:

Adrese:

Atbalsta saņēmēja mājas lapa:

Izmantotie sociālie tīkli un to adreses:

Atbalsta saņēmēja kontaktpersona (vārds, uzvārds):

Tālrunis, mob. tālrunis:

E-pasts:



īss atbalsta saņēmēja un tā darbības apraksts

1. Pamatdarbības nozare(-s) saskaņā ar NACE: 

Apakšnozare (ja ir nepieciešams uzrādīt):

Produktu vai pakalpojumu (ar kuriem piedalīsies izstāde) apraksts:

2. Apgrozījums iepriekšēja darbības gada,.......................... gads (neaizpilda pašvaldības, ostu
pārvaldes, plānošanas reģioni, biedrības un nodibinājumi):

3. Eksporta apjoms % no apgrozījuma iepriekšējā darbības gadā,................ gads (neaizpilda
pašvaldības, ostu pārvaldes, plānošanas reģioni, biedrības un nodibinājumi):

4. Darbinieku skaits iepriekšēja darbības gada,................................gads (neaizpilda
pašvaldības, ostu pārvaldes, plānošanas reģioni, biedrības un nodibinājumi):

5. Atbalsta saņēmēja pamatdarbībai iegūtie sertifikāti (ISO, OHSAS t.sk. sertifikāti atbilstoši 
atbalsta saņēmēja darbības nozarei -  ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.), 
lūdzu nosauciet (neaizpilda pašvaldības, ostu pārvaldes, plānošanas reģioni, biedrības un 
nodibinājumi):

6. Esošie eksporta tirgi, lūdzu nosauciet (neaizpilda pašvaldības, ostu pārvaldes, plānošanas 
reģioni, biedrības un nodibinājumi):

7. Dalība starptautiskajās izstādēs ārvalstīs pēdējo divu gadu laikā, saņemot vai nesaņemot 
valsts atbalstu, lūdzu nosauciet izstādes, izstādes norises laiku un vietu, kā arī, cik reizes esat 
piedalījušies:

7.1. - ja  uzņēmums ir piedalījies starptautiskajās izstādēs, piedaloties ar individuālo stendu, 
nesaņemot valsts atbalstu;

7.2. - ja  uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma izstādēs, gan piedaloties ar individuālo stendu un 
nesaņemot valsts atbalstu, gan citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un 
tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot valsts atbalstu;



7.3. - ja  uzņēmums ir piedalījies izstādes citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, 
klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot valsts atbalstu;

8. Potenciālo sadarbības partneru apraksts (aģenti, vairumtirgotāji, pārstāvji, meitas 
uzņēmums, piegāžu un kooperācijas sadarbības partneri, gala patērētāji un tml.), lūdzu 
aprakstiet:

9. Jusu produktu vai pakalpojumu priekšrocību mērķa tirgu īss apraksts, ludzu aprakstiet 
(neaizpilda pašvaldības, ostu pārvaldes, plānošanas reģioni, biedrības un nodibinājumi):

10. Ieguldījumu atbalsta saņēmēja pētniecībā un attīstībā apraksts, lūdzu aprakstiet (neaizpilda 
pašvaldības, ostu pārvaldes, plānošanas reģioni, biedrības un nodibinājumi):

13. Ieguldījumi atbalsta saņēmēja inovāciju procesos, kas ir saistīti ar produktu vai 
pakalpojumu izstrādi vai pārdošanu, lūdzu aprakstiet (neaizpilda pašvaldības, ostu pārvaldes, 
plānošanas reģioni, biedrības un nodibinājumi):

b)

c)

Pieteikuma aizpildīšanas datums

Lūdzu, nosūtiet šo pieteikumu uz LIAA
līdz gada : še i t

E IR O PU S SAVIENĪBA

I E f:  tJ . j  1 )  J  K  5  T A V A  h  A K O T N 'i



Atlases kritēriji dalībai Latvijas uzņēmumu nacionālajā stendā
(nav attiecināmi uz pašvaldībām, ostu pārvaldēm, plānošanas reģioniem, biedrībām un

nodibinājumiem)

II

K r itē r ijs Punk ti

P ro d uk t a .  p a k a l p o j u m a  
a t b i l s t ī b a  i / . s t ādes  s p e c i f i k a i  un  
n a c i o n ā l ā  s t e n d a  k o n c e p c i j a i

2 p u n k t i  p r o d u k t s  p a k a l p o j u m s  a t b i l s t  i / s t ā d e s  s pe c i f i ka i  

un  s t e n d a  k o n c e p c i j a i

0 p u n k t i  p r o d u k t s /  p a k a l p o j u m s  n e a t b i l s t  i z s t ā de s  
specilīkai un  stendu k o n c e p c i j a i

* Ja  v ē r t ē j u m s  ir 0  p u n k t i ,  p i e t e i k u m s  n e l i e k  t ā l āk  i zska t ī t s

A p g r o z ī j u m s  i e p r i e k š ē j ā  
d a r b ī b a s  g a d ā

4  p u n k t i  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a  a p g r o z ī j u m s  l i e l āks  p a r  1 
0 0 0  (H)O H C R

4 p u n k t i  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a  a p g r o z ī j u m s  2 5 0  0 0  i 1 
0 0 0  0 0 0  It! IR

2 p u n k t i  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a  a p g r o z ī j u m s  5 0  001 2 5 0  0 0 0  
I i K

1 p u n k t s  - a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a  a p g r o z ī j u m s  0 - 5 0  0 0 0  f l J R

0 p u n k t i  n a v  d a t u  p a r  a p g r o z ī j u m u

1 ik sporta apjoms " «  n o  

iepriekšējā gada apgrozījuma

4  p u n k t i  e k s p o r t a  a p j o m s  ir 5 1 100 "<> n o  a p g r o z ī j u m s

5 punkti eksporta a p j o m s  i r 1 5 0 ‘b.  no  apgrozījuma

2 p u n k t i  e k s p o r t a  a p j o m s  ir 1 I sO" ,, n o  a p g r o z ī j u m a

1 p u n k t s  e k s p o r t a  a p j o m s  ir 0  1 0 %  n o  a p g r o z ī j u m a

0 p u n k t i  nav n o r ā d ī t s  e k s p o r t a  a p j o m s

4 D a r b i n i e k u  s k a i t s  i e p r i e k š ē j ā  
d a r b ī b a s  g a d ā

4 p u n k t i  d a r b i n i e k u  s k a i t s  ir v a i r ā k  k ā  100

3 p u n k t i  d a r b i n i e k u  s k a i t s  ir 5 1 100

2 p u n k t i  d a r b i n i e k u  s k a i t s  ir 1 1 50

1 p u n k t s  d a r b i n i e k u  s k a i t s  ir m a z ā k s  p a r  10

0 p u n k t i  d a r b i n i e k u  s k a i t s  net ic i s  u z r ā d ī t s

s Atbalsta s a ņ ē m ē j ā  ir i ev i es t i  tā 
p a m a t d a r b ī b a i  un e k s p o r t a  
m ē r ķ a  v a l s t ī s  n e p i e c i e š a m i e  
sertifikāti ( I S O .  ( ) |  ĪS A S . t . sk.  
s e r t i f i kā t i  a t b i l s t o š i  uzņēmuma 
d a r b ī b a s  n o z a r e i  I S O  [ S .  f  N.  
B R C .  11 S. ( i M P ,  ( II P. 1 S C .  

( 4  u . e . )

1 p u n k t s  ir

0  p u n k t i  nav

b

1 I mpor t a  t i rgi

4  p u n k t i  e k s p o r t ē  uz. 4 un v a i r ā k  v a l s t ī m

4  punkti e k s p o r t ē  uz  v i s m a z  3 valstīm

2  punkti eksportē uz vismaz 2 valstīm

1 p u n k t s  e k s p o r t ē  u z  v i smaz .  1 val s t i

0 p u n k t i  e k s p o r t s  nav u z s ā k t s



7 1 p u n k t i  ja u / i t ē m . i m s  ir p>. u / ņ ē m u m a  
pārstāvētās no/ares s t a r p t a u t i s k a s  t/stadcs. piedaloties ar 
i n d i v i d u ā l o  s t e n d u ,  nesaņemot valsts atbalstu

D a l ī b a  s t a r p t a u t i s k ā s  i z s t ā d ē s  
p ē d ē j o  d i v u  g a d u  l a ikā ,  
s a ņ e m o t  va i  n e s a ņ e m o t  va l s t s

2 punkti j a  uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās 
nozares starptautiskās izstādēs, gan piedaloties ar 
individuālo s t e n d u  un nesaņemot valsts atbalstu, g a n  citu
o r g a n i z ā c i j u  ( l . I A A .  1 ,1 ' RK.  n o / o r u  a s o c i ā c i j a s ,  k l as te r i  un 
t m l . )  organizētajos nacionālajos stendos vai  a r ī  individuāli
s a ņ e m o t  v a l s t s  a t b a l s t u

a t b a l s t u 1 punkts ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma 
pārstāvētās nozares starptautiskās i/sladēs eitu o r g a n i z ā c i j u  

( I . IA A .  I .T K k .  nozaru asociācija». klasteri un tml.)
o r g a n i z ē t a j o s  n a c i o n ā l a j o s  s t e n d o s  \ n i  a r )  i n d i v i du ā l i  

s a ņ e m o t  v a l s t s  a t b a l s t u

0 p u n k t i  j a  u z ņ ē m u m s  n a v  p i e d a l ī j i e s  s t a r p t a u t i s k ā s  
i z s t ā d ē s
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A t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a  p o t e n c i ā l o  
sadarbības p a r t n e r u  a p r a k s t s

1 punkts Atbalsta saņēmējs ir norādījis detalizētu
p o t e n c i ā l o  s a d a r b ī b a s  p a r t n e r u  a p r a k s t u ,  n o r ā d o t  to 
n o s a u k u m u ,  d a r b ī b a s  j o m a s ,  kā  a r ī  p a m a t o j u m u  to  i zvēl e i

(1 p u n k t i  a p r a k s t a  n a \

0

A t b a l s t a  saņēmēja p r o d u k t u  
vai  p a k a l p o j u m u  p r i e k š r o c ī b u  
a p r a k s t s

1 punkts atbalstu saiietneļas i r s m o d / i s  detalizētu 
infot  m ā c i j u  p a r  a t b a l s t a  saņēmēju produktu \ui 
pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā  ari
s a l ī d z i n o š ā s  p r i e k š r o c ī b a s  s a l ī d z i n ā j u m ā  a r  l ī d z ī g i e m  

p r o d u k t i e m  vai  p a k a l p o j u m i e m  t i rgū

0 p u n k t i  a p r a k s t a  n a v

10 3 p u n k t i  i n t e r n ē t a  m ā j a s l a p a  v i s m a z  3 v a l o d ā s ,  k u r  v i su  
mājas lapas s a d a ļ u  inform ācija ir pieejama v isā s  n o r ā d ī t ā j ā s  
valodās vienādā apmērā

2 p u n k t i  i n t e r n ē t a  m ā j a s l a p a  v i s m a z  1 v a l o d ā s ,  k u r  visu 
mājas lapas sadaļu inform ācija ir pieejama \  ī sus norādītājās
v a l o d ā s  v i e n ā d ā  a p m ē r ā

I n t e r n e t a  m ā j a s  l ap a
1 p u n k t s  i n t e r n ē t a  m ā j a s l a p a  v i s m a z  v i e n ā  v a l o d ā  vai  a r ī  
n e p i l n ī g s  inform ācijas i e v i e t o j a m s  citu valodu sa d a ļ ā s

0 p un k t i ,  j a  nav i n t e r n ē t a  m ā j a s  l a p a s  vai  a r ī  sa i te s  uz 
n o r ā d ī t o  i n t e rn ē t a  m ā j a s  lapu. vai tās  sadaļām uz anketas 
a i z p i l d ī š a n a s  br īd i  n e s t r ā d ā

Papi ldus» 1 p u n k t s  p a r  m a ļ a - d i p u  i z s t ā d e s  n o r i s e s  v i e t a s  
v a l s t s  v a l o d a ,  j a  n o r i s e s  va i  >,s »akrīt ai m ē r ķ a  t i rgus  v a l o du  
tja mērķa tirgus nav pinu nu» » »alodās r u n ā j o š ā s  valstis)

1 1 Atbalsta s a ņ ē m ē j a  pārstāvībā 1 p u n k t s  ir p ā r s t ā v ī b a

s o c i ā l a j o s  t īk l os 0 p u n k t i  n a v  p ār s t āv  ī ba

1 n

P ē t n i e c ī b a s  &  a t t ī s t ī b as  
k o m p o n e n t e

2 p u n k t i  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a m  ir i e k š ē j i e  r e su r s i  p ē t n i e c ī b a s  
un a t t ī s t ī b as  p r o c e s a  n o d r o š i n ā š a n a i  ( a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a m  ir 
d a r b i n i e k s  vai  d a r b i n i e k u  g r u p a ,  k a s  a t b i l d  p a r  j a u n u  
p r o d u k t u  r a d ī š a n u ) .

1 p u n k t s  atbalsta s a ņ ē m ē j a s  p ē r k  p ē t n i e c ī b a s  un a t t ī s t ības  

p a k a l p o j u m u  n o  ā r p a k a l p n j u m n  sniedzējiem.



0 p u n k t i  nav a p n ī k s t u

1 -1ļ 3 p u n k t i  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j a  ir i e v i e s i s  3 vai  va i r ā k  
inovatīvus procesus a t b a l s t a  saņēmējā, kas saistīti a r  
p r o d u k t a  vai  p a k a l p o j u m a  i z s t r ā d i  vai  p ā r d o š a n u

P r o c e s u  m m ā c i j a s

2 p u n k t i  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j s  ir i e v i e s i s  2 i n o v a t ī v u s  
p r o c e s u s  a t b a l s t a  s a ņ ē m ē j ā ,  k a s  sa i s t ī t i  a r  p r o d u k t a  vai 
p a k a l p o j u m a  i z s t r ād i  va i  p ā r d o š a n u

1 p u n k t s  atbalsta saņēmējs ir ieviesis 1 inovatīvu procesus 
atbal s t i !  saņēmējā, k a s  sa i s t ī t i  a r  p r o d u k t a  va i  pakalpojuma 
i z s t r ād i  vai  p ā r d o š a n u

0 p u n k t i  i n o v ā e i j u  p r o c e s i  n a v  i ev i es t i



5.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gada^oktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/ OhO

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
_____________________ „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas”_____________________
Pārbaudes lapa Nr.2 atbalsta saņēmēja pieteikuma izvērtēšanai par atbilstību (Nacionālajiem 

stendiem)______________________________________________ (Pasākuma nosaukums)

Atbalsta saņēmēja ______________  (nosaukums, reģistrācijas numurs, līguma numurs)
iesniegums (_____________________ (identifikācijas numurs)) atbalsta saņemšanai tika
izvērtēts un tas

ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN 
„NĒ” 

NEATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN 
„NĒ”

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem

nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts 

komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 

kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, 
izņemot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 
individuālais uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un zinātniskās 
institūcijas), kuras dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions



2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas 
dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu 
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav 
sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 
2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 
pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

5 Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas 
reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu 
darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības 
īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē 
“NEATTIECAS”.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir 
spēkā.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie 
apliecinājumi ir spēkā.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku 
vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.
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9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1408 2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru, ja  atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717 2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības 
un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē.

10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 71 7 '2014 1. panta 2. un 3. punktu.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.
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13. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav 
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, 
un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

14. Atbalsta saņēmēja produkts atbilst izstādes 
specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā 
tiek organizēta izstāde.

15. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.krit< 
“NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts

Īrijā atzīmēts 
EATTIECAS”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Ne N/a Piezīmes
16. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

17. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru; 
regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;
regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, , ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

18. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.
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19. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407 2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408'2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379.2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408 2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 71 7/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

20. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

21. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

22. Atbalsta saņēmējs neparedz saņemt finansējumu par 
tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu 
ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai 
Eiropas Savienības līdzekļiem.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”) vai 
nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
23. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

24. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 
nepārsniedz 66 666 euro.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde, plānošanas reģions
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
25. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 

nepārsniedz 66 666 euro.
26. Atbalsta saņēmēja piedāvājums atbilst izstādes 

specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā 
tiek organizēta izstāde.

Atzīmējiet ar ,,x” vajadzīgo un ar pārējās ailes
Sagatavoja:___ /___/201___________________________ ________________

(paraksts)
Apstiprināja: / /201__ ________________

(paraksts)
/ /201

(paraksts)
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6.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gada /^.oktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IK.N-201 %l5Ho

P o r K o ļ i r ļ p c  l q n o  M r  7  Id I /Io n f n  i n  i ’o i ' f o c o n a c  n r A o n H n r * aA U1 k/U UUVJ lū ļ ju  1  ̂1 «AI (V1A1M UiV 1X1 1IV1 ij U T VI lVl}UUUJ ļz ■ VVVUUI M

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no

šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas 

komercreģistrā reģistrēts 
komersants;

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu
rp»aiotrq rprrictrptc* Vr\r\r'̂ rcitT'\7Q
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sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un 
atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz 
trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;

1) Pārbauda vai:
ajkomersants ir reģistrēts Latvijas Republikas 
komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā,

ļrr)Qpf*rqtv\/q QqVļjprli*7ļ3q vpmpipVļi \/qi vvginļglfii
saimniecība un individuālais uzņēmums ir reģistrēts 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu 
bāzē pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku 
no „Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, informācija par likvidācijas 
procesiem, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, 
pamatkapitālu, darbības veidu, dalībnieku sarakstu un dalību 
citos uzņēmumos).

2) Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 
atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, tad papildus 
iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī kooperatīvās 
sabiedrības mājas lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. 
Ja no iesniegtās informācijas un kooperatīvās sabiedrības mājas 
lapas nevar pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir

1) Līgums;
2) Pieteikuma anketa;
3) LURSOFT;
4) Internets;



5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību 
un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā 
ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības (tai 
skaitā lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās

jn
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions

vismaz 3 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, iesniegums 
neatbilst kritērijam.

3) Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesniegumā norādītajai 
informācijai, pārbauda arī biedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
biedrības mājas lapas nevar pārliecināties, ka biedrības biedri ir 
vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam.

4) Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta 
saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 
dibinātājus un to biedrus (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. 
Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka 
nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad 
papildus iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī 
nodibinājuma mājas lapā (ja tāda ir) norādīto informāciju par 
dibinātāju un to biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
nodibinājuma mājas lapas nevar pārliecināties, ka nodibinājuma 
dibinātāji un to biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības, iesniegums neatbilst kritērijam.

5) Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas 
reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā
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„Pamatinformācija par atbalsta sancmcju” visi rekvizīti atbilst 
publiskajā vidē pieejamai informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku 
datubāzē pieejamo informāciju nav 
nodokļu vai nodevu parādu, tai 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro.

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā nav 
nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā ir nodokļu 
vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai 
atbalsta saņēmējs ir pievienojis pieteikuma anketai no EDS 
(elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukātu izziņu par 
nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka pieteikuma anketas 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai 
nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

3) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā ir nodokļu 
vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR un nav pievienota vai 
iesūtīta EDS izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, tiek 
lūgts iesniegt EDS izdrukātu izziņu par nodokļu parādu 
nomaksu.

1)VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parādnieku datu bāze

2) VID izziņa vai EDS izdruka

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu un vai atbalsta saņēmējs nav atsaucis šādu 
apliecinājumu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās

1) Atbalsta saņēmēju, ja  atbalsta saņēmējs paredz saņemt 
atbalstu lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, 
vērtē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk

Pieteikuma anketa.
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vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) 
nav noteikta kā neatbalstāma nozare.

regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.
2) Atbalsta saņēmēju, ja  atbalsta saņēmējs paredz saņemt 

atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē saskaņā 
ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  
regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. 
gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. 
decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. 
panta 1. punktam.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas 
pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar 
saimnieciskās darbības īstenošanu.

1) Ja pieteikuma anketas iesniedzējs ir biedrība vai 
nodibinājums, izvērtē, vai atbalstu ir paredzēts saņemt 
darbībām, kas ir attiecināmas uz nozari kopumā. Par biedrības 
un nodibinājuma saimniecisko darbību ir uzskatāmas darbības, 
ar kurām biedrība/nodibinājums pārstāv sevi kā 
biedrību/nodibinājumu.

2) Ja pieteikuma anketas iesniedzējs ir pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas pārvalde, pārbauda, vai 
iesniegtais iesniegums atbalsta saņemšanai (7.punkts) 
neietver saimnieciskas darbības. Ja pašvaldības, plānošanas 
reģiona vai ostas parvaiaes iesniegtais iesniegums ir 
paredzēts saimnieciskās darbības īstenošanai, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Pašvaldība, plānošanas reģions vai 
ostu pārvalde var saņemt atbalstu tikai par projektiem, kas 
neietver saimnieciskas darbības tnašvaldība, plānošanasM ' 1
reģions vai ostas pārvalde lūdz atbalstu darbībām, kuras 
nav attiecināmas uz konkrētiem saimnieciskās darbības

Pieteikuma anketa.
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veioēiiem tkas darbojas vai sniedz nakalnninmns
atbilstošajā teritorijā)) un nav mērķēti uz lielajiem 
saimnieciskās darbības subjektiem (komercsabiedrībām) 
saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 24. punktu.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais 
atbalsta līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai 
tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta 
līguma sniegtie apliecinājumi ir 
spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

Papi dus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir tomersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursofit. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis 
atjaunotu MVK deklarāciju saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo 
informāciju par pēdējām izmaiņām pieteikuma anketas 
iesniegšanas dienā, tad, tiek lūgts iesniegt atjaunotu MVK 
deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”' ■

2) LURSOFT.

9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz: 
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 ,,De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1 .pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

1 http ://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis,
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 
3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, 
Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta saņēmējs 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis,
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja  
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai 
100000,00 EUP. apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu. Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur 
saņemto de minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienestā, 
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

61 māias lapa www.altum.lv “Atbalsta 
saņēmēji”.

10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas
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maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

īstenots tiesiskās a izsardzības process, vai a r tiesas lēm um u netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē.
P i p \ / i p n n  i ^ H n i l z u  n r \  I n r c n f t  H o t n  Vvo7AC \ /o i  ī f o l c t c  cirTPnti"iroc1 IV»IVI1V IZjWI U1VM IIV 1—J C41 JVll u u t u  V U1 VU1JU Û VUIUIUJ
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

administrācija” datu baze.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar

XT~ 1 A  ( ~ \ H  /OA1 ^  1 « „ « t o  O XT« 
i C g u l a s  i N i .  / / z ,k / i~ >  i .  p a n t a  z ..  p u l i i v i u ,  i c g u i a s  i N i .

1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

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

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

14. Atbalsta saņēmēja produkts atbilst 
izstādes specifikai, stenda 
koncepcijai un mērķa tirgum, kurā 
tiek organizēta izstāde.

Pārbauda, vai atbalsts tiek prasīts produktam, kurš atbilst izstādes 
specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek 
organizēta izstāde.

1) Pieteikuma anketa;
2) Aģentūras mājas lapā mājas lapā 

www.liaa.gov.lv sadaļā 
“Eksportētājiem” publicētā 
informācija;

3) Internets.
15. Netiek pārsniegts Regulas 

1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais 
kumulatīvais de minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts
“NEATTIECAS”)

16. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu

a r o  c o Vm o t o t i  ī e o m

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai 
vidējai komercsabiedrībai”2;

2) LURSOFT.

2 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam

http://www.liaa.gov.lv
http://likumi.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-komercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-mazas-sikas-un-videjas-komercsabiedribas-statusam


saskaņa ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

Tn ntha1<sta rmv ip<inipH'7i<2 atipmnntn MVK" Hpk1«rāpiiii
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

17. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru;
regulas Nr. 1408/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;

- regulas Nr. 717/2014 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

• parbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1.pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu 
Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi” 1. 
pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” 1. 
pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu 
Nr.558 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku 
atbalsta dienesta;

7) mājas lapa www.altum.lv “Atbalsta 
saņēmēji”.
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100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.

• Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur saņemto de 
minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienestā, AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum”.

18. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

19. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs

an , * . k 7 k —vai vtīv̂  una:> uaiuiuas, ivas icuipsi
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar
ronnloc VTt* 1 /107/001 7 1 nonto O r\iir»1ztn rom īlnc Mt>
A V ^ U I U J  i  ' 1 1 .  l T O / / i . U l  J  1 .  p C A A A L C i CAA AAV Ļ lA  ,  A V g ,  lA A U O  X V A .

1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
reeulu Nr. 1379/2014. tad valsts' O ---- ' — ' ' ----~ ■ 7 ----  -----—
atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

20. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

21. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais 
kumulatīvais de minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JA”)

22. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību



(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”3;

2) LURSOFT.

23. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto atbalstu.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde, plānošanas reģions

24. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto atbalstu.

25. Atbalsta saņēmēja piedāvājums 
atbilst izstādes specifikai, stenda 
koncepcijai un mērķa tirgum, kurā 
tiek organizēta izstāde.

Pārbauda, vai atbalsts tiek prasīts darbībām, kuras atbilst izstādes 
specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek 
organizēta izstāde.

1) Pieteikuma anketa;
2) Aģentūras mājas lapā mājas lapā 

www.liaa.gov.lv sadaļā 
“Eksportētājiem” publicētā 
informācija;

3) Internets.

3 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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7.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018. gada_/f. oktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/51(0

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma

_____________________ „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas”_____________________
Pārbaudes lapa Nr.3 atbalsta saņēmēja pieteikuma izvērtēšanai par atbilstību (Vizītes un 

tirdzniecības misijas)________________________________________ (Pasākuma nosaukums)

Atbalsta saņēmēja ______________  (nosaukums, reģistrācijas numurs, līguma numurs)
iesniegums ( (identifikācijas numurs)) atbalsta saņemšanai tika
izvērtēts un tas

~  ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN 
__ „NĒ”

_  NEATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, KURI TIEK VĒRTĒTI AR „JĀ” UN 
„NĒ”

I Dalībai tirdzniecības misi ja.
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem

nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts 

komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 

kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, 
izņemot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 
individuālais uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un zinātniskās 
institūcijas), kuras dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) ostu pārvalde.



2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas 
dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu 
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav 
sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 
2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 
pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

5 Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas 
reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu 
darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības 
īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē 
“NEATTIECAS”.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir 
spēkā.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie 
apliecinājumi ir spēkā.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku 
vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.
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9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1408 2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru, ja  atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības 
un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē.

10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408 2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407 2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408 2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 71 7 2014 1. panta 2. un 3. punktu.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.
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13. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav 
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, 
un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

14. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts 
“NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
15. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

16. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru; 
regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;
regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

17. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.
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18. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407 201 3 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408 2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 71 7 2014 1. panta 2. un 3. punktu.

19. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

20. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”) vai 
nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Jā Nē N/a Piezīmes

21.

Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 
vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

22. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 
nepārsniedz 66 666 euro.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir ostas pārvalde

Nr. Kritēriji (jā/nē) Jā Ne N/a Piezīmes
23 Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 

nepārsniedz 66 666 euro.
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II Dalībai valsts amatpersonu vizītē.
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem

nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts 

komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 

kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, 
izņemot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 
individuālais uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un zinātniskās 
institūcijas), kuras dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde,
9) plānošanas reģions.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas 
dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu 
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav 
sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.
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4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 
2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 
pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

5 Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas 
reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu 
darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības 
īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē 
“NEATTIECAS”.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir 
spēkā.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie 
apliecinājumi ir spēkā.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku 
vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

Nr. Kritēriji (jā/nē) Jā Nē N/a Piezīmes
8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.
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9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minirnis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407 2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
14(.)8 '2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru, ja  atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717 2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības 
un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē.

10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407 2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408 2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379 2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407 2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408 2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 717 2014 1. panta 2. un 3. punktu.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.
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13. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav 
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, 
un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

14. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts 
“NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
15. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

16. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru; 
regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;
regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, , ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

17. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.
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18. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407 2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379 2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 71 7 2014 1. panta 2. un 3. punktu.

19. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

20. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir ostas parvalde, pašvaldība, plānošanas reģions, 
biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651 2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

22. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 
nepārsniedz 66 666 euro.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir ostas pārvalde
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
23. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 

nepārsniedz 66 666 euro.

Atzīmējiet ar ,,x” vajadzīgo un ar pārejās ailes

Sagatavoja:___ /___/201  ________________
(paraksts)

Apstiprināja: ___/___/201__ ________________
(paraksts)

 / /201  _______________
(paraksts)
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8.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gada ^voktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-rNA-IKN-2018ļ5kO

Pārbaudes lapā Nr.3 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra 

I Dalībai tirdzniecības misijā.

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no

šādiem nosacījumiem:
1) Latvij as Republikas 

komercreģistrā reģistrēts 
komersants;

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta kooperatīvā 
sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un 
atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz 
trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

• Pārbauda vai:
ajkomersants ir reģistrēts Latvijas Republikas 
komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība,, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecība un individuālais uzņēmums ir reģistrēts 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu 
bāzē pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku 
no „Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, informācija par likvidācijas 
procesiem, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, 
pamatkapitālu, darbības veidu, dalībnieku sarakstu un dalību 
citos uzņēmumos).

• Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 
atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, tad papiidus

1) Pieteikuma anketa;
2) LURSOFT;
3) Internets;



4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību 
un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā 
ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības (tai 
skaitā lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības un atbilstīgas 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde; 

plānošanas reģions

iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī kooperatīvās 
sabiedrības mājas lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. 
Ja no iesniegtās informācijas un kooperatīvās sabiedrības mājas 
lapas nevar pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir 
vismaz 3 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, iesniegums 
neatbilst kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesniegumā norādītajai 
informācijai, pārbauda arī biedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
biedrības mājas lapas nevar pārliecināties, ka biedrības biedri ir 
vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, 
pārbauda, vai atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir 
norādījis vismaz 5 dibinātājus un to biedrus (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātājus (nodibinājuma) -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  nodibinājums, ir apliecinājis, ka 
dibinātāju un to biedru (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības. , tad papildus iesniegumā norādītajai 
informācijai, pārbauda arī nodibinājuma mājas lapā (ja tāda ir) 
norādīto informāciju par dibinātāju un to biedru skaitu. Ja no 
iesniegtās informācijas un nodibinājuma mājas lapas nevar 
pārliecināties, ka nodibinājuma dibinātāji un to biedri ir vismaz 
5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums neatbilst 
kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas 
reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā
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„Pamatinformācija par atbalsta saņēmēju” visi rekvizīti atbilst 
publiskajā vidē pieejamai informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts
i p n Ā r n n m n  r \ 1 p n A c t a  a H m i n i c t r A t n  i v i i v i i i u i i i u  u i v i i v i j i u  u v j i n m i  j u  v

nodokļu (nodevu) parādnieku 
datubāzē pieejamo informāciju nav 
nodokļu vai nodevu parādu, tai 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro.

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā nav 
nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR:

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā ir nodokļu 
vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai 
atbalsta saņēmējs ir pievienojis pieteikuma anketai no EDS 
(elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukātu izziņu par 
nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka pieteikuma anketas 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai 
nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

3) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā ir nodokļu 
vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR un nav pievienota vai 
iesūtīta EDS izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, tiek 
lūgts iesniegt EDS izdrukātu izziņu par nodokļu parādu 
nomaksu.

1) VID administrēto nodokļu (nodevu)
parādnieku datu bāze

2) VID izziņa vai EDS izdruka

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4 . Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1 . decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa

1) Atbalsta saņēmēju, ja  atbalsta saņēmējs paredz saņemt 
atbalstu lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, 
vērtē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais

1) Pieteikuma anketa;
2) LURSOFT.
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„Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) 
nav noteikta kā neatbalstāma nozare.

Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk 
regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja  atbalsta saņēmējs paredz saņemt 
atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē saskaņā 
ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  
regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. 
gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. 
decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. 
panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai iesnieguma 7.punktā norādītā atbalsta 
saņemšanas nozare nav viena no MK noteikumu Nr. 678 
pielikumā ietvertajām neatbalstāmajām nozarēm.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas 
pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar 
saimnieciskās darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, 
izvērtē, vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir 
attiecināmas uz nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma 
saimniecisko darbību ir uzskatāmas darbības, ar kurām 
biedrība/nodibinājums pārstāv sevi kā biedrību/nodibinājumu.

2)Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostas parvaldo, parbauda. vai iesniegtais iesniegums 
atbalsta saņemšanai (7.punkts) neietver saimnieciskas 
darbības. Ja pašvaldības, plānošanas reģiona vai ostas 
pārvaldes iesniegtais iesniegums ir paredzēts saimnieciskas 
darbības īstenošanai, iesniegums neatbilst kritērijam. 
Pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt 
atbalstu tikai par projektiem, kas neietver saimnieciskas 
darbības (pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas pārvalde

Pieteikuma anketa.
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lūdz atbalstu darbībām, kuras nav attiecināmas uz konkrētiem 
saimnieciskās darbības veicējiem (kas darbojas vai sniedz 
pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un nav mērķēti uz 
lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem 
(komercsabiedrībām) saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 
24. punktu.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais 
atbalsta līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai 
tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta 
līguma sniegtie apliecinājumi ir 
spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

Papi dus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir tomersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko
(īTilkiO), ĪTidZO Uii VidČjO
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

Parbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK. statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegta 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”1;

2) LURSOFT

9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz: 
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un

http://likum i.lv/ta/id/27119 l-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-dek!are-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis,
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 
3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, 
Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā

+ vn nLî i m o 1 y-1  y-t n/i t m t m/i i rijuvjic-irviu iiiarvMiiiaivj ue n i i n i u i i s

atbalsta apmēru, ja  atbalsta saņēmējs 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis,
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 ,,Z>e minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;
pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbaists pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00
C 1  ĪD aiuaiMa acuiciiicjain

produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu. Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur 
saņemto de minimis atbalstu, piemēram Lauku at'baista dienesta, 
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) mājas lapa www.altum.lv “Atbalsta 
saņēmēji”.
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10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

1 1 1 1 . Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai ātbslsts ssnēmējs iesniegumā ir 3.pliecinājis, kā 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 
1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.
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nosacījumus.
13. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 

persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar 
Krimināllikumu nav piemēroti 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

14. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais 
kumulatīvais de minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts
“NEATTIECAS”)

15. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
cpcVono K^nrmciiac 901 A 17UbiOlVMllM IVVillieiJULj i - * \ J A I . A / •

jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”2;

2) LURSOFT

2 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam

http://likumi.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-komercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-mazas-sikas-un-videjas-komercsabiedribas-statusam


Vēstnesis 7014 oada 76. inniis. Nr.--------- 7 -- o----  — ~ - j - j - J
L 187) 1. pielikumu.

16. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz: 

regulas Nr. 1407/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru;

- regulas Nr. 1408/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu; 
regulas Nr. 717/2014 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 
(MK noteikumi Nr.740) 1 .pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai 
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu
x t — 7/i a 7A ~1M./HU minimis čUUcUilcl
uzskaites un piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi” 1. 
pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu 
Nr.557 ,Jde minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” 1. 
pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu 
Nr.558 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku 
atbalsta dienesta;

6) mājas lapa www.altum.lv “Atbalsta 
saņēmēji”.
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posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.

• Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur saņemto de 
minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienests, AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum”.

17. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

18. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst

Nī~ 1 A  C\H /OA1 7itguias i  x i .  ī^tu/zzui j  uaTuiuas
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr.

 ̂ nonto O nn 0 r\i iv» i um ram il nr \T 010/0f11/1 1
1 T U U / Z . Ū 1  J  l .  ļ Z C l i l L C l  A .  .  L4 11  - J .  ^ U . J . l X V L C i  V C l i  1  L l l C l O  1  > 1  .  /  1  /  /  L ū  1  T  1 .

panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

19. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

20. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais

/1o m i n i  o r\ i m  c
rv u i i iu id . i i  v a i o  u v  i i i i i i i i i u o  u p j  u i i m .

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JA”)

21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”3;

2) LURSOFT

3 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam

http://likumi.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-komercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-mazas-sikas-un-videjas-komercsabiedribas-statusam


pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

22. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto atbalstu.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde, plānošanas reģions

23. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto atbalstu.
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II Dalībai valsts amatpersonu vizītē.
Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
]. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no

šādiem nosacījumiem:
11 Latviias Reoublikas/ «z i

komercreģistrā reģistrēts 
komersants;

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta kooperatīvā 
sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un 
atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz 
trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības;

• Pārbauda vai:
ajkomersants ir reģistrēts Latvijas Republikas 
komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība,, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecība un individuālais uzņēmums ir reģistrēts 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu 
bāzē pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku 
no „Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, informācija par likvidācijas 
procesiem, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, 
pamatkapitālu, darbības veidu, dalībnieku sarakstu un dalību 
citos uzņēmumos).

• Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 
atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, , tad papildus 
iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī kooperatīvās 
sabiedrības mājas lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. 
Ja no iesniegtās informācijas un kooperatīvās sabiedrības mājas 
lapas nevar pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir 
vismaz 3 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, iesniegums

1) Pieteikuma anketa;
2) LURSOFT;
3) Internets;
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6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību 
un personā] sabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā 
ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības (tai 
skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde,
9) plānošanas reģions.

neatbilst kritērijam.
• Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 

iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības. , tad papildus iesniegumā norādītajai 
informācijai, pārbauda arī biedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
biedrības mājas lapas nevar pārliecināties, ka biedrības biedri ir 
vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, 
pārbauda, vai atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir 
norādījis vismaz 5 dibinātājus un to biedrus (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātājus (nodibinājuma) -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  nodibinājums, ir apliecinājis, ka 
dibinātāju un to biedru (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka nodibinājuma dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, 
tad papildus iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī 
nodibinājuma mājas lapā (ja tāda ir) norādīto informāciju par 
dibinātāju un to biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
nodibinājuma mājas lapas nevar pārliecināties, ka nodibinājuma 
dibinātāji un to biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības, iesniegums neatbilst kritērijam.

• Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas 
reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā 
„Pamatinformācija par atbalsta saņēmēju” visi rekvizīti atbilst 
publiskajā vidē pieejamai informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) 
parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pieteikuma

1) VID administrēto nodokļu 
(nodevu) parādnieku datu bāze

2) VID izziņa vai EDS izdruka
14



nodokļu (nodevu) parādnieku 
datubāzē pieejamo informāciju nav 
nodokļu vai nodevu parādu, tai 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro.

anketas iesniegšanas dienā nav nodokļu vai nodevu parādi, 
kas pārsniedz 150 EUR;

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā 
ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, 
parbauda vai atbalsta saņēmējs ir pievienojis pieteikuma 
anketai no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) 
izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka 
pieteikuma anketas iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam 
nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 
EUR.

3) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā
t»* m a H o I z I h  u n i  n / ^ r lp » 7 i i  n o r i ļ r l i  1 / o c  r t o r o ņ  i  A r i  7  1 f̂l P I  T D  11 ņ  t i  i i O u O i v i u  v e l i  i l u u C v u  p c i l a u i ,  iv c ib  p t i i  o i i i v u z  i  j o  ī ^ v ^ r v  c i i i

nav pievienota vai iesūtīta EDS izdrukāta izziņa par nodokļu 
nomaksu, tad, tiek lūgts iesniegt EDS izdrukātu izziņu par 
nodokļu parādu nomaksu.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1 .decembra noteikumos Nr.678 ,, 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju”

1) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt 
atbalstu lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, 
vērtē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk 
regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt

1) Pieteikuma anketa;
2) LURSOFT.
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3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) 
nav noteikta kā neatbalstāma nozare.

atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) 
Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  
regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu 
de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. 
gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 
1407/2013) 1. panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai iesnieguma 7.punktā norādītā atbalsta 
saņemšanas nozare nav viena no MK noteikumu Nr. 678 
pielikumā ietvertajām neatbalstāmajām nozarēm.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
planēšanas reģions vai ostas 
pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar 
saimnieciskās darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, 
izvērtē, vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir 
attiecināmas uz nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma 
saimniecisko darbību ir uzskatāmas darbības, ar kurām 
biedrība/nodibinājums pārstāv sevi kā biedrību/nodibinājumu.

2)Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostas parvalde, parbauda, vai iesniegtais iesniegums 
atbalsta saņemšanai (7.punkts) neietver saimnieciskas 
darbības. Ja pašvaldības, plānošanas reģiona vai ostas 
pārvaldes iesniegtais iesniegums ir paredzēts saimnieciskās 
darbības īstenošanai, iesniegums neatbilst kritērijam. 
Pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt 
atbalstu tikai par projektiem, kas neietver saimnieciskas 
darbības (pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas pārvalde 
lūdz atbalstu darbībām, kuras nav attiecināmas uz konkrētiem 
saimnieciskās darbības veicējiem (kas darbojas vai sniedz 
pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un nav mērķēti uz

Pieteikuma anketa.

16



lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem 
(komercsabiedrībām) saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 
24. punktu.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais 
atbalsta līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai 
tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta 
līgumā sniegtie apliecinājumi ir 
spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

Papi dus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir tomersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”4;

2) LURSOFT

9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz: 
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis,

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada

1) Aizpildīts Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra 
noteikumu Nr.740 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība un uzskaites veidlapu 
paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība lauksaimniecības nozarē”

4 http://likum i.lv/ta/id/271191 -kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 
3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, 
Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta saņēmējs 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu; 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis,
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai 
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas
QllfAtl*OnonArto tlAVOrā A/OI 1 ^(1^0 0 0  P I lī? OtMAmīl qtV\q1ctQ uuivJii ui upvji lu 1 1 v ui i j_< i v uļj’jv i i  iLi u iuu i j  tu

saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.

• Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur saņemto de 
minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienestā, AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum”.

1. pielikums;
3) Aizpildīts Ministru kabineta 

2015. gada 29. septembra 
noteikumu Nr.558 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. 

pielikums;
4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto de minimis atbalstu;
5) Saņemtais e-pasts no Lauku 

atbalsta dienesta;
6) mājas lapa ww.altum.lv “Atbalsta 

saņēmēji”

10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas

Pārbauda, vai atbaista saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras 

„Maksātnespējas



spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

administrācija” datu baze.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 
1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

13. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi

Iesniegums.
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nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar 
Krimināllikumu nav piemēroti 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

14. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais 
kumulatīvais de minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts
“NEATTIECAS”)

15. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas

nar ar iplcšpir» tirān
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”5;

2) LURSOFT

5 http://likum i.lv/ta/id/271191 -kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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16. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru;

- regulas Nr. 1408/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar
lauksaimniecības p lUUU fvlU

primāro ražošanu; 
regulas Nr. 717/2014 3.
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

narhanrlfl vai atbalsta sanem eis ir a iz n ild iiis  M in istru  kabinetaj------------------ ,      ,-------------j  - - - — r  - j  - - - -

2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra

;u.,r
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;
pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības

1) Aizpildīts Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra
noteikumu Nr.740 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība un uzskaites veidlapu
paraugi” 1, pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumu Nr.557 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība lauksaimniecības nozarē”
1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumu Nr.558 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. 
pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku
atbalsta dienesta;

6) mājas lapa www.altum.lv 
“Atbalsta saņēmēji”
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produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.

• Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur saņemto de 
minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienestā, AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum”.

17. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

18. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 
1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

19. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

20. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais 
kumulatīvais de minimis apjoms.

vu ivii, ja  aiuaibtci
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. Eu'R;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JA”)

21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”6;

2) LURSOFT

6 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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L 187) 1. pielikumu.

22. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim piešķirto 
atbalstu.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde, plānošanas reģions

23. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim piešķirto 
atbalstu.
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9.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gada^oktobra 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/ StfO

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
_____________________ „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas”_____________________

Pārbaudes lapa Nr.4 atbalsta saņēmēja pieprasījuma izvērtēšanai par atbilstību 
(Konsultācijām)____________________ (Valsts, paziņojuma Nr.)

Atbalsta s a ņ ē m ē j a _________________ (nosaukums, līguma numurs) iesniegums
(______________________ (identifikācijas numurs)) atbalsta saņemšanai tika izvērtēts un tas

ATBILST VĒRTĒŠANAS K RITĒRIJIEM , KURI TIEK  VĒRTĒTI AR „JĀ ” UN 
„NĒ”

NEATBILST VĒRTĒŠANAS K R ITĒRIJIEM , KURI TIEK  VĒRTĒTI AR „JĀ ” UN 
„NĒ”

Nr. Kritēriji (jā/nē) Jā Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem

nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts 

komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 

kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, 
izņemot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 
individuālais uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un zinātniskās 
institūcijas), kuras dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions



2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas 
dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu 
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav 
sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 
2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 
pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1,2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

5 Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas 
reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu 
darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības 
īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē 
“NEATTIECAS”.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir 
spēkā.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie 
apliecinājumi ir spēkā.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku 
vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.
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9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos liskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru, ja  atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 
717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības 
un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē.

10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.
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13. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav 
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, 
un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

14. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts 
“NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
15. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

16. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs 
kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta 
kopējo apmēru nepārsniedz:
regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru; 
regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;
regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru, , ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

17. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.
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18. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai 
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu 
saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs 
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai 
regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

19. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 
24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

20. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. 
Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu paredzēts saņemt 
zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”) vai 
nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un 

vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

22. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 
nepārsniedz 66 666 euro.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde, plānošanas reģions

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
23. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā 

nepārsniedz 66 666 euro.

Atzīmējiet ar ,,x” vajadzīgo un ar pārējās ailes

Sagatavoja: / /201__  ________________
(paraksts)

Apstiprināja: / /201__  ________________
(paraksts)
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10.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gada /5) oktobrī 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-201 %ļSh<D

Pārbaudes lapa Nr.4 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no

šādiem nosacījumiem:
1) Latvij as Republikas 

komercreģistrā reģistrēts 
komersants;

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta kooneratīvāO ±

sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un 
atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz 
trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;

1) Pārbauda vai:
ajkomersants ir reģistrēts Latvijas Republikas 
komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība,, zemnieku vai zvejnieku 
saimniecība un individuālais uzņēmums ir reģistrēts 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu 
bāzē pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku 
no „Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, informācija par likvidācijas 
procesiem, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, 
pamatkapitālu, darbības veidu, dalībnieku sarakstu un dalību 
citos uzņēmumos).

2) Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 
atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, tad papildus 
iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī kooperatīvās 
sabiedrības mājas lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. 
Ja no iesniegtās informācijas un kooperatīvās sabiedrības mājas 
lapas nevar pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir

1) Pieprasījums;
2) LURSOFT;
3) Internets;
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5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību 
un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā 
ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības (tai 
skaitā lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības un atbilstīgas 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions

vismaz 3 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, iesniegums 
neatbilst kritērijam.

3) Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesnieguma !6.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesniegumā norādītajai 
informācijai, pārbauda arī biedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
biedrības mājas lapas nevar pārliecināties, ka biedrības biedri ir 
vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, iesniegums 
neatbilst kritērijam.

4) Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta 
saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 
dibinātājus un to biedrus (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. 
Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka 
nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, , tad 
papildus iesniegumā norādītajai informācijai, pārbauda arī 
nodibinājuma mājas lapā (ja tāda ir) norādīto informāciju par 
dibinātāju un to biedru skaitu. Ja no iesniegtās informācijas un 
nodibinājuma mājas lapas nevar pārliecināties, ka nodibinājuma 
dibinātāji un to biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības, iesniegums neatbilst kritērijam.

5) Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas 
reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā
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„Pamatinformācija par atbalsta saņēmēju” visi rekvizīti atbilst 
publiskajā vidē pieejamai informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku 
datubāzē pieejamo informāciju nav 
nodokļu vai nodevu parādu, tai 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro.

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju pieprasījuma iesniegšanas dienā nav
n A f ļ o U l l  \/01 tv /~ļ /3 1 1 n o r o r l t  1/OC n ā r e n i p r l 7  1 PI IT?

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju pieprasījuma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai 
nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta 
saņēmējs ir pievienojis pieprasījumam no EDS (elektroniskas 
deklarēšanas sistēma) izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, 
kas apliecina, ka pieprasījuma iesniegšanas dienā atbalsta 
saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas 
pārsniedz 150 EUR.

3) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju pieteikuma anketas iesniegšanas dienā ir nodokļu 
vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR un nav pievienota vai 
iesūtīta EDS izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, tiek 
lūgts iesniegt EDS izdrukātu izziņu par nodokļu parādu 
nomaksu.

1) VID administrēto nodokļu (nodevu)
parādnieku datu bāze

2) VĪD izziņa vai EDS izdruka

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1. spec i fi skā atbal sta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās

1) Atbalsta saņēmēju, ja  atbalsta saņēmējs paredz saņemt 
atbalstu lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai, vērtē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. 
decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par 
ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L

1) Pieprasījums;
2) LURSOFT.



vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana”” 
(turpmāk -  MK noteikumi Nr.678) 
nav noteikta kā neatbalstāma nozare.

352) (turpmāk regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. 
punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt 
atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas 
(ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 
108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, 
Nr. L 190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. 
punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 
par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai atbalsta saņemšanas nozare nav viena no 
MK noteikumu Nr. 678 pielikumā ietvertajām 
neatbalstāmajām nozarēm.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas 
pārvalde neparedz saņemt atbalstu 
par darbībām, kas būtu saistītas ar 
saimnieciskās darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, 
izvērtē, vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir 
attiecināmas uz nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma 
saimniecisko darbību ir uzskatāmas darbības, ar kurām 
biedrība/nodibinājums pārstāv sevi kā biedrību/nodibinājumu.
2)Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostas parvalde, parbauda, vai iesniegtais iesniegums 
atbalsta saņemšanai (7.punkts) neietver saimnieciskas 
darbības. Ja pašvaldības, plānošanas reģiona vai ostas 
pārvaldes iesniegtais iesniegums ir paredzēts saimnieciskas 
darbības īstenošanai, iesniegums neatbilst kritērijam. 
Pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt 
atbalstu tikai par projektiem, kas neietver saimnieciskas 
darbības (pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas pārvalde

Pieprasījums.

4



lūdz atbalstu darbībām, kuras nav attiecināmas uz konkrētiem 
saimnieciskās darbības veicējiem (kas darbojas vai sniedz 
pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un nav mērķēti uz 
lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem 
(komercsabiedrībām) saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 
24. punktu.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais 
atbalsta līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai 
tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta 
līgumā sniegtie apliecinājumi ir 
spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

Papi dus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

8. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko
mavn nn \/ir1pir\V HIUZjVJ Ull * 1 UVJ V

saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtēiot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek 
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”1;

2) LURSOFT

9. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz: 
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un

http ://likum i.lv/ta/id/271191 -kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis,
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013)
3. panta 2. punktā noteikto
maksimālo de minimis atbalsta
apmēru;
Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, 
Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta saņēmējs 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu: 
Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis,
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1.pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 
ir nepieciešams samazināt pieprasīto de minimis atbalsta 
finansējumu.

• Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur saņemto de 
minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienestā, AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum”.

piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) mājas lapa www.altum.lv “Atbalsta 
saņēmēji”
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10. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu
W\ nl/on O n V\t*A 11*1 1iiidrv^alIiC^pyjao u.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

11. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 
1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

12. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta

Iesniegums.
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minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

kumulācijās nosacījumus.

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

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

14. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais 
kumulatīvais de minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakuitūrai triju gadu periodā ir 4,45 miij.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts
“NEATTIECAS”)

15. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro), mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subiektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām
i'zm^inām mVtmlvnrnfi ipcnipašfirmc Hipnā tfid tiek
lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”2;

2) LURSOFT

2 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam

http://likumi.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-komercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-mazas-sikas-un-videjas-komercsabiedribas-statusam


piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

16. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru;
r̂ rTiiloc TNTr 1 AHS/Om  ̂ ^i V̂ UIUJ 1 111. 1 TUO/ 1
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;

- regulas Nr. 717/2014 3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja  atbalsta 
saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

• pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1 .pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra 
noteikumu Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi 
Nr.557) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu), vai Ministru kabineta 2015.gada 
29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē” 
(MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē);

• Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir 
tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

• Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta 
piešķiršanas uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 
1 .pielikumā norādītā informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss 
piešķirtais/izmaksātais atbalsts;

• pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu 
laika posmā nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu, vai 
100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR apjomu atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu, vai 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu 
Nr.740 ,JDe minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi” 1. 
pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība
lonl/coimnipoTKoc nn-7a rrV* 1 iaUi\oaiiinuCviL/aj nuẑ uiv i.
pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu 
Nr.558 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku 
atbalsta dienesta;

6) māias lapa www.altum.lv “Atbalsta 
saņēmēji”.
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darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Ja iepriekš 
piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 
EUR atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.

• Pārbauda publiski pieejamo informāciju par citur saņemto de 
minimis atbalstu, piemēram Lauku atbalsta dienestā, AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum”.

17. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam 
nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums, 
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 
vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras

\/1ql, coftiocnoioc orlm in ict»*ar* 1 1o” rlotn Ko7pc „inuivoaiiivoļJvjao a u iiiiu u n a v ija  uaiu  uaZ-vS.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

18. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs 
vai veic citas darbības, kas ietilpst 
regulas Nr. 1407/2013 darbības 
jomā, un nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr.
1 ZinS/901  ̂ A/Q1 rldrhrvioc 7A;PimpnKQC1 1 KS A» V/ 1 » Ml MM1 L/ V/J Ml; » VJ 1 1 1VV1 L/Mij

un akvakultūras nozarē saskaņā ar 
regulu Nr. 1379/2014, tad valsts

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 
1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. 
panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu 
nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 2. punktu, 
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 
3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

19. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā 
minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
ievēros MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta 
kumulācijas nosacījumus.

Iesniegums.

20. Netiek pārsniegts Regulas 
1408/2013 3. panta 3. Punktā un 
Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā
T n m m  « A  + o i l r t n i n  *-v% nlzfn  n 1 m  njoai vijai nuitijvuais iiiajvbiiiiaiai:>
kumulatīvais de minimis apjoms.

Kritērijs tiek vērtēts, ja  atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu 
primārajai ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju 
gadu periodā ir 10,78 milj. EUR;

Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) Iesniegums;
2) E-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”) vai nodibinājums (ja 5.kritērijā atzīmēts “JĀ”)

21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko 
(mikro). mazo un vidējo 
saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.
Ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis atjaunotu MVK deklarāciju 
saskaņā Lursoft datubāzē pieejamo informāciju par pēdējām 
izmaiņām pieteikuma anketas iesniegšanas dienā, tad, tiek

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”3;

2) LURSOFT

3 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam

http://likumi.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-komercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-mazas-sikas-un-videjas-komercsabiedribas-statusam


piemērojot Līguma 107. un 108. 
pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. 
L 187) 1. pielikumu.

lūgts iesniegt atjaunotu MVK deklarāciju.

22. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim piešķirto 
atbalstu.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde, planošanas reģions

23. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

Aģentūras uzskaite par līdz šim piešķirto 
atbalstu.
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1 1. pielikums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
2018.gada/^oktobrī 

iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/6 ^ 0

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiska atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotas vērtības produktu un pakalpojumu
eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas”

Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji

Atbalsta saņēmējs:_______________________________  Līguma Nr.

Vērtēšana tiek veikta PIRMO REIZI ATBILST pārbaudes kritērijiem
ļ  Vērtēšana tiek veikta OTRO REIZI NEATBILST pārbaudes kritērijiem

I Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana.

Nr. Kritēriji (ja/ne) Ja Nē N/a Piezīmes

1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta zemnieku vai zvejnieku saimniecība;
4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālais uzņēmums.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.



4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” (turpmāk -  MK noteikumi 
Nr.678) nav noteikta kā neatbalstāma nozare.

5. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir spēkā.
6. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie apliecinājumi ir spēkā.

7. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

8. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 
24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu:

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. 
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  regula 
Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.

9. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.



10. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. Danta 2. un 3. Dunktu vai reaulas Nr. 717/2014 1. oanta 2. un 3. Dunktu.

11. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

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

13. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

14. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 25 000 euro.

15. Atbalsta saņēmēja ražotne, produkts, process vai pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktajām 
prasībām saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai darījumu 
partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus euro gadā,

16. Atbalsta saņēmējs nav pieprasījis atbalstu Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 1. punkta "d" apakšpunktā 
minētajām darbībām,

17. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst Ministru kabineta 2015. gada 1. 
decembra noteikumu Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas 
noteikumi” 35. punktā minētās ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanas izmaksu pozīcijām.

18. Maksājuma pieprasījums un izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti Aģentūrā pēc tam, kad ir 
novērtēta ražotņu vai produktu atbilstība.

19. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. 
gada 30. aprīlim, iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31. jūlijam.

20. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. gada 1. maiju, iesniegti 
Aģentūrā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.

21. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 
19.augustam, iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 20. novembrim.



22. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no attiecināmajam izmaksam.

23. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti saskaņā ar maksājuma pieprasījuma 
pielikumu "Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.

24. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu konts bankā vai Valsts 
kasē.

25. Maksājuma pieprasījumā norādītais bankas norēķinu konts ir atbalsta saņēmēja konts.
26. Iesniegts prasībām atbilstošs grāmatvedības kontu plāns.
27. Iesniegtas prasībām atbilstošas grāmatvedības kontu izdrukas par pārskata periodu.
28. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi
29. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros nav veicis darījumus ar saistītajām personām.



II Dalībai starptautiskās izstādēs/konferencēs/sem ināros ar individuālo stendu ārvalstīs (t.sk. tūrism a sektorā)

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants;
2Ī Latviias Renuhlikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kooneratīvā sabiedrība (tai skaitā- / ---  -- i... . ....- - -o- 1 v

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta zemnieku vai zvejnieku saimniecība;
4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālais uzņēmums;
5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, 

kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;
6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts 

nodibinājums (izņemot izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuras dibinātāju un to 
biedru (biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struklūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, Ministru kabineta 2015.gada 1 .decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” (turpmāk -  MK noteikumi 
Nr.678) nav noteikta kā neatbalstāma nozare.



5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, planošanas reģions vai ostas parvalde neparedz saņemt 
atbalstu par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu.

Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē “NEATTIECAS”.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir spēkā.
7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie apliecinājumi ir spēkā.
8. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. 

gada 30. aprīlim, iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31. jūlijam.
9. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. gada 1. maiju, iesniegti 

Aģentūrā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.
10. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, izņemot tūrisma sektorā veiktām darbībām, kas 

veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 
20. novembrim.

11. Viena kalendārā gada laikā viens atbalsta saņēmējs ir saņēmis atbalstu ne vairāk kā piecām MK 
noteikumu Nr.678 14.3.apakšpunktā minētajām, izņemot ar tūrismu saistītām, atbalstāmajām 
darbībām.

12. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no attiecināmajām izmaksām.
13. Ir iesniegti visi 3.ttiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti suskānā ar maksājuma pieprasījuma 

pielikumu “Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.
14. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu konts bankā vai Valsts 

kasē.
15. Maksājuma pieprasījumā norādītais bankas norēķinu konts ir atbalsta saņēmēja konts.
16. Iesniegts prasībām atbilstošs grāmatvedības kontu plāns.
17. Iesniegtas prasībām atbilstošas grāmatvedības kontu izdrukas par pārskata periodu.
18. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi.
19. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros nav veicis darījumus ar saistītajām personām.
20. Atbalstāmā darbība tiek īstenota tūrisma sektorā, kur izstādes/konferences/semināra specifika
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tūrisms).
Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

Nr. Kritēriji (ja/ne) Ja Nē N/a Piezīmes



21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

22. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 
24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. 
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  regula 
Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.

23. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

24. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 I. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

25. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

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



27. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

28. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 37. punktā 
minētajām atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

29. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, 
izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda 
konstrukciju (izstādes organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu (izstādes vai 
stenda organizatora noteiktās izmaksas), kā arī ar izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma 
sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas nepārsniedz 15 000 euro vienā 
izstādē/konferencē/seminārā.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”),
un paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
30. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 - 2020.gadam 

pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros noteiktajiem atbalsta saņēmēja kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

31. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

32. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 

atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.

33. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīsums. tā saimnieciskā darbība nav izbeinta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.



34. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

35. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

36. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

37. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 37. punktā 
minētajām atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

38. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, 
izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda 
konstrukciju (izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas 
laukumu (izstādes/konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas), kā arī ar 
izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas 
nepārsniedz 15 000 euro vienā izstādē.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”), un paredz saņemt atbalstu
darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Ne N/a Piezīmes
39. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 - 2020.gadam 

pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros noteiktajiem atbalsta saņēmēja kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

40. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

41. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro.
42. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 37. punktā 

minētajām atbalstāmo izmaksu pozīcijām.
43. Atbalsta saņēmējs pārstāv nozari kopumā.



44. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, 
izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda 
konstrukciju (izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas 
laukumu (izstādes/konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas), kā arī ar 
izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas biedrībai 
vai nodibinājumam nepārsniedz 30 000 euro vienā izstādē.
Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas parvalde, planošanas reģions, un paredz saņemt atbalstu darbibam, kas nav saistītas ar

saimnieciskās darbības īstenošanu
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
45. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro.
46. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 37. punktā 

minētajām atbalstāmo izmaksu pozīcijām.
47. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, 

izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda 
konstrukciju (izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas 
laukumu (izstādes/konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas), kā arī ar 
izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas 
nepārsniedz 30 000 euro vienā izstādē.



III Dalībai Aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs.
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1. Atbalsta saņēmējs bija Aģentūras organizētās tirdzniecības misijas/ Latvijas augstu valsts 
amatpersonu vizītes ārvalstīs dalībnieks

2. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta zemnieku vai zvejnieku saimniecība;
4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālais uzņēmums;
5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, 

kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;
6 )  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts 

nodibinājums (izņemot izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuras dibinātāju un to 
biedru (biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) Pašvaldība;
8) ostu pārvalde;
9) plānošanas reģions.

3. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 enro.

4. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt 
atbalstu par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu.
Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē “NEATTIECAS”.



6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir spēkā.
7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie apliecinājumi ir spēkā.
8. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. 

gada 30. aprīlim, iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31. jūlijam.
9. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. gada 1. maiju, iesniegti 

Aģentūrā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.
10. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 

19. augustam, iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 20. novembrim.
11. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % apmērā no attiecināmajām izmaksām.
12. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti saskaņā ar maksājuma pieprasījuma 

pielikumu “Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”
13. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu konts bankā vai Valsts 

kasē.
14. Maksājuma pieprasījumā norādītais bankas norēķinu konts ir atbalsta saņēmēja konts
15. Iesniegts prasībām atbilstošs grāmatvedības kontu plāns
16. Iesniegtas prasībām atbilstošas grāmatvedības kontu izdrukas par pārskata periodu
17. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi
18. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros nav veicis darījumus ar saistītajām personām

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Ne N/a Piezīmes
19. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 

(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.



20. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 
24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. 
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  regula 
Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.

21. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

22. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

23. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

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

25. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.



26. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu 
vizītē ārvalstī, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”),
un paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
27. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 - 2020.gadam 

pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros noteiktajiem atbalsta saņēmēja kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

28. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

29. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 

atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
- regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 

atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.
30. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 

spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

31. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

32. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas
nnsarīiiimns



33. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

34. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu 
vizītē ārvalstī, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.
darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenos

iriterija atzīmēts “JA”), un paredz saņemt atbalstu 
anu

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
35. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 - 2020.gadam 

pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros noteiktajiem atbalsta saņēmēja kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

36. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

37. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro.
38. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu 

vizītē ārvalstī, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.
Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas parvalde vai planošanas reģions, ja paredz saņemt atbalstu darbibam, kas nav saistītas ar

saimnieciskās darbības īstenošanu
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
39. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro.
40. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu 

vizītē ārvalstī, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

IV Dalībai biedrības, nodibinājuma, pašvaldības, plānošanas reģiona organizētajās tirdzniecības misijās.
Nr. Kritēriji (ja/ne) Jā ! Nē N/a Piezīmes



1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri ir vismaz trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta zemnieku vai zvejnieku saimniecība;
4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālais uzņēmums;
5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, 

kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;
6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts 

nodibinājums (izņemot izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuras dibinātāju un to 
biedru (biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības un atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

7) ostu pārvalde.
2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 
saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, MK noteikumos Nr.678 nav noteikta kā neatbalstāma nozare.
5 Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas pārvalde neparedz saņemt 

atbalstu par darbībām, kas būtu saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu.
Ja biedrība vai nodibinājums paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē “NEATTIECAS”.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir spēkā.
7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie apliecinājumi ir spēkā.
8. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. 

gada 30. aprīlim, iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31 . jūlijam.
9. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. gada 1. maiju, iesniegti

Acrpntūrā no vēlāk kā triin mēnpšu laikā npp tam kad ir notikusi athilstošā darhīha
10 Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 

19. augustam, iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 20. novembrim.



11. Viena kalendārā gada laikā viens atbalsta saņēmējs ir saņēmis atbalstu ne vairāk kā divām MK 
noteikumu Nr.678 14.4.apakšpunktā minētajām dalībām tirdzniecības misijās, izņemot Aģentūras 
organizētām tirdzniecības misijām.

12. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām dalībai tirdzniecības 
misijā.

13. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti saskaņā ar maksājuma pieprasījuma 
pielikumu “Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”

14. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu konts bankā vai Valsts 
kasē.

15. Maksājuma pieprasījumā norādītais bankas norēķinu konts ir atbalsta saņēmēja konts
16. Iesniegts prasībām atbilstošs grāmatvedības kontu plāns
17. Iesniegtas prasībām atbilstošas grāmatvedības kontu izdrukas par pārskata periodu
18. Svešvaloda iesniegtiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi
19. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros nav veicis darījumus ar saistītajām personām
20. Tirdzniecības misiju organizēja pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja 

biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru 
(komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro (ņemot 
vērā arī to komercsabiedrību apgrozījumu, kas nav tirdzniecības misijas dalībnieka biedri vai 
dibinātāji, bet ir biedri vai dibinātāji kādā no organizācijām, kas ir tirdzniecības misijas dalībnieka 
biedri) un ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas 
tirdzniecības misijai.
Tirdzniecības misijā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš 
sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī 
programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes 
programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem 
ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums
Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 

(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.



22. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 
24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. 
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk -  regula 
Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.

23. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

24. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

25. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

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

27. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā
I atviiai noteiktais m ak sim ā lais knm ulatīvais de minimis aniom s-- - -j -- -- --- -- -..............— - - ----- -- - -.............  TJ
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.



28. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38.1. 
punktā minētajām atbalstāmām izmaksām.

29. Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajā vienā tirdzniecības misijā, izņemot Aģentūras 
organizētā tirdzniecības misijā, piedalās vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par 
partneruznēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I 
pielikumam, atbalsts tiek nodrošināts vienam MK noteikumu Nr.678 5.punktā noteiktajam gala 
labuma guvējam.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”),
un paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Ne N/a Piezīmes
30. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 - 2020.gadam 

pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros noteiktajiem atbalsta saņēmēja kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

31. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

32. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 

atbalsta saņēmējs nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
- regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja 

atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.
33. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 

spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija 
vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

34. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas 
ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.



35. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas 
nosacījumus.

36. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. panta 3. punktā 
Latvijai noteiktais maksimālais kumulatīvais de minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu paredzēts saņemt zvejniecības vai akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai.

37. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38.1. 
punktā minētajām atbalstāmām izmaksām.

38. Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajā vienā tirdzniecības misijā, izņemot Aģentūras 
organizētā tirdzniecības misijā, piedalās vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par 
partneruznēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1 
pielikumam, atbalsts tiek nodrošināts vienam MK noteikumu Nr.678 5.punktā noteiktajam gala 
labuma guvējam.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”), un paredz saņemt atbalstu
darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē 1 N/a Piezīmes
39. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 - 2020.gadam 

pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros noteiktajiem atbalsta saņēmēja kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

40. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu 
(komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 
651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

41. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro.
42. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 “38.1. 

punktā minētajām atbalstāmām izmaksām.
43. Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajā vienā tirdzniecības misijā, izņemot Aģentūras 

organizētā tirdzniecības misijā, piedalās vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par 
partneruznēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I 
pielikumam, atbalsts tiek nodrošināts vienam MK noteikumu Nr.678 5.punktā noteiktajam gala 
labuma guvējam.
Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir ostas parvalde, un paredz saņemt atbalstu darbibam, kas nav saistītas ar saimnieciskas darbības īstenošanu

Nr. kTritpriii (\nlr\f*\ Ja Nē N/a Piezīmes
44. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro.
45. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38.1. 

punktā minētajām atbalstāmām izmaksām.



V Darījum u tūrism a pasakum a organizēšana Latvijā

Nr. Kritēriji (jā/nē) Ja Nē N/a Piezīmes
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai 
akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu):

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (izņemot to, 
kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), 
kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts nodibinājums (izņemot 
to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), 
kuras dibinātāju un to biedru (biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz 
pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības.

2. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) 
statusam saskaņā ar regulas Nr.651/2014 1. pielikumu.

3. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos 
gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

4. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

5. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav 
izbeigta vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

6. Atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar 
Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

7. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, MK noteikumos Nr.678 nav noteikta kā neatbalstāma nozare.
8. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst regulas 

Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar regulu 
Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts 
atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 
2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

9. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos atbalsta kumulācijas nosacījumus.



10. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas 
vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, tad šajā kritērijā ir jāatzīmē “NEATTIECAS”.

11. Biedrība, nodibinājums paredz saņemt atbalstu par darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu.
12. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta līgums ir spēkā.
13. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā sniegtie apliecinājumi ir spēkā.
14. Izmaksas apliecinošie dokumenti par darbībām, kas veiktas sākot ar 2017. gada 1. decembri, iesniegti Aģentūrā 

ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.
15. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti saskaņā ar maksājuma pieprasījuma pielikumu 

“Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”
16. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu konts bankā vai Valsts kasē.
17. Maksājuma pieprasījumā norādītais bankas norēķinu konts ir atbalsta saņēmēja konts
18. Iesniegts prasībām atbilstošs grāmatvedības kontu plāns
19. Iesniegtas prasībām atbilstošas grāmatvedības kontu izdrukas par pārskata periodu
20. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi
21. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros nav veicis darījumus ar saistītajām personām
22. Atbalsta saņēmējs ir pieprasījis atbalstu par darījumu tūrisma pasākuma organizēšanu Latvijā
23. Darījuma tūrisma pasākums Latvijā ilgst vismaz 3 dienas un tajā piedalās vismaz 150 dalībnieki - ārzemnieki, 

kuru ceļojuma mērķis ir darījuma tūrisma pasākums Latvijā.
24. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu Nr.678 38.' punktā minētajām 

atbalstāmo izmaksu pozīcijām.
25. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām
26. Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienā darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne vairāk kā 50 euro par vienu 

darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku (ārzemnieku).
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Parbaudija:
Ā rējās tird zn iecīb as veic in āšan as departam enta
Ā rējo  tirgu atbalsta p iešķ iršanas nodaļas a tb ild īga is darbinieks

(parak sts) (a tšifrē jum s) (datum s)



Apstiprināja:
Ā rējās tird zn iecīb as ve ic in ā ša n a s departam enta
Ā rējo  tirgu atbalsta p iešķ iršan as nodaļas vadītājs _________________________________________________________________________

(p a ra k sts)  (a tš ifrē ju m s) (d atum s)



12.pielikums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

2018.gadai^ .oktobrī 
iekšējiem noteikumiem Nr.ORG-INA-IKN-2018/ 6kQ

Pārbaudes lapas “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” pārbaudes nosacījumi.

I Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana.

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots

1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no
Šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā 

reģistrēts komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā reģistrēta kooperatīvā 
sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri 
ir vismaz trīs komersanti, izņemot 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums.

Pārbauda vai:
a) komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā,
b) kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība 
un individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā.

Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu bāzē 
pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku no 
„Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, informācija par likvidācijas procesiem, aktuālajiem 
maksātnespējas procesiem, pamatkapitālu, darbības veidu, 
dalībnieku sarakstu un dalību citos uzņēmumos).

1) Maksājuma pieprasījums (turpmāk -  
MP);

2) LURSOFT;
3) Internets.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju MP iesniegšanas dienā nav nodokļu vai

1)VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parādnieku datu bāze

2) VID izziņa vai EDS izdruka
1



nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro.

nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR;
2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta saņēmējs 
ir pievienojis MP no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) 
izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka MP 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai 
nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

3) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR un MP nav pievienota EDS 
izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, pieprasot papildu 
informāciju MP izvērtēšanai, tiek lūgts iesniegt EDS izdrukātu 
izziņu par nodokļu parādu nomaksu.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā 
ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfīnansēto projektu 
īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfīnansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu eksporta 
proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana”” (turpmāk -  MK 
noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

1) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, vērtē saskaņā ar 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 
par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par 
ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. gada

1) MP;
2) LURSOFT.
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18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk-regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai MP 4.sadaļā norādītā atbalsta saņemšanas nozare 
nav viena no MK noteikumu Nr. 678 pielikumā ietvertajām 
neatbalstāmajām nozarēm.

5. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta 
līgums ir spēkā.

Pārliecinās, vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un 
vai tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

6. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā 
sniegtie apliecinājumi ir spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

7. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”1;

2) LURSOFT

8. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:
- Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 
1407/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) 1.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā 
MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē).

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un

1 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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atbalsta apmēru;
- Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. 
decembris, Nr. L 352) (turpmāk - 
regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu:

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā 
informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais 
atbalsts;
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;
3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 

lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā pārsniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR 
atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

akvakultūras nozarē” 1. pielikums;
4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto de minimis atbalstu;
5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 

dienesta;
6) ALTUM mājas lapa: www.altum.lv 

vai saņemts e-pasts no ALTUM

9. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.
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nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

10. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

11. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas 
rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

MP.

12. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekli.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

13. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. 
panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. 
panta 3. punktā Latvijai noteiktais 
maksimālais kumulatīvais de minimis 
apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.
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paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

- Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu 
periodā ir 10,78 milj. EUR;

- Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj. 
EUR.

14. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 25 000 
euro.

Pārbauda, vai ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana pasākumu 
attiecināmās izmaksas ir ne vairāk kā 25 000 EUR vienam gala 
labuma guvējam kalendāra gadā.

1) MP;
2) Aģentūras datu bāze.

15. Atbalsta saņēmēja ražotne, produkts, 
process vai pakalpojums atbilst mērķa 
tirgos noteiktajām prasībām saskaņā ar 
attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, 
kompetento iestāžu vai darījumu 
partneru prasībām, kuru apgrozījums 
pārsniedz 150 miljonus euro gadā,

Pārbauda, vai ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana pasākums 
ir veikts, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process vai 
nakalnoiums atbilst mērķa tiruos noteiktajām prasībām saskaņā ar 
(oblieāti iāatbilst vienai no prasībām):

1) MP;
2) Internets (atbalsta saņēmēja mājas 

lapa, normatīvie dokumenti, 
sadarbības partneri, datu bāzes u.c.).

1) attiecīgaj iem normatīvaj iem aktiem;
2) kompetento iestāžu prasībām;
3) darījumu partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 

150 miljonus euro gadā.
16. Atbalsta saņēmējs nav pieprasījis 

atbalstu Komisijas 2013. gada 18. 
decembra Regulas (ES)Nr. 1407/2013 
par Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. 
panta 1. punkta "d" apakšpunktā 
minētajām darbībām.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs nav pieprasījis atbalstu Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma 
par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) 1. panta 1. punkta "d" apakšpunktā minētajām darbībām.
Ja nav gūta pārliecība, ka pieprasītais atbalsts atbilst vai neatbilst 
kritērijā minētajām prasībām, tad atbalsta sniegšana vai nesniegšana 
tiek saskaņota ar Ekonomikas ministriju.

Saņemtais e-pasts no Ekonomikas 
ministrijas.

17. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek 
prasīts atbalsts, atbilst Ministru kabineta 
2015. gada 1. decembra noteikumu 
Nr.678 “Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 
augstas pievienotās vērtības produktu 
un pakalpojumu eksporta proporciju" 
3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana" īstenošanas 
noteikumi” 35. punktā minētās ražotņu 
un produktu atbilstības novērtēšanas 
izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK noteikumu 
Nr.678 35.punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām.

MP
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18. Maksājuma pieprasījums un izmaksas 
apliecinoši dokumenti iesniegti 
Aģentūrā pēc tam, kad ir novērtēta 
ražotņu vai produktu atbilstība.

Pārbauda, vai maksājuma pieprasījumam ir pievienoti visi izmaksu 
apliecinošie dokumenti, t.sk. dokumenti, kas apliecina ražotņu vai 
produktu/pakalpojumu atbilstību (sertifikāti, apliecinājumi).

MP

19. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. 
septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, 
iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31. 
jūlijam.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumu Nr.678 14.2.3.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai maksājuma pieprasījums par darbībām, kas veiktas no 
2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim ir iesniegts 
Aģentūrā līdz 2016. gada 31. jūlijam.

MP

20. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. 
gada 1. maiju, iesniegti Aģentūrā ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
ir notikusi atbilstošā darbība.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.2.3.punktu un tās ir īstenotas MK 
noteikumos Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 
1.maiju, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā triju 
mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība (piemēram, 
ja sertifikāta izdošanas laiks ir 2018.gada 10.septembris, tad 
maksājuma pieprasījums Aģentūrā vai pastā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 
līdz 2018.gada 11 .decembrim).

MP

21. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. 
maija līdz 2018. gada 19. augustam, 
iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 20. 
novembrim.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumu Nr.678 14.2.3.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, no 2018. gada 1. maija līdz 
2018. gada 19. augustam, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne 
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. novembrim (ja sertifikāta izdošanas 
laiks ir no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, tad 
maksājuma pieprasījums Aģentūrā vai pastā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 
līdz 2018.gada 20.novembrim).

MP

22. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % 
no attiecināmajām izmaksām.

Pārbauda, vai pieprasītā atbalsta intensitāte nepārsniedz MK 
noteikumos Nr.678 noteikto intensitāti 50 % apmērā.
Atbalsta finansējuma apmēru (EUR) aprēķina = attiecināmo izmaksu 
summa (EUR) x atbalsta intensitāte 50%.
Atbalsta finansējuma apmēru aprēķinos noapaļo uz leju.

MP

23. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu 
apliecinošie dokumenti saskaņā ar 
maksājuma pieprasījuma pielikumu 
“Papildus iesniedzamie attaisnojošie

Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti attiecināmo izmaksu apliecinošie 
dokumenti, kas norādīti maksājuma pieprasījuma sadaļā “Papildus 
iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.
Pārbauda, vai uz visiem darījumu un maksājumu apliecinošajiem

MP
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dokumenti”. dokumentiem ir norādīts Līguma numurs.
Gadījumā, ja uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem nav norādīts Līguma numurs, Aģentūra lūdz atbalsta 
saņēmēju iesniegt apliecinājumu, ka uz visiem darījumu un 
maksājumu apliecinošajiem dokumentu oriģināliem ir norādīts 
Līguma numurs.

24. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek 
izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu 
konts bankā vai Valsts kasē.

Pārbauda, vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 
līguma kopija par atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā vai Valsts 
kasē atvēršanu, uz kuru Aģentūra maksā atbalsta finansējumu. 
Maksājuma pieprasījuma sadaļā “Norēķina rekvizīti” norādītais 
bankas konts atbilst līgumā norādītajam kontam.
Pārbauda, vai visi maksājumi, kas saistīti ar atbalstāmajām 
darbībām, ir veikti bezskaidra naudas norēķinu veidā.
Ja atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros veic izdevumus 
ārvalstu valūtā un darījuma veikšanai piemēro komercbankas 
noteikto valūtas maiņas kursu, tad maksājuma pieprasījumā jāiekļauj 
summa, kas pārrēķināta EUR, piemērojot Latvijas Bankas (turpmāk 
-  LB) noteikto valūtas kursu maksājuma veikšanas dienā (vai avansa 
norēķina sagatavošanas dienā).
Ja maksājuma veikšanas dienā LB noteiktais valūtas kurss ir lielāks 
par darījuma dienā noteikto komercbankas valūtas maiņas kursu, 
maksājuma pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta EUR, 
piemērojot komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu maksājuma 
veikšanas dienā.
Valūtām, kurām Eiropas Centrālā Banka nepublicē EUR atsauces 
kursu, izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu 
informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā internēta resursā 
publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret EUR.

1) MP, t.sk. līguma kopija (izziņa) par 
atbalsta saņēmēja norēķinu konta 
bankā vai Valsts kasē atvēršanu;

2) LB mājas lapa un citas mājas lapas, 
kurās ir pieejama informācija par 
nekotēto valūtu kursiem.

25. Maksājuma pieprasījumā norādītais 
bankas norēķinu konts ir atbalsta 
saņēmēja konts.

Ja maksājuma pieprasījumā, kā maksājuma veikšanas konts ir 
norādīts bankas konts, kas nav atbalstāmo darbību īstenošanai 
izmantotais norēķinu konts, un pēc iesniegtajiem dokumentiem 
nevar gūt pārliecību, ka šis konts pieder atbalsta saņēmējam, tad 
lūdz atbalsta saņēmēju iesniegt bankas līgumu/iesniegumu par 
norādītā konta atvēršanu.

MP.

MP, t.sk. grāmatvedības konta plāns.26. Iesniegts prasībām atbilstošs 
grāmatvedības kontu plāns.

Pārbauda, vai:
1. vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 

apstiprināta grāmatvedības kontu plāna, atbilstoši Ministru



kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi 
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kopija;

2. kontu plānā ir konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un 
pārskatu par atbalstāmo darbību īstenošanu, t.sk. atbalstāmo 
darbību īstenošanai atvērtais norēķinu konts;

3. kontu plāns atbilsts Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka 
kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, 
pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko 
organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā prasībām, 
t.i., tajā ir ietverti ar atbalstāmo darbību īstenošanu saistītie 
konti, kā arī kontu plānā ir nodalīts ieņēmumu konts, kurā tiks 
grāmatoti saņemtie ES fondu līdzekli.

27. Iesniegtas prasībām atbilstošas 
grāmatvedības kontu izdrukas par 
pārskata periodu.

Pārbauda pievienotās grāmatvedības kontu vai subkontu izdrukas un 
pārbauda, vai:
1. kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukās norādītais periods 

atbilst maksājuma pieprasījumā norādītajam pārskata perioda 
sākuma un beigu datumam;

2. kontu vai subkontu apgrozījuma izdrukās ir iekļauti visi ar 
attiecināmajām izmaksām saistītie izdevumi un var identificēt 
darījuma partnerus, datumu, pamatojuma dokumentus, sākuma un 
beigu saldo.

Gadījumā, ja maksājuma pieprasījumam nav pievienotas 
grāmatvedības kontu izdrukas, tad pārbauda, vai uz darījuma un 
maksājuma apliecinošajiem dokumentiem ir norādīti grāmatojumi 
un summas EUR.

MP.

28. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir 
pievienoti šo dokumentu tulkojumi

Pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem (līgumiem, 
darījumu apliecinošajiem dokumentiem, maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem) ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā 
atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem 
Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 
valodā”. Ja avansa norēķinā, kuram pievienoti maksājumu 
apliecinošie dokumenti (čeks, biļete, kvīts u.c.) svešvalodā, ir 
norādīta detalizēta informācija latviešu valodā par maksājuma 
dokumentu (dokumenta datums, summa, pakalpojuma sniedzējs, 
pakalpojuma veids), tad tulkojumu avansa norēķinā norādītajiem 
dokumentiem nav nepieciešams pievienot.

MP.
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29. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību Pārbauda Lursoft datu bāzē informāciju, vai atbalsta saņēmējam nav 1) MP;
ietvaros nav veicis darījumus ar saistītas personas pazīmes ar kādu no darījumu partneriem (t.sk. 2) Lursoft.
saistītajām personām. transporta pakalpojuma sniedzēju).
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II Dalībai starptautiskās izstadēs/konferencēs/semināros ar individuālo stendu ārvalstīs (t.sk. tūrisma sektorā).

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no

šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā 

reģistrēts komersants;
2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā reģistrēta kooperatīvā 
sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība), kuras biedri 
ir vismaz trīs komersanti, izņemot 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, automašīnu garāžu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un

Pārbauda vai:
a) komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība,, zemnieku vai zvejnieku saimniecība 
un individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā.

Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu bāzē 
pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku no 
„Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, informācija par likvidācijas procesiem, aktuālajiem 
maksātnespējas procesiem, pamatkapitālu, darbības veidu, 
dalībnieku sarakstu un dalību citos uzņēmumos).
• Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 

atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, tad papildus 
iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, Aģentūra 
pārbauda arī kooperatīvās sabiedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas 
par biedriem, tad kooperatīvai sabiedrībai tiek lūgts iesniegt 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir vismaz 3 
komersanti, tad MP neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, 
MP neatbilst kritērijam.

• Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs

1) MP;
2) LURSOFT;
3) Internets.

11



zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz 
pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības (tai skaitā
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības un 

lauksaimniecībasatbilstīgas 
pakalpojumu 
sabiedrības);

7) pašvaldība;
8) ostu pārvalde,
9) plānošanas reģions.

kooperatīvas

iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka biedrības biedri ir vismaz 5 komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesnieguma veidlapā 
norādītajai informācijai, Aģentūra pārbauda arī biedrības mājas 
lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav 
informācijas par biedriem, tad biedrībai tiek lūgts iesniegt 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka biedrības biedri ir vismaz 5 komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības, MP neatbilst kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta 
saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 
dibinātājus un to biedrus (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. 
Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka 
nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad 
papildus iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, 
Aģentūra pārbauda arī nodibinājuma mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas 
par nodibinājuma dibinātājiem vai biedriem, tad 
nodibinājumam tiek lūgts iesniegt nodibinājuma dibinātāju un 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka nodibinājumam dibinātāji vai biedri ir vismaz 
5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, MP neatbilst 
kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas 
reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā 
„Pamatinformācija par atbalsta saņēmēju” visi rekvizīti atbilst
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publiskajā vide pieejamai informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju MP iesniegšanas dienā nav nodokļu vai 
nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.
1) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta saņēmējs 
ir pievienojis MP no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) 
izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka MP 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai 
nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR un MP nav pievienota EDS 
izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, pieprasot papildu 
informāciju MP izvērtēšanai, tiek lūgts iesniegt EDS izdrukātu 
izziņu par nodokļu parādu nomaksu.

1) VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parādnieku datu bāze;

2) VID izziņa vai EDS izdruka.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā 
ar Eiropas Savienības struktūrfonda 
vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto 
projektu īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, 
Ministru kabineta 2015.gada 
1.decembra noteikumos Nr.678 „ 
Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt augstas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu eksporta 
proporciju” 3.2.1.2.pasākuma 
„Starptautiskās konkurētspējas

1) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, vērtē saskaņā ar 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 
par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par

1) MP;
2) LURSOFT.
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veicināšana”” (turpmāk -  MK 
noteikumi Nr.678) nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. gada 
18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai MP 4.sadaļā norādītā atbalsta saņemšanas nozare 
nav viena no MK noteikumu Nr. 678 pielikumā ietvertajām 
neatbalstāmajām nozarēm.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas pārvalde 
neparedz saņemt atbalstu par 
darbībām, kas būtu saistītas ar 
saimnieciskās darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, izvērtē, 
vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir attiecināmas uz 
nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma saimniecisko darbību 
ir uzskatāmas darbības, ar kurām biedrība/nodibinājums pārstāv sevi 
kā biedrību/nodibinājumu.
2) Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions vai 
ostas pārvalde, pārbauda, vai iesniegtais iesniegums atbalsta 
saņemšanai (7.punkts) neietver saimnieciskas darbības. Ja 
pašvaldības, plānošanas reģiona vai ostas pārvaldes iesniegtais 
iesniegums ir paredzēts saimnieciskās darbības īstenošanai, 
iesniegums neatbilst kritērijam. Pašvaldība, plānošanas reģions vai 
ostu pārvalde var saņemt atbalstu tikai par projektiem, kas neietver 
saimnieciskas darbības (pašvaldība, plānošanas reģions vai ostas 
pārvalde lūdz atbalstu darbībām, kuras nav attiecināmas uz 
konkrētiem saimnieciskās darbības veicējiem (kas darbojas vai 
sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un nav mērķēti uz 
lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem (komercsabiedrībām) 
saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 24. punktu.

1) Iesniegums;
2) MP.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais 
atbalsta līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai 
tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā 
sniegtie apliecinājumi ir spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

8. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. 
septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim,

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.3.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.

MP
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iesniegti Aģentūra līdz 2016. sada 31.O O ---
jūlijam.

Pārbauda, vai maksājuma pieprasījums par darbībām, kas veiktas no 
2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim ir iesniegts 
Aģentūrā līdz 2016. gada 31. jūlijam.

9. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. 
gada 1. maiju, iesniegti Aģentūrā ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, 
kad ir notikusi atbilstošā darbība.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumu Nr.678 14.3.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 
1.maiju, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā triju 
mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība (piemēram, 
ja starptautiskās izstādes/konferences/semināra norises laiks ir no 
2018.gada 5.septembra līdz 10.septembrim, tad maksājuma 
pieprasījums Aģentūrā vai pastā ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 
2018.gada 11 .decembrim).
Pārbauda, vai no izstādes/konferences/semināra mājaslapas un no 
izmaksu apliecinošajiem dokumentiem var gūt pārliecību, ka 
atbalsta saņēmējs starptautiskajā izstādē/konferencē/seminārā 
ārvalstīs ir piedalījies ar individuālo stendu.
Starptautiskās izstādes/konferences/semināra apmeklējums vai 
dalība, sniedzot prezentāciju, nav atbalstāma darbība.

1) MP;
2) Internets.

10. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, izņemot tūrisma sektorā 
veiktām darbībām, kas veiktas no 
2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. 
augustam, iesniegti Aģentūrā līdz 
2018. gada 20. novembrim.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumu Nr.678 14.3.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, no 2018. gada 1. maija līdz 
2018. gada 19. augustam, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne 
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. novembrim.
Pārbauda, vai no izstādes/konferences/semināra mājaslapas un no 
izmaksu apliecinošajiem dokumentiem var gūt pārliecību, ka 
atbalsta saņēmējs starptautiskajā izstādē/konferencē/seminārā 
ārvalstīs ir piedalījies ar individuālo stendu (kopstendu). 
Starptautiskās izstādes/konferences/semināra apmeklējums vai 
dalība, sniedzot prezentāciju, nav atbalstāma darbība.

1) MP;
2) Internets.

11. Viena kalendārā gada laikā viens 
atbalsta saņēmējs ir saņēmis atbalstu 
ne vairāk kā piecām MK noteikumu 
Nr.678 14.3.apakšpunktā minētajām, 
izņemot ar tūrismu saistītām, 
atbalstāmajām darbībām.

Pārbauda, vai viena kalendārā gada laikā viens atbalsta saņēmējs nav 
jau saņēmis atbalstu par piecām MK noteikumu Nr.678 
14.3.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām -  
izstādēm/konferencēm/semināriem.
Vērtējot, vai viena kalendārā gada laikā viens atbalsta saņēmējs nav 
jau saņēmis atbalstu par piecām individuāli izvēlētām starptautiskām 
izstādēm/konferencēm/semināriem ārvalstīs, tiek ņemts vērā

1) MP;
2) Aģentūras lietvedības sistēma 

DocLogix
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projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (turpmāk -  
Projekts) ietvaros kalendārajā gadā sniegto atbalstu skaits par dalību 
individuāli izvēlētajās starptautiskās izstādēs/konferencēs/semināros 
ārvalstīs.
Ja Aģentūrā ir iesniegts MP par dalību starptautiskās 
izstādēs/konferencēs/semināros tūrisma sektorā, tad kritērijs netiek 
vērtēts.

1 2 . Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % 
apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Pārbauda, vai pieprasītā atbalsta intensitāte nepārsniedz MK 
noteikumos Nr.678 noteikto intensitāti 50 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām dalībai starptautiskā izstādē/konferencē/ 
seminārā ar individuālo stendu ārvalstīs.
Atbalsta finansējuma apmēru (EUR) aprēķina = attiecināmo izmaksu 
summa (EUR) x atbalsta intensitāte 50%.
Atbalsta finansējuma apmēru aprēķinos noapaļo uz leju.

MP

13. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu 
apliecinošie dokumenti saskaņā ar 
maksājuma pieprasījuma pielikumu 
“Papildus iesniedzamie attaisnojošie 
dokumenti”.

Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti attiecināmo izmaksu apliecinošie 
dokumenti, kas norādīti maksājuma pieprasījuma sadaļā “Papildus 
iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.
Pārbauda, vai uz visiem darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem ir norādīts Līguma numurs.
Gadījumā, ja uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem nav norādīts Līguma numurs, Aģentūra lūdz atbalsta 
saņēmēju iesniegt apliecinājumu, ka uz visiem darījumu un 
maksājumu apliecinošajiem dokumentu oriģināliem ir norādīts 
Līguma numurs.

MP

1 4 . Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek 
izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu 
konts bankā vai Valsts kasē.

Pārbauda, vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 
līguma kopija par atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā vai Valsts 
kasē atvēršanu, uz kuru Aģentūra maksā atbalsta finansējumu. 
Maksājuma pieprasījuma sadaļā “Norēķina rekvizīti” norādītais 
bankas konts atbilst līgumā norādītajam kontam.
Pārbauda, vai visi maksājumi, kas saistīti ar atbalstāmajām 
darbībām, ir veikti bezskaidra naudas norēķinu veidā.
Ja atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros veic izdevumus 
ārvalstu valūtā un darījuma veikšanai piemēro komercbankas 
noteikto valūtas maiņas kursu, tad maksājuma pieprasījumā jāiekļauj
cn m rrto  L'ac n orrp l/ 1  n o ta  PT IR n ia m p m m t  I a h /n o c  R o n lz a e  ( tiīt*r\tnālz

-  LB) noteikto valūtas kursu maksajuma veikšanas diena (vai avansa 
norēķina sagatavošanas dienā).

1) MP, t.sk. līguma kopija (izziņa) par 
atbalsta saņēmēja norēķinu konta 
bankā vai Valsts kasē atvēršanu;

2) LB mājas lapa un citas mājas lapas, 
kurās ir pieejama informācija par 
nekotēto valūtu kursiem.
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Ja maksājuma veikšanas dienā LB noteiktais valūtas kurss ir lielāks 
par darījuma dienā noteikto komercbankas valūtas maiņas kursu, 
maksājuma pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta EUR, 
piemērojot komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu maksājuma 
veikšanas dienā.
Valūtām, kurām Eiropas Centrālā Banka nepublicē EUR atsauces 
kursu, izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu 
informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā intemeta resursā 
publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret EUR.

15. Maksājuma pieprasījumā norādītais 
bankas norēķinu konts ir atbalsta 
saņēmēja konts.

Ja maksājuma pieprasījumā, kā maksājuma veikšanas konts ir 
norādīts bankas konts, kas nav atbalstāmo darbību īstenošanai 
izmantotais norēķinu konts, un pēc iesniegtajiem dokumentiem 
nevar gūt pārliecību, ka šis konts pieder atbalsta saņēmējam, tad 
lūdz atbalsta saņēmēju iesniegt bankas līgumu/iesniegumu par 
norādītā konta atvēršanu.

MP.

16. Iesniegts prasībām atbilstošs 
grāmatvedības kontu plāns.

Pārbauda, vai:
1. vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 

apstiprināta grāmatvedības kontu plāna, atbilstoši Ministru 
kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 
kopija;

2. kontu plānā ir konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un 
pārskatu par atbalstāmo darbību īstenošanu, t.sk. atbalstāmo 
darbību īstenošanai atvērtais norēķinu konts;

3. kontu plāns atbilsts Ministru kabineta noteikumiem, kas 
nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, 
pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko 
organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā 
prasībām, t.i., tajā ir ietverti ar atbalstāmo darbību īstenošanu 
saistītie konti, kā arī kontu plānā ir nodalīts ieņēmumu konts, 
kurā tiks grāmatoti saņemtie ES fondu līdzekli.

MP, t.sk. grāmatvedības konta plāns.

17. Iesniegtas prasībām atbilstošas 
grāmatvedības kontu izdrukas par 
pārskata periodu.

Pārbauda pievienotās grāmatvedības kontu vai subkontu izdrukas un 
pārbauda, vai:

1. kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukās norādītais periods 
atbilst maksājuma pieprasījumā norādītajam pārskata perioda 
sākuma un beigu datumam;

MP.
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2. kontu vai subkontu apgrozījuma izdrukās ir iekļauti visi ar 
attiecināmajām izmaksām saistītie izdevumi un var identificēt 
darījuma partnerus, datumu, pamatojuma dokumentus, sākuma 
un beigu saldo.

Gadījumā, ja maksājuma pieprasījumam nav pievienotas 
grāmatvedības kontu izdrukas, tad pārbauda, vai uz darījuma un 
maksājuma apliecinošajiem dokumentiem ir norādīti grāmatojumi 
un summas EUR.

18. Svešvaloda iesniegtiem dokumentiem 
ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi

Pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem (līgumiem, 
darījumu apliecinošajiem dokumentiem, maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem) ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā 
atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem 
Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 
valodā”. Ja avansa norēķinā, kuram pievienoti maksājumu 
apliecinošie dokumenti (čeks, biļete, kvīts u.c.) svešvalodā, ir 
norādīta detalizēta informācija latviešu valodā par maksājuma 
dokumentu (dokumenta datums, summa, pakalpojuma sniedzējs, 
pakalpojuma veids), tad tulkojumu avansa norēķinā norādītajiem 
dokumentiem nav nepieciešams pievienot.

MP.

19. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību 
ietvaros nav veicis darījumus ar 
saistītajām personām.

Pārbauda Lursoft datu bāzē informāciju, vai atbalsta saņēmējam nav 
saistītas personas pazīmes ar kādu no darījumu partneriem (t.sk. 
transporta pakalpojuma sniedzēju).

1) MP;
2) Lursoft.

20. Ja atbalstāmā darbība tiek īstenota 
tūrisma sektorā, kur 
izstādes/konferences/semināra 
specifika atbilst Latvijai prioritārajiem 
tūrisma sektoriem (darījumu un 
pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

Darījumu tūrisms vistiešākajā tā nozīmē tiek definēts kā tūrisma 
veids, kurā ceļojuma galvenais nolūks ir darījumu kārtošana, 
komercdarbības jautājumu risināšana, piedalīšanās konferencēs un 
sanāksmēs. Darījuma pasākumi tieši un arī netieši ietekmē Latvijas 
tūrisma, transporta un izklaides uzņēmumus. Darījumu tūrisma 
pasākumu programmās parasti tiek iekļauti, piemēram, kultūras 
objektu apmeklējumi, ekskursijas, gastronomiskā tūrisma 
piedāvājumi u.tml. Tie var būt darījuma vai nacionālās kultūras 
izglītojoša rakstura pasākumi, tai skaitā pieredzes apmaiņa (turpmāk 
-  darījumu tūrisms).
Pasākumu tūrisms tiek definēts kā tūrisma veids, kura tūristu 
galvenais ceļojuma nolūks ir pasākumu apmeklēšana, kas parasti ir 
ceļojuma centrālais notikums. Tiek apmeklēti dažādi kultūras, 
sporta, vēsturisku notikumu pasākumi, apdzīvotu vietu gadadienu 
svinības, vietējo tradīciju un gastronomijas svētki, festivāli u.c.

1) MP;
2) intemets - izstādes/konferences 

(semināra) mājaslapa.



pasākumi. īpaša pasākumu tūrisma izpausme novērojama arī 
radošajā tūrismā, kas ir ceļojums, kurā tiecas pēc autentiska 
pieredzējuma un līdzdalības kultūras izpausmē jeb pasākumā, 
apgūstot mākslu, mantojumu vai kādai vietai īpaši raksturīgas 
īpašības un kas ietver saskarsmi ar vietējiem iedzīvotājiem, kas rada 
dzīvo kultūru. Radošā tūrisma pamatā ir piedalīšanās kultūras 
pasākumos, piemēram piedalīšanās radošo kvartālu pasākumos, 
mākslas un amatniecības festivālos (turpmāk -  pasākumu tūrisms). 
Labsajūtas tūrisms raksturo ceļošanu ar mērķi veicināt garīgo un 
fizisko labsajūtu. Līdz ar to gan veselības un medicīnas tūrismu, gan 
kūrorta un SPA pakalpojumus, gan arī atpūtu un rekreāciju dabā var 
uzskatīt par labsajūtas tūrisma paveidu. Labsajūtas tūrisms izpaužas 
arī kā atpūtas tūrisma veids, kur galvenais ceļojuma nolūks ir atpūta 
kūrortos vai pie dabas. Rekreatīvais tūrisms kā labsajūtas tūrisma 
izpausmes veids, ir tūrisma veids, kurā galvenais ceļojuma nolūks ir 
fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana ceļojuma laikā 
tūrisma vietā. Rekreatīvās darbības ietver arī tādas darbības, kuru 
mērķis ir sociālā saskarsme (piem. restorānu apmeklējums), darbības 
kultūras, izglītības un māksliniecisko interešu apmierināšanai (piem. 
teātra vai muzeja apmeklējums), kā arī atpūta brīvā dabā (piem. 
makšķerēšana, dabas parku apmeklējums) (turpmāk -  labsajūtas 
tūrisms).
Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis izstādes/konferences/ 
semināra aprakstu, kā pasākums atbilst Latvijai prioritārajiem 
tūrisma sektoriem.
Kā arī pārbauda, vai no iesniegtajiem dokumentiem var 
pārliecināties, ka pasākuma specifika atbilst Latvijai prioritārajiem 
tūrisma sektoriem.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums
21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 

mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”2;

2) LURSOFT

2 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

22. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:
- Komisijas 2013. gada 18. 

decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 
(ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. 
gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 
3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. 
decembra Regulas (ES) Nr. 
1408/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu:

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) l.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 ,J)e minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) l.pielikumu saskaņā 
MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē);
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1 .pielikumā norādītā 
informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais 
atbalsts;
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;
3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 

lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) ALTUM māias lana: www.altum.lv 
vai saņemts e-pasts no ALTUM
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Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 
108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR 
atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības, produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

23. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota 
sanācija vai mierizlīgums, tā 
saimnieciskā darbība nav izbeigta vai 
tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

24. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai 
veic citas darbības, kas ietilpst regulas 
Nr. 1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

25. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās, vai kumulācijas 
rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

MP.

26. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekli.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

27. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 
3. panta 3. Punktā un Regulas 
717/2014 3. panta 3. punktā Latvijai 
noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:
- Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu 

periodā ir 10,78 milj. EUR;
- Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj. 

EUR.

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

28. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām 
tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 37. punktā 
minētajām atbalstāmo izmaksu 
pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 37.punktam:
Z izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu 

izstādes/konferences/semināra katalogā;
Z' izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa; 
starptautiskās izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktā 
nomas maksa par stenda konstrukciju, ekspozīcijas 
laukumu;papildpakalpojumu izmaksas (piemēram, elektrības 
pieslēgums, intemets, citas komunikācijas, mēbeles, stenda 
eksponātu iekraušana/izkraušana un ievešana/izvešana

1) MP;
2) Intemets.
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izstādes/konferences/semināra teritorijā u.c.).Gadījumā, ja kādu no 
rēķiniem par informācijas izvietošanu izstādes/konferences/semināra 
katalogā, reģistrācijas maksu izstādē/konferencē/seminārā, stenda 
konstrukciju, ekspozīcijas laukumu vai papildpakalpojumiem 
(piemēram, elektrības pieslēgums) ir izrakstījis uzņēmums, kas nav 
starptautiskās izstādes/konferences/semināra tiešais organizators, tad 
ir jāpārliecinās, ka pakalpojuma sniedzējs ir starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālais pārstāvis vai 
sadarbības partneris. Informāciju par starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālo pārstāvi vai 
sadarbības partneri izdrukā no izstādes/konferences/semināra 
organizatora oficiālās mājas lapas vai pieprasa atbalsta saņēmējam 
iesniegt izstādes/konferences/semināra organizatora izsniegtu 
apliecinājumu, kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzēji ir oficiālie 
pārstāvji vai sadarbības partneri.

29. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/ 
semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku 
reģistrācijas maksa, nomas maksa par 
stenda konstrukciju 
(izstādes/konferences/semināra 
organizatora noteiktās izmaksas) un 
ekspozīcijas laukumu (izstādes/ 
konferences/semināra vai stenda 
organizatora noteiktās izmaksas), kā 
arī ar izstādi/konferenci/semināru 
saistītā pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumu izmaksas 
nepārsniedz 15 000 euro vienā izstādē/ 
konferencē/seminārā.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, 
izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas 
maksa par stenda konstrukciju (izstādes/konferences/semināra 
organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu 
(izstādes/konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās 
izmaksas), kā arī ar izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma 
sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas komersantam, kooperatīvai 
sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam 
uzņēmumam nepārsniedz 15 000 EUR vienā izstādē/ konferencē/ 
seminārā katram.

MP.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”),
un paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

30. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014 - 2020.gadam pasākuma 
„Tirdzniecības pasākumi” ietvaros

Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuru biedru komercdarbības joma ir 
zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana, tad, pieprasot informāciju Lauku atbalsta 
dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, vai biedrība vienlaikus

E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.
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noteiktajiem atbalsta saņēmēja 
kritērijiem.

Kritērijs neattiecas uz 
nodibinājumiem.

nepretendē uz atbalstu pasākumā „Tirdzniecības pasākumi” ĪEiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds), io saskaņā ar MK noteikumu
Nr.678 anotāciju iepriekš minētā biedrība vienlaikus nevar pretendēt 
uz atbalstu:
- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
un

- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 
2020.gadam pasākumā „Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds).

31. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst 
par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”3;

2) LURSOFT.

32. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru;

- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 ,Jde minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) 1.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 ,J)e minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
,JDe minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558

3 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu;

- regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē);
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā 
informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais 
atbalsts;
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;
3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 

lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR 
atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) ALTUM māias lapa: www.altum.lv 
vai saņemts e-pasts no ALTUM

33. Atbalsta saņēmējam ar tiesas 
spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process, ar tiesas 
spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process vai ar tiesas 
lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota 
sanācija vai mierizlīgums, tā

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.
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saimnieciskā darbība nav izbeigta vai 
tas neatbilst valsts tiesību aktos 
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc 
kreditoru pieprasījuma piemērotu 
maksātnespējas procedūru.

34. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi 
darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai 
veic citas darbības, kas ietilpst regulas 
Nr. 1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

MP.

35. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas 
rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

MP.

36. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 
3. panta 3. Punktā un Regulas 
717/2014 3. panta 3. punktā Latvijai 
noteiktais maksimālais kumulatīvais de 
minimis apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu
periodā ir 10,78 milj. EUR;
Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

37. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām 
tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 37. punktā

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 37.punktam:
Z' izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu

1) MP;
2) Internets.
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minētajam atbalstamo izmaksu 
pozīcijām.

izstādes/konferences/semināra katalogā;
S  izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa; 
starptautiskās izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktā 
nomas maksa par stenda konstrukciju, ekspozīcijas 
laukumu;papildpakalpojumu izmaksas (piemēram, elektrības 
pieslēgums, internēts, citas komunikācijas, mēbeles, stenda 
eksponātu iekraušana/izkraušana un ievešana/izvešana 
izstādes/konferences/semināra teritorijā u.c.).Gadījumā, ja kādu no 
rēķiniem par informācijas izvietošanu 
izstādes/konferences/semināra katalogā, reģistrācijas maksu 
izstādē/konferencē/seminārā, stenda konstrukciju, ekspozīcijas 
laukumu vai papildpakalpojumiem (piemēram, elektrības 
pieslēgums) ir izrakstījis uzņēmums, kas nav starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra tiešais organizators, tad ir 
jāpārliecinās, ka pakalpojuma sniedzējs ir starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālais pārstāvis vai 
sadarbības partneris. Informāciju par starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālo pārstāvi vai 
sadarbības partneri izdrukā no izstādes/konferences/semināra 
organizatora oficiālās mājas lapas vai pieprasa atbalsta saņēmējam 
iesniegt izstādes/konferences/semināra organizatora izsniegtu 
apliecinājumu, kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzēji ir oficiālie 
pārstāvji vai sadarbības partneri.

38. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/ 
semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku 
reģistrācijas maksa, nomas maksa par 
stenda konstrukciju (izstādes/ 
konferences/semināra organizatora 
noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas 
laukumu (izstādes/konferences/ 
semināra vai stenda organizatora 
noteiktās izmaksas), kā arī ar 
izstādi/konferenc i/semināru saistītā 
pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumu izmaksas 
nepārsniedz 15 000 euro vienā

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa 
par stenda konstrukciju (izstādes/konferences/semināra organizatora 
noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu 
(izstādes/konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās 
izmaksas), kā arī ar izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma 
sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas biedrībai vai 
nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas saistīts ar tā 
saimnieciskās darbības īstenošanu, nepārsniedz 15 000 EUR vienā 
izstādē/ konferencē/seminārā.

MP.
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izstade/konference/seminara. ļ

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”), un paredz saņemt atbalstu
darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

39. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014 - 2020.gadam pasākuma 
„Tirdzniecības pasākumi” ietvaros 
noteiktajiem atbalsta saņēmēja 
kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz 
nodibinājumiem.

Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuru biedru komercdarbības joma ir 
zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana, tad, pieprasot informāciju Lauku atbalsta 
dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, vai biedrība vienlaikus 
nepretendē uz atbalstu pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds), io saskaņā ar MK noteikumu

E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

Nr.678 anotāciju iepriekš minētā biedrība vienlaikus nevar pretendēt 
uz atbalstu:
- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
un

- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 
2020.2adam pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds).

40. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst 
par saderīgām ar iekšējo tirgu, 
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 
187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”4;

2) LURSOFT.

41. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

1) MP;
2) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto atbalstu.

4 http://likum i.lv/ta/id/271191 -kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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42. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām 
tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 37. punktā 
minētajām atbalstāmo izmaksu 
pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 37.punktam:
^  izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu 

izstādes/konferences/semināra katalogā;
^  izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa;
•S starptautiskās izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktā 

nomas maksa par stenda konstrukciju, ekspozīcijas laukumu;
S papildpakalpojumu izmaksas (piemēram, elektrības pieslēgums, 

internēts, citas komunikācijas, mēbeles, stenda eksponātu 
iekraušana/izkraušana un ievešana/izvešana 
izstādes/konferences/semināra teritorijā u.c.).

Gadījumā, ja kādu no rēķiniem par informācijas izvietošanu 
izstādes/konferences/semināra katalogā, reģistrācijas maksu 
izstādē/konferencē/seminārā, stenda konstrukciju, ekspozīcijas 
laukumu vai papildpakalpojumiem (piemēram, elektrības 
pieslēgums) ir izrakstījis uzņēmums, kas nav starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra tiešais organizators, tad ir 
jāpārliecinās, ka pakalpojuma sniedzējs ir starptautiskās izstādes/ 
konferences/semināra organizatora oficiālais pārstāvis vai sadarbības 
partneris. Informāciju par starptautiskās izstādes/konferences/ 
semināra organizatora oficiālo pārstāvi vai sadarbības partneri 
izdrukā no izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālās 
mājas lapas vai pieprasa atbalsta saņēmējam iesniegt 
izstādes/konferences/semināra organizatora izsniegtu apliecinājumu, 
kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzēji ir oficiālie pārstāvji vai 
sadarbības partneri.

1) MP;
2) Internets

43. Atbalsta saņēmējs pārstāv nozari 
kopumā.

Pārbauda, vai MP 3.10.apakšsadaļā ir norādīts, ka biedrībai vai 
nodibinājumam atbalsts tiks sniegts par darbībām, kas nav saistītas 
ar saimniecisko darbību, MP 4.2.sadaļā ir sniegts apraksts, kā 
biedrība vai nodibinājums izstādes/konferences/semināra stendā 
pārstāv nozari kopumā.

MP.

44. Izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/ 
semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku 
reģistrācijas maksa, nomas maksa par 
stenda konstrukciju (izstādes/

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa 
par stenda konstrukciju (izstādes/konferences/semināra organizatora 
noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu (izstādes/ 
konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas),

MP.
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kon ferences/sem ināra organ izatora 
noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas 
laukumu (izstādes/konferences/ 
semināra vai stenda organizatora 
noteiktās izmaksas), kā arī ar izstādi/ 
konferences/semināra saistītā 
pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumu izmaksas biedrībai 
vai nodibinājumam nepārsniedz 30 
000 euro vienā izstādē/konferencē/ 
seminārā.

kā arī ar izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumu izmaksas biedrībai vai nodibinājumam, 
iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās 
darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, nepārsniedz 30 000 
EUR vienā izstādē/ konferencē/seminārā.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas parvalde, planošanas reģions, un paredz saņemt atbalstu darbībam, kas nav saistītas ar
saimnieciskās darbības īstenošanu

45. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

1) MP;
2) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto atbalstu.
46. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām 

tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 “37. punktā 
minētajām atbalstāmo izmaksu 
pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 37.punktam:
S  izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu 

izstādes/konferences/semināra katalogā; 
izstādes/konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa;

^  starptautiskās izstādes/konferences/semināra organizatora noteiktā 
nomas maksa par stenda konstrukciju, ekspozīcijas laukumu;

•S papildpakalpojumu izmaksas (piemēram, elektrības pieslēgums, 
intemets, citas komunikācijas, mēbeles, stenda eksponātu 
iekraušana/izkraušana un ievešana/izvešana 
izstādes/konferences/semināra teritorijā u.c.).

Gadījumā, ja kādu no rēķiniem par informācijas izvietošanu 
izstādes/konferences/semināra katalogā, reģistrācijas maksu 
izstādē/konferencē/seminārā, stenda konstrukciju, ekspozīcijas 
laukumu vai papildpakalpojumiem (piemēram, elektrības 
pieslēgums) ir izrakstījis uzņēmums, kas nav starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra tiešais organizators, tad ir 
jāpārliecinās, ka pakalpojuma sniedzējs ir starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālais pārstāvis vai 
sadarbības partneris. Informāciju par starptautiskās 
izstādes/konferences/semināra organizatora oficiālo pārstāvi vai

1) MP;
2) Intemets.
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sadarbības partneri izdrukā no izstādes/konferences/semināra 
organizatora oficiālās mājas lapas vai pieprasa atbalsta saņēmējam 
iesniegt izstādes/konferences/semināra organizatora izsniegtu 
apliecinājumu, kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzēji ir oficiālie 
pārstāvji vai sadarbības partneri.

A I
*T  / . Izmaksas, kas saistītas ar informācijas 

ievietošanu izstādes/konferences/ 
semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku 
reģistrācijas maksa, nomas maksa par 
stenda konstrukciju (izstādes/ 
konferences/semināra organizatora 
noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas 
laukumu (izstādes/konferences/ 
semināra vai stenda organizatora 
noteiktās izmaksas), kā arī ar 
izstādi/konferences/semināra saistītā 
pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumu izmaksas 
nepārsniedz 30 000 euro vienā 
izstādē/konferences/semināra.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas, kas saistītas ar informācijas 
ievietošanu izstādes/konferences/semināra katalogā, izstādes/ 
konferences/semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa 
par stenda konstrukciju (izstādes/konferences/semināra organizatora 
noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu (izstādes/ 
konferences/semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas), 
kā arī ar izstādi/konferenci/semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumu izmaksas pašvaldībai, plānošanas reģionam vai 
ostu pārvaldei, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā 
saimnieciskās darbības īstenošanu, nepārsniedz 30 000 EUR vienā 
izstādē/konferencē/sem i nārā katram.

MP.
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III D alībai A ģentūras organizētajās tirdzniecības m isijās un Latvijas augstu valsts am atpersonu vizītēs ārvalstīs.

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijas avots
1. Atbalsta saņēmējs bija Aģentūras 

organizētās tirdzniecības misijas/ 
Latvijas augstu valsts amatpersonu 
vizītes ārvalstīs dalībnieks

Ja atbalsta saņēmējs ir piedalījies Aģentūras organizētajā 
tirdzniecības misijā/ Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē 
ārvalstīs, tad tiek pieprasīts apliecinājums no ĀTVD Eksporta 
veicināšanas nodaļas.
Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs ir vizītes, ja tajā 
dodas Valsts prezidents, Ministru prezidents, Saimes priekšsēdētājs, 
nozares ministrs, nozares ministrijas valsts sekretārs, nozares 
ministrijas valsts sekretāra vietnieks, nozares ministrijas 
parlamentārais sekretārs, Latvijas vēstnieks.

1) MP;
2) LIAA mājas lapa: Pasākumu plāns
3) E-pasts no ĀTVD Eksporta 

veicināšanas nodaļas

2. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no 
šādiem nosacījumiem:
1. Latvijas Republikas 

komercreģistrā reģistrēts 
komersants;

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta kooperatīvā 
sabiedrība (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un 
atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz 
trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3. Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4. Latvijas Republikas Uzņēmumu

Pārbauda vai:
a) komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība 
un individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā.

Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursofit datu bāzē 
pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku no 
„Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, informācija par likvidācijas procesiem, aktuālajiem 
maksātnespējas procesiem, pamatkapitālu, darbības veidu, 
dalībnieku sarakstu un dalību citos uzņēmumos).
• Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 

atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, tad papildus 
iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, Aģentūra 
pārbauda arī kooperatīvās sabiedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas

1) MP;
2) LURSOFT; 
1) Internets.
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7.

9.

reģistrā reģistrēts individuālais 
uzņēmums;
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības; 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību 
un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības un 
atbilstīgas lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības); 
ostas pārvalde; 
pašvaldība; 
plānošanas reģions.

par biedriem, tad kooperatīvai sabiedrībai tiek lūgts iesniegt 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir vismaz 3 
komersanti, tad MP neatbilst kritērijam.. Ja atbalsta saņēmējs ir 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, 
MP neatbilst kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka biedrības biedri ir vismaz 5 komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesnieguma veidlapā 
norādītajai informācijai, Aģentūra pārbauda arī biedrības mājas 
lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav 
informācijas par biedriem, tad biedrībai tiek lūgts iesniegt 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka biedrības biedri ir vismaz 5 komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības, MP neatbilst kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta 
saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 
dibinātājus un to biedrus (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. 
Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka 
nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad 
papildus iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, 
Aģentūra pārbauda arī nodibinājuma mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas



par nodibinājuma dibinātājiem vai biedriem, tad 
nodibinājumam tiek lūgts iesniegt nodibinājuma dibinātāju un 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka nodibinājumam dibinātāji vai biedri ir vismaz 
5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, MP neatbilst 
kritērijam.

• Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostu pārvalde, plānošanas 
reģions, tad pārbauda, vai titullapā, iesnieguma sadaļā 
„Pamatinformācija par atbalsta saņēmēju” visi rekvizīti atbilst 
publiskajā vidē pieejamai informācijai.

• Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība vai plānošanas reģions, tad 
pārbauda, vai atbalstāmā darbība ir dalība Aģentūras 
organizētajā Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstīs.

Pašvaldība un plānošanas reģions par dalību tirdzniecības misijā
atbalstu saņemt nevar.

3. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro.

1) Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju MP iesniegšanas dienā nav nodokļu vai 
nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR;

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta saņēmējs 
ir pievienojis MP no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) 
izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka MP 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai 
nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

3) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR un MP nav pievienota EDS 
izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, pieprasot papildu 
informāciju MP izvērtēšanai, tiek lūgts iesniegt EDS izdrukātu 
izziņu par nodokļu parādu nomaksu.

1) VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parādnieku datu bāze;

2) VĪD izziņa vai EDS izdruka.

4. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības

Iesniegums.
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ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

strukturfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas pārvalde 
neparedz saņemt atbalstu par darbībām, 
kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, izvērtē, 
vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir attiecināmas uz 
nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma saimniecisko 
darbību ir uzskatāmas darbības, ar kurām biedrība/nodibinājums 
pārstāv sevi kā biedrību/nodibinājumu.

2) Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions vai 
ostas pārvalde, pārbauda, vai iesniegtais iesniegums atbalsta 
saņemšanai (7.punkts) neietver saimnieciskas darbības. Ja 
pašvaldības, plānošanas reģiona vai ostas pārvaldes iesniegtais 
iesniegums ir paredzēts saimnieciskās darbības īstenošanai, 
iesniegums neatbilst kritērijam. Pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostu pārvalde var saņemt atbalstu tikai par projektiem, kas 
neietver saimnieciskas darbības (pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostas pārvalde lūdz atbalstu darbībām, kuras nav 
attiecināmas uz konkrētiem saimnieciskās darbības veicējiem 
(kas darbojas vai sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un 
nav mērķēti uz lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem 
(komercsabiedrībām) saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 
24. punktu.

MP.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta 
līgums ir spēkā.

Pārliecinās, vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un 
vai tas joprojām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā 
sniegtie apliecinājumi ir speķa.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

8. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. 
septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, 
iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31. 
jūlijam.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.4.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai maksājuma pieprasījums par darbībām, kas veiktas no 
2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim ir iesniegts 
Aģentūrā līdz 2016. gada 31 . jūlijam.

MP.

9. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. 
gada 1. maiju, iesniegti Aģentūrā ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
ir notikusi atbilstošā darbība.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.4.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 
1.maiju, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā triju

MP.
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mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība (piemēram, 
ja tirdzniecības misijas norises laiks ir no 2018.gada 5.septembra 
līdz 10.septembrim, tad maksājuma pieprasījums Aģentūrā vai pastā 
ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11 .decembrim).

10. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. 
maija līdz 2018. gada 19. augustam, 
iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 20. 
novembrim.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.4.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, no 2018. gada 1. maija līdz 
2018. gada 19. augustam, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne 
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. novembrim.

1) MP;
2) LIAA mājaslapā “Pasākumu plāns”

11. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % 
no attiecināmajām izmaksām.

Pārbauda, vai pieprasītā atbalsta intensitāte nepārsniedz MK 
noteikumos Nr.678 noteikto intensitāti 50 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām dalībai Aģentūras organizētajās 
tirdzniecības misijās un dalībai valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs. 
Atbalsta finansējuma apmēru (EUR) aprēķina = attiecināmo izmaksu 
summa (EUR) x atbalsta intensitāte 50%.
Atbalsta finansējuma apmēru aprēķinos noapaļo uz leju.

MP

12. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu 
apliecinošie dokumenti saskaņā ar 
maksājuma pieprasījuma pielikumu 
“Papildus iesniedzamie attaisnojošie 
dokumenti”.

Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti attiecināmo izmaksu apliecinošie 
dokumenti, kas norādīti maksājuma pieprasījuma sadaļā “Papildus 
iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.
Pārbauda, vai uz visiem darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem ir norādīts Līguma numurs.
Gadījumā, ja uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem nav norādīts Līguma numurs, Aģentūra lūdz atbalsta 
saņēmēju iesniegt apliecinājumu, ka uz visiem darījumu un 
maksājumu apliecinošajiem dokumentu oriģināliem ir norādīts 
Līguma numurs.

MP.

13. Atbalstāmo darbību īstenošanai ir 
atvērts atbalsta saņēmēja norēķinu konts 
bankā vai Valsts "kasē.

Pārbauda, vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 
līguma kopija par atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā vai Valsts 
kasē atvēršanu, uz kuru Aģentūra maksā atbalsta finansējumu. 
Maksājuma pieprasījuma sadaļā “Norēķina rekvizīti” norādītais 
bankas konts atbilst līgumā norādītajam kontam.
Pārbauda, vai visi maksājumi, kas saistīti ar atbalstāmajām 
darbībām, ir veikti bezskaidra naudas norēķinu veidā.

Ja atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros veic izdevumus 
ārvalstu valūtā un darījuma veikšanai piemēro komercbankas

1) MP, t.sk. līguma kopija (izziņa) par 
atbalsta saņēmēja norēķinu konta 
"bankā vai Valsts kasē atvēršanu;

2) LB mājas lapa un citas mājas lapas, 
kurās ir pieejama informācija par 
nekotēto valūtu kursiem.
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noteikto valūtas maiņas kursu, tad maksājuma pieprasījumā jāiekļauj 
summa, kas pārrēķināta EUR, piemērojot Latvijas Bankas (turpmāk 
-  LB) noteikto valūtas kursu maksājuma veikšanas dienā (vai avansa 
norēķina sagatavošanas dienā).
Ja maksājuma veikšanas dienā LB noteiktais valūtas kurss ir lielāks 
par darījuma dienā noteikto komercbankas valūtas maiņas kursu, 
maksājuma pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta EUR, 
piemērojot komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu maksājuma 
veikšanas dienā.
Valūtām, kurām Eiropas Centrālā Banka nepublicē EUR atsauces 
kursu, izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu 
informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā intemeta resursā 
publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret EUR.

14. Maksājuma pieprasījumā norādītais 
bankas norēķinu konts ir atbalsta 
saņēmēja konts.

Ja maksājuma pieprasījumā, kā maksājuma veikšanas konts ir 
norādīts bankas konts, kas nav atbalstāmo darbību īstenošanai 
izmantotais norēķinu konts, un pēc iesniegtajiem dokumentiem 
nevar gūt pārliecību, ka šis konts pieder atbalsta saņēmējam, tad 
lūdz atbalsta saņēmēju iesniegt bankas līgumu/iesniegumu par 
norādītā konta atvēršanu.

MP.

15. Iesniegts prasībām atbilstošs 
grāmatvedības kontu plāns.

Pārbauda, vai:
1) vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 

apstiprināta grāmatvedības kontu plāna, atbilstoši Ministru 
kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi 
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kopija;

2) kontu plānā ir konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un 
pārskatu par atbalstāmo darbību īstenošanu, t.sk. atbalstāmo 
darbību īstenošanai atvērtais norēķinu konts;

3) kontu plāns atbilsts Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka 
kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, 
pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko 
organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā prasībām, 
t.i., tajā ir ietverti ar atbalstāmo darbību īstenošanu saistītie 
konti, kā arī kontu plānā ir nodalīts ieņēmumu konts, kurā tiks 
grāmatoti saņemtie ES fondu līdzekļi.

MP, t.sk. grāmatvedības konta plāns.

16. Iesniegtas prasībām atbilstošas 
grāmatvedības kontu izdrukas par

Pārbauda pievienotās grāmatvedības kontu vai subkontu izdrukas un 
pārbauda, vai:

MP.
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parskata periodu. 1) kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukās norādītais periods 
atbilst maksājuma pieprasījumā norādītajam pārskata perioda 
sākuma un beigu datumam;

2) kontu vai subkontu apgrozījuma izdrukās ir iekļauti visi ar 
attiecināmajām izmaksām saistītie izdevumi un var identificēt 
darījuma partnerus, datumu, pamatojuma dokumentus, sākuma 
un beigu saldo.

Gadījumā, ja maksājuma pieprasījumam nav pievienotas 
grāmatvedības kontu izdrukas, tad pārbauda, vai uz darījuma un 
maksājuma apliecinošajiem dokumentiem ir norādīti grāmatojumi 
un summas EUR.

17. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir 
pievienoti šo dokumentu tulkojumi

Pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem (līgumiem, 
darījumu apliecinošajiem dokumentiem, maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem) ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā 
atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem 
Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 
valodā”. Ja avansa norēķinā, kuram pievienoti maksājumu 
apliecinošie dokumenti (čeks, biļete, kvīts u.c.) svešvalodā, ir 
norādīta detalizēta informācija latviešu valodā par maksājuma 
dokumentu (dokumenta datums, summa, pakalpojuma sniedzējs, 
pakalpojuma veids), tad tulkojumu avansa norēķinā norādītajiem 
dokumentiem nav nepieciešams pievienot.

MP.

18. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību 
ietvaros nav veicis darījumus ar 
saistītajām personām.

Pārbauda Lursoft datu bāzē informāciju, vai atbalsta saņēmējam nav 
saistītas personas pazīmes ar kādu no darījumu partneriem (t.sk. 
transporta pakalpojuma sniedzēju).

1) MP;
2) Lursoft.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīva sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums

19. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem 
diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”5;

2) LURSOFT

5 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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Savienības Oficiālais Vēstnesis. 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

20. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:
- Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk -  regula Nr. 
1407/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam lauksaimniecības nozarē 
(Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. 
decembris, Nr. L 352) (turpmāk - 
regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja atbalsta 
saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu:

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1,pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) 1.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 ,,Dc minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā 
MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē).
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā 
informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais 
atbalsts;
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;
3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 

lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

61 ALTUM māias lapa: www.altum.lv 
vai saņemts e-pasts no ALTUM
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Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014) 3. 
panta 2. punktā noteikto maksimālo 
de minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

21. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība 
nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

22. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

23. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas

MP.
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atbalsta kumulācijās nosacījumus. rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

24. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekli.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

25. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. 
panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. 
panta 3. punktā Latvijai noteiktais 
maksimālais kumulatīvais de minimis 
apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:
- Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu 

periodā ir 10,78 milj. EUR;
- Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj. 

EUR.

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

26. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību 
tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu 
valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, 
kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 38.punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.punktam:
Z dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas 

augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī;
Z ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un 

starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases 
sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un 
starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) 
izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja 
noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav 
iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz šo noteikumu 
38.1.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un 
atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā 
citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) 
izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto 
starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. 
Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir

MP
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tirdzniecības misijas vai augstu valsts amatpersonu vizītes 
dalībnieki, vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos šajos 
pasākumos.

Papild us kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērija atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “NEATTIECAS”), ja
paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

27. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014 - 2020.gadam pasākuma 
„Tirdzniecības pasākumi” ietvaros 
noteiktajiem atbalsta saņēmēja 
kritērijiem.

Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuru biedru komercdarbības joma ir 
zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana, tad, pieprasot informāciju Lauku atbalsta 
dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, vai biedrība vienlaikus 
nepretendē uz atbalstu pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds), io saskaņā ar MK noteikumu

E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.
Nr.678 anotāciju iepriekš minētā biedrība vienlaikus nevar pretendēt 
uz atbalstu:
- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
un

- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 
2020.eadam pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds).

28. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”6;

2) LURSOFT.

29. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 ,,De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
,,De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites

6 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:
- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. 

punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru;

- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu;

- regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) 1.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā 
MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē);
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā 
informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais 
atbalsts;
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;
3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 

lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR 
atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

veidlapu paraugi” 1. pielikums;
2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 

gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
,JDe minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) ALTUM mājas lapa: www.altum.lv 
vai saņemts e-pasts no ALTUM

30. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process,

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas
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ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība 
nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

administrācija” datu baze.

31. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

32. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas 
rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

MP.

33. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. 
panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. 
panta 3. punktā Latvijai noteiktais 
maksimālais kumulatīvais de minimis 
apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:
- Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.
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akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

perioda ir 10,78 milj. EUR;
- Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj. 

EUR.
34. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību 

tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu 
valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, 
kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 38.punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.punktam:
Z'dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas 

augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī;
■S ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un 

starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā 
transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu 
koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā 
transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez 
kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas 
maksa) līdz šo noteikumu 38.1.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo 
darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par 
pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti 
vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja 
pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi 
neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim 
personām, kuras ir tirdzniecības misijas vai augstu valsts 
amatpersonu vizītes dalībnieki, vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 
tos šajos pasākumos.

MP.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biec iriba (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”), ja paredz saņemt atbalstu 
darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

35. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014 - 2020.gadam pasākuma 
„Tirdzniecības pasākumi” ietvaros 
noteiktajiem atbalsta saņēmēja 
kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuru biedru komercdarbības joma ir 
zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana, tad, pieprasot informāciju Lauku atbalsta 
dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, vai biedrība vienlaikus 
nepretendē uz atbalstu pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds), io saskaņā ar MK noteikumu

E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

Nr.678 anotāciju iepriekš minētā biedrība vienlaikus nevar pretendēt
uz atbalstu:
- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
un
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- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 
2020.aadam pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds).

36. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”7;

2) LURSOFT

37. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

1) MP;
2) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto atbalstu.

38. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību 
tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu 
valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, 
kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 38.punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.punktam:
Z  dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas 

augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī;
Z  ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un 

starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā 
transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu 
koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā 
transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez 
kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas 
maksa) līdz šo noteikumu 38.1.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo 
darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par 
pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti 
vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja 
pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi 
neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim 
nersonām . kuras ir tirdzniecības misiias vai auestu valstsr ----- * -- . - -....... . . . . j ^
amatpersonu vizītes dalībnieki, vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt

MP.

7 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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tos šajos pasākumos.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, ostas pārvalde vai planošanas reģions, ja paredz saņemt atbalstu darbibam, kas nav saistītas ar
saimnieciskās darbības īstenošanu

39. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

1) MP;
2) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto atbalstu.
40. Atbalsta saņēmēja izmaksas par dalību 

tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu 
valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, 
kurām tiek prasīts atbalsts, atbilst MK 
noteikumu Nr.678 38.punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.punktam:
■Sdalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas 

augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī;
V ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un 

starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā 
transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu 
koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā 
transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez 
kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas 
maksa) līdz šo noteikumu 38.1.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo 
darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par 
pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti 
vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja 
pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi 
neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim 
personām, kuras ir tirdzniecības misijas vai augstu valsts 
amatpersonu vizītes dalībnieki, vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 
tos šajos pasākumos.

MP.

IV Dalībai biedrības, nodibinājuma, pašvaldības, plānošanas reģiona organizētajās tirdzniecības misijās.

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijās avots

1. Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no 
šādiem nosacījumiem:

1) Latvijas Republikas 
komercreģistrā reģistrēts 
komersants;

Pārbauda vai:
a) komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā,
c) kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība

1) Iesniegums;
2) MP;
3) LURSOFT;
4) Internets.
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2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta kooperatīvā
sabiedrība (tai skaitā
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība un 
atbilstīga lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība), kuras biedri ir vismaz 
trīs komersanti, izņemot dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, 
automašīnu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība, laivu 
garāžu īpašnieku kooperatīvā
sabiedrība un dārzkopības 
kooperatīvā sabiedrība;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēta zemnieku vai 
zvejnieku saimniecība;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts individuālais
uzņēmums;

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība, kuras 
biedri ir vismaz pieci komersanti 
vai kooperatīvās sabiedrības;

6) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums
(izņemot izglītības iestādes un 
zinātniskās institūcijas), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību 
un personālsabiedrību) un 
dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā 
lauksaimniecības pakalpojumu

un individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā.

Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursoft datu bāzē 
pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku no 
„Lursoft” datu bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta 
saņēmēja nosaukums, uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, informācija par likvidācijas procesiem, aktuālajiem 
maksātnespējas procesiem, pamatkapitālu, darbības veidu, 
dalībnieku sarakstu un dalību citos uzņēmumos).
• Ja atbalsta saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība, pārbauda, vai 

atbalsta saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 3 
biedrus -  komersantus. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta 
saņēmējs -  kooperatīvā sabiedrība - ir apliecinājis, ka tas kā 
savus biedrus apvieno vismaz 3 komersantus. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka kooperatīvā sabiedrība 
apvieno vismaz 3 biedrus -  komersantus, tad papildus 
iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, Aģentūra 
pārbauda arī kooperatīvās sabiedrības mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas 
par biedriem, tad kooperatīvai sabiedrībai tiek lūgts iesniegt 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka kooperatīvās sabiedrības biedri ir vismaz 3 
komersanti, tad MP neatbilst kritērijam. Ja atbalsta saņēmējs ir 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, automašīnu garāžu 
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvā sabiedrība un dārzkopības kooperatīvā sabiedrība, 
MP neatbilst kritērijam.

• Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 biedrus -  
komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai 
iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka biedrības biedri ir vismaz 5 komersanti tad 
papildus iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, 
Aģentūra pārbauda arī biedrības mājas lapā norādīto

 informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas
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kooperatīvās sabiedrības un 
atbilstīgas lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības);

7) ostas pārvalde.

par biedriem, tad biedrībai tiek lūgts iesniegt biedru sarakstu. Ja 
no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka biedrības 
biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, MP 
neatbilst kritērijam.

• Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta 
saņēmējs iesnieguma 16.punktā ir norādījis vismaz 5 
dibinātājus un to biedrus (biedrību un personālsabiedrību) un 
dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru 
(biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) 
starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. 
Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka 
nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir 
vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad 
papildus iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, 
Aģentūra pārbauda arī nodibinājuma mājas lapā norādīto 
informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas 
par nodibinājuma dibinātājiem vai biedriem, tad 
nodibinājumam tiek lūgts iesniegt nodibinājuma dibinātāju un 
biedru sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka nodibinājumam dibinātāji vai biedri ir vismaz 
5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, MP neatbilst 
kritērijam.

• Ja atbalsta saņēmējs ir ostas pārvalde, tad pārbauda, vai 
titullapā, iesnieguma sadaļā „Pamatinformācija par atbalsta 
saņēmēju” visi rekvizīti atbilst publiskajā vidē pieejamai 
informācijai.

2. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju MP iesniegšanas dienā nav nodokļu vai 
nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.
1) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta saņēmējs

2) VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parādnieku datu bāze;

3) VID izziņa vai EDS izdruka.
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euro. ir pievienojis MP no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) 
izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka MP 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai 
nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR un MP nav pievienota EDS 
izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, tad, pieprasot papildu 
informāciju MP izvērtēšanai, tiek lūgts iesniegt EDS izdrukātu 
izziņu par nodokļu parādu nomaksu.

3. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā 
ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības 
struktūrfonda vai Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Iesniegums.

4. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, MK 
noteikumos Nr.678 nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

1) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai, vērtē saskaņā ar 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 
par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktu.

2) Atbalsta saņēmēju, ja atbalsta saņēmējs paredz saņemt atbalstu 
zvejniecības un akvakultūras nozarē, vērtē saskaņā ar Komisijas 
2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par 
ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 
190) (turpmāk-regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktu.

3) Pārējos atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. gada 
18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktam.

4) Pārbauda, vai MP 4.sadaļā norādītā atbalsta saņemšanas nozare

1) MP;
2) LURSOFT.
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nav viena no MK noteikumu Nr. 678 pielikumā ietvertajām 
neatbalstāmajām nozarēm.

5. Biedrība, nodibinājums, pašvaldība, 
plānošanas reģions vai ostas pārvalde 
neparedz saņemt atbalstu par darbībām, 
kas būtu saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.

1) Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, izvērtē, 
vai atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir attiecināmas uz 
nozari kopumā. Par biedrības un nodibinājuma saimniecisko 
darbību ir uzskatāmas darbības, ar kurām biedrība/nodibinājums 
pārstāv sevi kā biedrību/nodibinājumu.

2) Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, plānošanas reģions vai 
ostas pārvalde, pārbauda, vai iesniegtais iesniegums atbalsta 
saņemšanai (7.punkts) neietver saimnieciskas darbības. Ja 
pašvaldības, plānošanas reģiona vai ostas pārvaldes iesniegtais 
iesniegums ir paredzēts saimnieciskās darbības īstenošanai, 
iesniegums neatbilst kritērijam. Pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostu pārvalde var saņemt atbalstu tikai par projektiem, kas 
neietver saimnieciskas darbības (pašvaldība, plānošanas reģions 
vai ostas pārvalde lūdz atbalstu darbībām, kuras nav 
attiecināmas uz konkrētiem saimnieciskās darbības veicējiem 
(kas darbojas vai sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā)) un 
nav mērķēti uz lielajiem saimnieciskās darbības subjektiem 
(komercsabiedrībām) saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2.panta 
24. punktu.

MP.

6. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta 
līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai 
tas jopro jām ir spēkā.

Līgums.

7. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā 
sniegtie apliecinājumi ir spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka 
tas vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

8. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. 
septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, 
iesniegti Aģentūrā līdz 2016. gada 31. 
jūlijam.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.4.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai maksājuma pieprasījums par darbībām, kas veiktas no 
2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim ir iesniegts 
Aģentūrā līdz 2016. gada 31. jūlijam.

MP.

9. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas sākot ar 2016. 
gada 1. maiju, iesniegti Aģentūrā ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
ir notikusi atbilstošā darbība.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.4.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 
1.maiju, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā triju 
mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība (piemēram,

MP.

51



ja tirdzniecības misijas norises laiks ir no 2018.gada 5.septembra 
līdz 10.septembrim, tad maksājuma pieprasījums Aģentūrā vai pastā 
ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11 .decembrim).

10. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. 
maija līdz 2018. gada 19. augustam, 
iesniegti Aģentūrā līdz 2018. gada 20. 
novembrim.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK 
noteikumiem Nr.678 14.4.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos 
Nr.678 noteiktajā īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, no 2018. gada 1. maija līdz 
2018. gada 19. augustam, maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne 
vēlāk kā līdz 2018. gada 20. novembrim.

MP

11. Viena kalendārā gada laikā viens 
atbalsta saņēmējs ir saņēmis atbalstu ne 
vairāk kā divām MK noteikumu Nr.678 
14.4.apakšpunktā minētajām dalībām 
tirdzniecības misijās, izņemot 
Aģentūras organizētām tirdzniecības 
misijām.

Pārbauda, vai viena kalendārā gada laikā viens atbalsta saņēmējs nav 
jau saņēmis atbalstu par divām MK noteikumu Nr.678 
14.4.apakšpunktā minētajām dalībām tirdzniecības misijās, kuras ir 
organizējusi biedrība/nodibinājums, pašvaldība vai plānošanas 
reģions.
Vērtējot, vai viena kalendārā gada laikā viens atbalsta saņēmējs nav 
jau saņēmis atbalstu par divām dalībām tirdzniecības misijās, kuras 
ir organizējusi biedrība/nodibinājums, pašvaldība vai plānošanas 
reģions, tiek ņemts vērā Projekta ietvaros kalendārajā gadā sniegto 
atbalstu skaits par dalībām tirdzniecības misijās, kuras ir 
organizējusi biedrība/nodibinājums, pašvaldība vai plānošanas 
reģions.
Atbalsta sniegšanas ierobežojums neattiecas par dalību Aģentūras 
organizētajās tirdzniecības misijās.

1) MP;
2) Aģentūras lietvedības sistēma 

DocLogix

12. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 25 % 
apmērā no attiecināmajām izmaksām 
dalībai tirdzniecības misijā ārvalstīs.

Pārbauda, vai pieprasītā atbalsta intensitāte nepārsniedz MK 
noteikumos Nr.678 noteikto intensitāti 25 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām dalībai tirdzniecības misijā ārvalstīs. 
Atbalsta finansējuma apmēru (EUR) aprēķina = attiecināmo izmaksu 
summa (EUR) x atbalsta intensitāte 25%.
Atbalsta finansējuma apmēru aprēķinos noapaļo uz leju.
Ja atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MP par dalību 
biedrību/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģiona 
organizētajā tirdzniecības misijā, kas notikusi (noslēgusies) 
2018.gada 1 .maijā vai vēlāk , tad atbalsta intensitāte ir 25%.

1) MP;
2) Aģentūras lietvedības sistēma 

DocLogix.

13. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu 
apliecinošie dokumenti saskaņā ar 
maksājuma pieprasījuma pielikumu 
“Papildus iesniedzamie attaisnojošie 
dokumenti”.

Pārbauda, vai Aģentūrā ir iesniegti attiecināmo izmaksu apliecinošie 
dokumenti, kas norādīti maksājuma pieprasījuma sadaļā “Papildus 
iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.
Pārbauda, vai uz visiem darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem ir norādīts Līguma numurs.

MP.
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Gadījumā, ja uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem nav norādīts Līguma numurs, Aģentūra lūdz atbalsta 
saņēmēju iesniegt apliecinājumu, ka uz visiem darījumu un 
maksājumu apliecinošajiem dokumentu oriģināliem ir norādīts 
Līguma numurs.

14. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek 
izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu 
konts bankā vai Valsts kasē.

Pārbauda, vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 
līguma kopija par atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā vai Valsts 
kasē atvēršanu, uz kuru Aģentūra maksā atbalsta finansējumu. 
Maksājuma pieprasījuma sadaļā “Norēķina rekvizīti” norādītais 
bankas konts atbilst līgumā norādītajam kontam.
Pārbauda, vai visi maksājumi, kas saistīti ar atbalstāmajām 
darbībām, ir veikti bezskaidra naudas norēķinu veidā.

Ja atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros veic izdevumus 
ārvalstu valūtā un darījuma veikšanai piemēro komercbankas 
noteikto valūtas maiņas kursu, tad maksājuma pieprasījumā jāiekļauj 
summa, kas pārrēķināta EUR, piemērojot Latvijas Bankas (turpmāk 
-  LB) noteikto valūtas kursu maksājuma veikšanas dienā (vai avansa 
norēķina sagatavošanas dienā).
Ja maksājuma veikšanas dienā LB noteiktais valūtas kurss ir lielāks 
par darījuma dienā noteikto komercbankas valūtas maiņas kursu, 
maksājuma pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta EUR, 
piemērojot komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu maksājuma 
veikšanas dienā.
Valūtām, kurām Eiropas Centrālā Banka nepublicē EUR atsauces 
kursu, izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu 
informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā intemeta resursā 
publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret EUR.

1) MP, t.sk. līguma kopija (izziņa) par 
atbalsta saņēmēja norēķinu konta 
bankā vai Valsts kasē atvēršanu;

2) LB mājas lapa un citas mājas lapas, 
kurās ir pieejama informācija par 
nekotēto valūtu kursiem.

15. Maksājuma pieprasījumā norādītais 
bankas norēķinu konts ir atbalsta 
saņēmēja konts.

Ja maksājuma pieprasījumā, kā maksājuma veikšanas konts ir 
norādīts bankas konts, kas nav atbalstāmo darbību īstenošanai 
izmantotais norēķinu konts, un pēc iesniegtajiem dokumentiem 
nevar gūt pārliecību, ka šis konts pieder atbalsta saņēmējam, tad 
lūdz atbalsta saņēmēju iesniegt bankas līgumu/iesniegumu par 
norādītā konta atvēršanu.

MP.

16. Iesniegts prasībām atbilstošs 
grāmatvedības kontu plāns.

Pārbauda, vai:
1) vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota 

apstiprināta grāmatvedības kontu plāna, atbilstoši Ministru

MP, t.sk. grāmatvedības konta plāns.
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kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi 
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kopija;

2) kontu plānā ir konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un 
pārskatu par atbalstāmo darbību īstenošanu, t.sk. atbalstāmo 
darbību īstenošanai atvērtais norēķinu konts;

3) kontu plāns atbilsts Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka 
kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, 
pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko 
organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā prasībām, 
t.i., tajā ir ietverti ar atbalstāmo darbību īstenošanu saistītie 
konti, kā arī kontu plānā ir nodalīts ieņēmumu konts, kurā tiks 
grāmatoti saņemtie ES fondu līdzekļi.

17. Iesniegtas prasībām atbilstošas 
grāmatvedības kontu izdrukas par 
pārskata periodu.

Pārbauda pievienotās grāmatvedības kontu vai subkontu izdrukas un 
pārbauda, vai:
1) kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukās norādītais periods 

atbilst maksājuma pieprasījumā norādītajam pārskata perioda 
sākuma un beigu datumam;

2) kontu vai subkontu apgrozījuma izdrukās ir iekļauti visi ar 
attiecināmajām izmaksām saistītie izdevumi un var identificēt 
darījuma partnerus, datumu, pamatojuma dokumentus, sākuma 
un beigu saldo.

Gadījumā, ja maksājuma pieprasījumam nav pievienotas 
grāmatvedības kontu izdrukas, tad pārbauda, vai uz darījuma un 
maksājuma apliecinošajiem dokumentiem ir norādīti grāmatojumi 
un summas EUR.

MP.

18. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir 
pievienoti šo dokumentu tulkojumi

Pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem (līgumiem, 
darījumu apliecinošajiem dokumentiem, maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem) ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā 
atbilstoši Ministru kabineta 200u.gada 22.augusta noteikumiem 
Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 
valodā”. Ja avansa norēķinā, kuram pievienoti maksājumu 
apliecinošie dokumenti (čeks, biļete, kvīts u.c.) svešvalodā, ir 
norādīta detalizēta informācija latviešu valodā par maksājuma 
dokumentu (dokumenta datums, summa, pakalpojuma sniedzējs, 
pakalpojuma veids), tad tulkojumu avansa norēķinā norādītajiem 
dokumentiem nav nepieciešams pievienot.

MP.
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19. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību 
ietvaros nav veicis darījumus ar 
saistītajām personām.

Pārbauda Lursoft datu bāzē informāciju, vai atbalsta saņēmējam nav 
saistītas personas pazīmes ar kādu no darījumu partneriem (t.sk. 
transporta pakalpojuma sniedzēju).

1) MP;
2) Lursoft.

20. Tirdzniecības misiju organizēja 
pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība 
vai nodibinājums, ja biedrībā vai 
nodibinājumā Latvijas Republikas 
reģistrēto biedru, dibinātāju vai 
dibinātāju biedru (komercsabiedrību) 
kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir 
pārsniedzis 71 200 000 euro (ņemot 
vērā arī to komercsabiedrību 
apgrozījumu, kas nav tirdzniecības 
misijas dalībnieka biedri vai dibinātāji, 
bet ir biedri vai dibinātāji kādā no 
organizācijām, kas ir tirdzniecības 
misijas dalībnieka biedri) un ja biedrība 
vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā 
gadu pirms pieteikuma iesniegšanas 
tirdzniecības misijai.
Tirdzniecības misijā piedalās vismaz 
divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte 
ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un 
katram tirdzniecības misijas 
dalībniekam atsevišķi izstrādātu 
programmu (šī programma saturiski 
iekļaujas tirdzniecības misijas 
organizatora izstrādātajā kopējā grupas 
vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas 
grupas kopējās un individuālās tikšanās 
ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), 
lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu 
partneriem.

Ja tirdzniecības misiju organizēja pašvaldība, plānošanas reģions, 
biedrība vai nodibinājums, tad jāpārbauda vai tajā piedalās vismaz 
divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu 
kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi 
izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas 
tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes 
programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās 
tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar 
potenciālajiem ārvalstu partneriem;

Ja tirdzniecības misiju organizēja biedrība vai nodibinājums, tad 
jāpārbauda, vai:

■S biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto 
biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) 
kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 
000 EUR (ņemot vērā arī to komercsabiedrību apgrozījumu, 
kas nav tirdzniecības misijas dalībnieka biedri vai dibinātāji, 
bet ir biedri vai dibinātāji kādā no organizācijām, kas ir 
tirdzniecības misijas dalībnieka biedri)

S  biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms 
pieteikuma iesniegšanas tirdzniecības misijai.

1) MP;
2) Lursoft;
3) Internets.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums
21. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 

mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju. 
Vērtējot MVK statusu, tiek sagatavots saistību grafs no Lursoft. 
Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējiem

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai
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saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

diviem noslēgtajiem finanšu gadiem (darbinieku skaits, apgrozījums, 
bilances kopsumma). Nosakot atbalsta saņēmēja statusu, jāņem vērā 
arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

komercsabiedrībai”8; 
2) LURSOFT

22. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- Komisijas 2013. gada 18. 
decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 
(ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. 
gada 24. decembris, Nr. L 352) 
(turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 
3. panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru;

- Komisijas 2013. gada 18. 
decembra Regulas (ES) Nr. 
1408/2013 par Līguma par ES 
darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352) (turpmāk - regula Nr. 
1408/2013) 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru, ja atbalsta

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 ,J)e minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) 1.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 ,J)e minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā 
MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē).
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā 
informācija ir pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais 
atbalsts;
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
,JDe minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) ALTUM māias lapa: www.altum.lv 
vai saņemts e-pasts no ALTUM

8 http://likum i.lv/ta/id/271191 -kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu:

- Komisijas 2014. gada 27. jūnija 
Regulas (ES) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 
108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zvejniecības un 
akvakultūras nozarē (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) 
(turpmāk -  regula Nr. 717/2014)3. 
panta 2. punktā noteikto 
maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru, ja atbalsta saņēmējs 
darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē.

3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR 
atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

23. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība 
nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

24. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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zvejniecības un akvakultūras nozarē 
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

25. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas 
rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

MP.

26. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta 
saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu 
nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekli.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

27. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. 
panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. 
panta 3. punktā Latvijai noteiktais 
maksimālais kumulatīvais de minimis 
apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:
- Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu 

periodā ir 10,78 milj. EUR;
- Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj. 

EUR.

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

28. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek 
prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu 
Nr.678 38.1. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.1. punktam:

dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā.
Pārbauda, vai biedrības/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas 
reģiona organizētā tirdzniecības misija ir organizēta Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, 
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Amerikas Savienotajās

MP.

58



Valstīs vai Ķīnā.
Pārbauda, vai organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos 
tirdzniecības misijā ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās 
izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu nepārsniedz 2 000 
euro par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā vienam 
dalībniekam.

29. Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā 
minētajā vienā tirdzniecības misijā, 
izņemot Aģentūras organizētā 
tirdzniecības misijā, piedalās vairāki 
gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi 
par partneruzņēmumiem vai saistītiem 
uzņēmumiem atbilstoši Komisijas 
reeulas Nr. 651/2014 I pielikumam, 
atbalsts tiek nodrošināts vienam MK 
noteikumu Nr.678 5.punktā 
noteiktajam gala labuma guvējam.

Ja maksājuma pieprasījums iesniegts par dalību 
biedrību/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģiona 
organizētajā tirdzniecības misijā, tad pārbauda, vai tirdzniecības 
misijā ir piedalījušies vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi 
par partneruzņēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši 
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1 pielikumam.
Ja tiek konstatēts, ka tirdzniecības misijā ir piedalījušies vairāki gala 
labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par partneruzņēmumiem vai 
saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Komisijas resulas Nr. 651/2014 I 
pielikumam, tad atbalsts tiek nodrošināts vienam MK noteikumu 
Nr.678 5.punktā noteiktajam gala labuma guvējam.
Atbalsts tiek nodrošināts gala labuma guvējam, kurš pirmais 
Aģentūrā ir iesniedzis maksājuma pieprasījumu un saņēmis atbalsta 
finansējumu.

1) MP;
2) Aģentūras lietvedības sistēma 

DocLogix;
3) LURSOFT.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kriterijā atzīmēts “NEATTIECAS”) vai nodibinājums (ja 5.kriterijā atzīmēts “NEATTIECAS”),
un paredz saņemt atbalstu darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

30. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014 - 2020.gadam pasākuma 
„Tirdzniecības pasākumi” ietvaros 
noteiktajiem atbalsta saņēmēja 
kritērijiem.

Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuru biedru komercdarbības joma ir 
zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana, tad, pieprasot informāciju Lauku atbalsta 
dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, vai biedrība vienlaikus 
nepretendē uz atbalstu pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds), io saskaņā ar MK noteikumu

E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

Nr.678 anotāciju iepriekš minētā biedrība vienlaikus nevar pretendēt 
uz atbalstu:
- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
un

- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 
2020.gadam pasākumā „Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas
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Jurlietu un Zivsaimniecības fonds).

31. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”9;

2) LURSOFT

32. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz:

- regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru;

- regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu;

- regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. 
punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru, ja 
atbalsta saņēmējs darbojas 
zvejniecības un akvakultūras 
nozarē.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
(MK noteikumi Nr.740) 1.pielikumu saskaņā MK noteikumiem 
Nr.740, vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu 
Nr.557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība 
lauksaimniecības nozarē” (MK noteikumi Nr.557) 1.pielikumu 
saskaņā MK noteikumiem Nr.557 (ja atbalsta saņēmējs nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 „De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” (MK noteikumi Nr.558) 1.pielikumu saskaņā 
MK noteikumiem Nr.558 (ja atbalsta saņēmējs darbojas zvejniecības 
un akvakultūras nozarē).
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis 
atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds 
uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, 
Regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 
2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas 
uzskaiti, pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā 
informācija ir oareiza. kā arī ir iekļauts viss nieškirtais/izmaksātais1 ' 5 1 5

atbalsts.

1) Aizpildīts Ministru kabineta 2014. 
gada 2. decembra noteikumu Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” 1. pielikums;

2) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.557 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecības 
nozarē” 1. pielikums;

3) Aizpildīts Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumu Nr.558 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība zvejniecības un 
akvakultūras nozarē” 1. pielikums;

4) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu;

5) Saņemtais e-pasts no Lauku atbalsta 
dienesta;

6) ALTUM mājas lapa: www.altum.lv 
vai saņemts e-pasts no ALTUM

9 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika 
posmā nav sasniedzis:

1) 200000,00 EUR apjomu;
2) 100000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

autotransporta nozarē;
3) 15000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar 

lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
4) 30000,00 EUR apjomu atbalsta saņēmējam, kurš darbojas 

zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu 
laika posmā sasniedz 200000,00 EUR vai 100000,00 EUR atbalsta 
saņēmējam, kurš darbojas autotransporta nozarē, vai 15000,00 EUR 
atbalsta saņēmējam, kurš darbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu, vai 30000,00 EUR atbalsta saņēmējam, kurš 
darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, ir nepieciešams 
samazināt pieprasīto de minimis atbalsta finansējumu.

33. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam nav uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība 
nav izbeigta vai tas neatbilst valsts 
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai 
tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav 
pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek 
īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu 
bāzē vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. 
Pievieno izdruku no Lursoft datu bāzes vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras „Maksātnespējas 

administrācija” datu bāze.

34. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu saskaņā ar 
regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka 
nodrošinās nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. 
un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.
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saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad 
valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo 
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu 
saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 
1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 
717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

35. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts 
tiek kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas 
rezultātā tiek ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie 
atbalsta kumulācijas nosacījumi.

MP.

36. Netiek pārsniegts Regulas 1408/2013 3. 
panta 3. Punktā un Regulas 717/2014 3. 
panta 3. punktā Latvijai noteiktais 
maksimālais kumulatīvais de minimis 
apjoms.
Kritērijs tiek vērtēts, ja atbalstu 
paredzēts saņemt zvejniecības vai 
akvakultūras nozarē, vai 
lauksaimniecības produktu primārajai 
ražošanai.

Ja atbalsta saņēmējs darbojas ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu vai zvejniecības vai akvakultūras nozarē, tad, pieprasot 
informāciju Lauku atbalsta dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, 
vai netiek pārsniegts nacionālais valsts atbalsta (de minimis) limits 
lauksaimniecības primāro produktu ražošanai un zvejniecībai, 
akvakultūrai:

Limits lauksaimniecības produktu primārai ražošanai triju gadu
periodā ir 10,78 milj. EUR;
Zvejniecībai un akvakultūrai triju gadu periodā ir 4,45 milj.
EUR.

1) MP;
2) E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

37. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek 
prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu 
Nr.678 38.1. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.1. punktam:
■f dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā.
Pārbauda, vai biedrības/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas 
reģiona organizētā tirdzniecības misija ir organizēta Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, 
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Amerikas Savienotajās 
Valstīs vai Ķīnā.
Pārbauda, vai organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos 
tirdzniecības misijā ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās 
izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu nepārsniedz 2 000 
euro par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā vienam 
dalībniekam.

MP.

38. Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā 
minētajā vienā tirdzniecības misijā, 
izņemot Aģentūras organizētā

Ja maksājuma pieprasījums iesniegts par dalību 
biedrību/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģiona 
organizētajā tirdzniecības misijā, tad pārbauda, vai tirdzniecības

1) MP;
2) Aģentūras lietvedības sistēma 

DocLogix;
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tirdzniecības misijā, piedalās vairāki 
gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi 
par partneruzņēmumiem vai saistītiem 
uzņēmumiem atbilstoši Komisijas 
regulas Nr. 651/2014 I pielikumam, 
atbalsts tiek nodrošināts vienam MK 
noteikumu Nr.678 5.punktā noteiktajam 
gala labuma guvējam.

misijā ir piedalījušies vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi 
par partneruzņēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši 
Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumam.
Ja tiek konstatēts, ka tirdzniecības misijā ir piedalījušies vairāki gala 
labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par partneruzņēmumiem vai 
saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1 
pielikumam, tad atbalsts tiek nodrošināts vienam MK noteikumu 
Nr.678 5.punktā noteiktajam gala labuma guvējam.
Atbalsts tiek nodrošināts gala labuma guvējam, kurš pirmais 
Aģentūrā ir iesniedzis maksājuma pieprasījumu.

3) LURSOFT.

Papildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir biedrība (ja 5.kritērija atzīmēts “JA”) vai nodibinājums (ja 5.kriterija atzīmēts “JA”), un paredz saņemt atbalstu
darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu

39. Atbalsta saņēmējs neatbilst rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014 - 2020.gadam pasākuma 
„Tirdzniecības pasākumi” ietvaros 
noteiktajiem atbalsta saņēmēja 
kritērijiem.
Kritērijs neattiecas uz nodibinājumiem.

Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuru biedru komercdarbības joma ir 
zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana, tad, pieprasot informāciju Lauku atbalsta 
dienestam (nosūtot e-pastu), pārbauda, vai biedrība vienlaikus 
nepretendē uz atbalstu pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds), jo saskaņā ar MK noteikumu

E-pasts no Lauku atbalsta dienesta.

Nr.678 anotāciju iepriekš minētā biedrība vienlaikus nevar pretendēt 
uz atbalstu:
- Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 
3.2.1.2.pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 
un

- Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014 
2020.gadam pasākumā ..Tirdzniecības pasākumi” (Eiropas 
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds).

40. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. 
jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko 
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai 
nodibinājuma darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU 
lietotāja rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par komercsabiedrības 
atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”10;

2) LURSOFT.

10 http://likum i.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. 
gada 26. jūnijs, Nr. L 187) 1. pielikumu.

41. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 
kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

1) MP;
2) Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto atbalstu.

42. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek 
prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu 
Nr.678 38.1. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.1. punktam: 

dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā.
Pārbauda, vai biedrības/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas 
reģiona organizētā tirdzniecības misija ir organizēta Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, 
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Amerikas Savienotajās 
Valstīs vai Ķīnā.
Pārbauda, vai organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos 
tirdzniecības misijā ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās 
izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu nepārsniedz 2 000 
euro par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā vienam 
dalībniekam.

MP.

43. Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā 
minētajā vienā tirdzniecības misijā, 
izņemot Aģentūras organizētā 
tirdzniecības misijā, piedalās vairāki 
gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi 
par partneruzņēmumiem vai saistītiem 
uzņēmumiem atbilstoši Komisijas 
regulas Nr. 651/2014 1 pielikumam, 
atbalsts tiek nodrošināts vienam MK 
noteikumu Nr.678 5.punktā 
noteiktajam gala labuma guvējam.

Ja maksājuma pieprasījums iesniegts par dalību 
biedrību/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģiona 
organizētajā tirdzniecības misijā, tad pārbauda, vai tirdzniecības 
misijā ir piedalījušies vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi 
par partneruzņēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši 
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1 pielikumam.
Ja tiek konstatēts, ka tirdzniecības misijā ir piedalījušies vairāki gala 
labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par partneruzņēmumiem vai 
saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I 
pielikumam, tad atbalsts tiek nodrošināts vienam MK noteikumu 
Nr.678 5.punktā noteiktajam gala labuma guvējam.
Atbalsts tiek nodrošināts gala labuma guvējam, kurš pirmais 
Aģentūrā ir iesniedzis maksājuma pieprasījumu.

1) MP;
2) Aģentūras lietvedības sistēma 

DocLogix;
3) LURSOFT.

1Sapildus kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir ostas parvalde, un paredz saņemt atbalstu darbibam, kas nav saistītas ar saimnieciskas darbības īstenošanu.
44. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros 

kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 
euro.

Ja iesniegtais iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību, 
pārbauda, vai piešķirtais atbalsts viena kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz 66666,00 EUR.

1) MP:
2) Aģentūras uzskaite par līdz šim 

piešķirto atbalstu.
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45. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek 
prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu 
Nr.678 38.1. punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.1. punktam:
•S dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā.
Pārbauda, vai biedrības/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas 
reģiona organizētā tirdzniecības misija ir organizēta Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, 
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Amerikas Savienotajās 
Valstīs vai Ķīnā.
Pārbauda, vai organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos 
tirdzniecības misijā ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās 
izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu nepārsniedz 2 000 
euro par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā vienam 
dalībniekam.

MP.

V D arījum u tūrism a pasākum a organizēšana Latvijā.

Nr. Kritēriji Procedūra Informācijās avots
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Atbalsta saņēmējs atbilst vienam no
šādiem nosacījumiem:
1) Latvijas Republikas komercreģistrā 

reģistrēts komersants (izņemot tos, 
kuri darbojas zvejniecībā vai 
akvakultūrā vai nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu);

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēta biedrība (izņemot 
to, kura darbojas zvejniecībā vai 
akvakultūrā vai nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu), kuras biedri ir vismaz 
pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā reģistrēts nodibinājums 
(izņemot to, kura darbojas 
zvejniecībā vai akvakultūrā vai 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu primāro ražošanu), kuras 
dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju 
(nodibinājuma) starpā ir vismaz 
pieci komersanti vai kooperatīvās 
sabiedrības.

Pārbauda vai atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapas (turpmāk -  
iesniegums) titullapā, iesnieguma sadaļā „Pamatinformācija par atbalsta 
saņēmēju” norādītais

a) komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā,
b) biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā,

Informāciju, kas norādīta iesniegumā salīdzina ar Lursofit datu bāzē 
pieejamo informāciju un iesniegumam pievieno izdruku no „Lursoft” datu 
bāzes (izdrukai jāsatur informācija -  atbalsta saņēmēja nosaukums, 
uzņēmējdarbības forma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, informācija 
par likvidācijas procesiem, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, 
pamatkapitālu, darbības veidu, dalībnieku sarakstu un dalību citos 
uzņēmumos).
Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā 
ir norādījis vismaz 5 biedrus -  komersantus vai kooperatīvās sabiedrības. 
Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  biedrība, ir apliecinājis, ka tas 
kā savus biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai kooperatīvās 
sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka biedrības 
biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad papildus 
iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai, Aģentūra pārbauda arī 
biedrības mājas lapā norādīto informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā 
nav informācijas par biedriem, tad biedrībai tiek lūgts iesniegt biedru 
sarakstu. Ja no iesniegtās informācijas nevar pārliecināties, ka biedrības 
biedri ir vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad MP neatbilst 
kritērijam.
Ja atbalsta saņēmējs ir nodibinājums, pārbauda, vai atbalsta saņēmējs 
iesniegumā ir norādījis vismaz 5 dibinātājus un to biedrus (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātājus (nodibinājuma) -  komersantus vai 
kooperatīvās sabiedrības. Pārbauda, vai iesniegumā atbalsta saņēmējs -  
nodibinājums, ir apliecinājis, ka dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. Ja no iesniegtās informācijas nevar 
pārliecināties, ka nodibinājuma dibinātāju un to biedru (biedrību un 
personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci 
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, tad papildus iesnieguma veidlapā 
norādītajai informācijai, Aģentūra pārbauda arī nodibinājuma mājas lapā 
norādīto informāciju par biedru skaitu. Ja mājas lapā nav informācijas par 
nodibinājuma dibinātājiem vai biedriem, tad nodibinājumam tiek lūgts 
iesniegt nodibinājuma dibinātāju un biedru sarakstu. Ja no iesniegtās 
informācijas nevar pārliecināties, ka nodibinājumam dibinātāji vai biedri ir

1) Iesniegums;
2) LURSOFT;
3) Internets.
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2. Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības 
subjektu (komercsabiedrību) statusam 
saskaņā ar regulas Nr.651/2014 1. 
pielikumu.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir iesniedzis MVK deklarāciju.
MVK statusa noteikšanai tiek vērtēti tikai biedrības vai nodibinājuma 
darbinieku skaits un finanšu pārskati.
MVK statusa vērtēšanai tiek izmantota Eiropas Kopienas MVU lietotāja 
rokasgrāmata.

1) Atbalsta saņēmēja iesniegtā 
“Deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību 
mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai”11;

2) LURSOFT
3. Vai atbalsta saņēmējam piešķirtā 

atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos 
fiskālajos gados saņemtā de minimis 
atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz 
regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta 
apmēru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējs ir aizpildījis Ministru kabineta 2014.gada 
2.decembra noteikumu Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” (MK noteikumi Nr.740) 
1 .pielikumu.
Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts 
viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas 
atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā, Regulas Nr. 1408/2013 
2.panta 2.punktā vai Regulas Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem 
kritērijiem.
Pamatojoties uz Aģentūras veikto de minimis atbalsta piešķiršanas uzskaiti, 
pārbauda, vai MK noteikumu Nr.740 1.pielikumā norādītā informācija ir 
pareiza, kā arī ir iekļauts viss piešķirtais/izmaksātais atbalsts.
Pārbauda, vai piešķirtais de minimis atbalsts pēdējo trīs gadu laika posmā 
nav sasniedzis 200000,00 EUR apjomu.
Ja iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika 
posmā sasniedz 200000,00 EUR, tad ir nepieciešams samazināt pieprasīto 
de minimis atbalsta finansējumu.

1) Aizpildīts Ministru kabineta 
2014. gada 2. decembra 
noteikumu Nr.740 „De 
minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi” 1. 
pielikums;

2) Aģentūras uzskaite par līdz 
šim piešķirto de minimis 
atbalstu;

3) ALTUM mājas lapa: 
www.altum.lv

11 http://likum i.lv/ta/id/271191 -kartiba-kada-kom ercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-m azas-sikas-un-videjas-kom ercsabiedribas-statusam
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4. Atbalsta saņēmējam uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
pieejamo informāciju nav nodokļu vai 
nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju 
iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu vai nodevu parādi, kas 
pārsniedz 150 EUR;
1) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu 
parādi, kas pārsniedz 150 EUR, pārbauda vai atbalsta saņēmējs ir 
pievienojis iesniegumam no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) 
izdrukātu izziņu par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma 
iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu 
parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

2) Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju MP iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas 
pārsniedz 150 EUR un MP nav pievienota EDS izdrukāta izziņa par 
nodokļu nomaksu, tad, pieprasot papildu informāciju MP izvērtēšanai, 
tiek lūgts iesniegt EDS izdrukātu izziņu par nodokļu parādu nomaksu.

1) VID administrēto nodokļu 
(nodevu) parādnieku datu 
bāze;

2) VĪD izziņa vai EDS izdruka.

5. Atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu 
nav pasludināts maksātnespējas process, 
ar tiesas spriedumu netiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process vai ar 
tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tam nav 
uzsākta bankrota procedūra, piemērota 
sanācija vai mierizlīgums, tā 
saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas 
neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru 
pieprasījuma piemērotu maksātnespējas 
procedūru.

Pārbauda, vai atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts 
maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās 
aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta bankrota procedūra, 
piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība nav 
izbeigta, pārliecinoties par to Lursoft datu bāzē vai valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” datu bāzē. Pievieno izdruku no Lursoft 
datu bāzes vai valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” datu bāzes.

1) LURSOFT;
2) Valsts aģentūras 

„Maksātnespējas 
administrācija” datu bāze.

6. Atbalsta saņēmējs finansējuma 
saņēmējam nav sniedzis nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar 
Eiropas Savienības struktūrfonda vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanu.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka atbalsta saņēmējs nav sniedzis nepatiesu informāciju vai 
tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Iesniegums.
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7. Nozare, kurā tiks sniegts atbalsts, MK 
noteikumos Nr.678 nav noteikta kā 
neatbalstāma nozare.

Atbalsta saņēmējus vērtē atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. 
decembris, Nr. L 352) (turpmāk -  regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. 
punktam.

Pārbauda, vai iesniegumā norādītā atbalsta saņemšanas nozare nav viena no 
MK noteikumu Nr. 678 pielikumā ietvertajām neatbalstāmajām nozarēm.

MP

8. Ja atbalsta saņēmējs vienlaicīgi darbojas 
vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas 
darbības, kas ietilpst regulas Nr. 
1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas 
ar lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 
1408/2013 vai darbojas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē saskaņā ar regulu 
Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta 
saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību 
vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. 
punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 
2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 
1. panta 2. un 3. punktu.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs iesniegumā ir apliecinājis, ka nodrošinās 
nozaru darbību un izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. 
panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas 
Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

Iesniegums.

9. Atbalsta saņēmējs ir ievērojis MK 
noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētos 
atbalsta kumulācijas nosacījumus.

Ja maksājuma pieprasījumā atbalsta saņēmējs ir norādījis, ka atbalsts tiek 
kumulēts, atbildīgais darbinieks pārliecinās vai kumulācijas rezultātā tiek 
ievēroti MK noteikumu Nr.678 24.4.punktā minētie atbalsta kumulācijas 
nosacījumi.

MP
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10. Atbalsta saņēmēja interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības 
finanšu intereses, un atbalsta saņēmējam 
saskaņā ar Krimināllikumu nav 
piemēroti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļi.
Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai 
nodibinājums, tad šajā kritērijā ir 
jāatzīmē “NEATTIECAS”.

Pārbauda vai atbalsta saņēmējs iesnieguma veidlapā ir parakstījis 
apliecinājumu, ka tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu 
intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļi.

Iesniegums.

11. Biedrība, nodibinājums paredz saņemt 
atbalstu par darbībām, kas ir saistītas ar 
saimnieciskās darbības īstenošanu.

Ja iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, tad izvērtē, vai 
atbalstu ir paredzēts saņemt darbībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās 
darbības īstenošanu.
Par biedrības un nodibinājuma saimniecisko darbību ir uzskatāmas 
darbības, ar kurām biedrība/nodibinājums pārstāv sevi kā 
biedrību/nodibinājumu.

MP

12. Ar atbalsta saņēmēju noslēgtais atbalsta 
līgums ir spēkā.

Pārliecinās vai ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts atbalsta līgums un vai tas 
joprojām ir spēkā.

Līgums.

13. Visi atbalsta saņēmēja atbalsta līgumā 
sniegtie apliecinājumi ir spēkā.

Pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs nav sniedzis informāciju par to, ka tas 
vairs neatbilst atbalsta līgumā sniegtajiem apliecinājumiem.

Līgums.

14. Izmaksas apliecinošie dokumenti par 
darbībām, kas veiktas sākot ar 2017. 
gada 1. decembri, iesniegti Aģentūrā ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
ir notikusi atbilstošā darbība.

Pārbauda, vai veiktās darbības ir atbalstāmas saskaņā MK noteikumiem 
Nr.678 14.7.punktu un tās ir īstenotas MK noteikumos Nr.678 noteiktajā 
īstenošanas periodā.
Pārbauda, vai darījumu tūrisma pasākuma Latvijā pēdējā aktivitātes diena 
nav agrāk par 2017.gada l.decembri, pretējā gadījumā izmaksas nav 
attiecināmas.
Pārbauda, vai par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2017. gada l.decembri, 
maksājuma pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, 
kad ir notikusi atbilstošā darbība (piemēram, ja darījumu tūrisma pasākuma 
norises laiks ir no 2017.gada 5.decembra līdz 7.decembrim, tad maksājuma 
pieprasījums Aģentūrā vai pastā ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 
8.martam).

MP
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15. Ir iesniegti visi attiecināmo izmaksu 
apliecinošie dokumenti saskaņā ar 
maksājuma pieprasījuma pielikumu 
“Papildus iesniedzamie attaisnojošie 
dokumenti”

Pārbauda, vai Aģentūra ir iesniegti attiecināmo izmaksu apliecinošie 
dokumenti, kas norādīti maksājuma pieprasījuma sadaļā “Papildus 
iesniedzamie attaisnojošie dokumenti”.
Pārbauda, vai uz visiem darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem ir norādīts Līguma numurs.
Gadījumā, ja uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem nav 
norādīts Līguma numurs, Aģentūra lūdz atbalsta saņēmēju iesniegt 
apliecinājumu, ka uz visiem darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentu oriģināliem ir norādīts Līguma numurs.

MP

16. Atbalstāmo darbību īstenošanai tiek 
izmantots atbalsta saņēmēja norēķinu 
konts bankā vai Valsts kasē.

Pārbauda, vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota līguma 
kopija par atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā vai Valsts kasē 
atvēršanu, uz kuru Aģentūra maksā atbalsta finansējumu. Maksājuma 
pieprasījuma sadaļā “Norēķina rekvizīti” norādītais bankas konts atbilst 
līgumā norādītajam kontam.
Pārbauda, vai visi maksājumi, kas saistīti ar atbalstāmajām darbībām, ir 
veikti bezskaidra naudas norēķinu veidā.

Ja atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros veic izdevumus ārvalstu 
valūtā un darījuma veikšanai piemēro komercbankas noteikto valūtas 
maiņas kursu, tad maksājuma pieprasījumā jāiekļauj summa, kas 
pārrēķināta EUR, piemērojot Latvijas Bankas (turpmāk -  LB) noteikto 
valūtas kursu maksājuma veikšanas dienā (vai avansa norēķina 
sagatavošanas dienā).
Ja maksājuma veikšanas dienā LB noteiktais valūtas kurss ir lielāks par 
darījuma dienā noteikto komercbankas valūtas maiņas kursu, maksājuma 
pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta EUR, piemērojot 
komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu maksājuma veikšanas dienā. 
Valūtām, kurām Eiropas Centrālā Banka nepublicē EUR atsauces kursu, 
izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja 
periodiskajā izdevumā vai tā internēta resursā publicētais valūtas tirgus 
kurss attiecībā pret EUR.

1) MP, t.sk. līguma kopija 
(izziņa) par atbalsta saņēmēja 
norēķinu konta bankā vai 
Valsts kasē atvēršanu;

2) LB mājas lapa un citas mājas 
lapas, kurās ir pieejama 
informācija par nekotēto 
valūtu kursiem.

17. Maksājuma pieprasījumā norādītais 
bankas norēķinu konts ir atbalsta 
saņēmēja konts

Ja maksājuma pieprasījumā, kā maksājuma veikšanas konts ir norādīts 
bankas konts, kas nav atbalstāmo darbību īstenošanai izmantotais norēķinu 
konts, un pēc iesniegtajiem dokumentiem nevar gūt pārliecību, ka šis konts 
pieder atbalsta saņēmējam, tad lūdz atbalsta saņēmēju iesniegt bankas 
līgumu/iesniegumu par norādītā konta atvēršanu.

MP
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18. Iesniegts prasibam atbilstošs 
grāmatvedības kontu plāns

Pārbauda, vai:
2) vai pirmajam maksājuma pieprasījumam ir pievienota apstiprināta 

grāmatvedības kontu plāna, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 
21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju”, kopija;

3) kontu plānā ir konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un pārskatu 
par atbalstāmo darbību īstenošanu, t.sk. atbalstāmo darbību 
īstenošanai atvērtais norēķinu konts;

4) kontu plāns atbilsts Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka 
kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, 
ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un 
institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un 
dāvinājumi naudā vai natūrā prasībām, t.i., tajā ir ietverti ar 
atbalstāmo darbību īstenošanu saistītie konti, kā arī kontu plānā ir 
nodalīts ieņēmumu konts, kurā tiks grāmatoti saņemtie ES fondu 
līdzekli.

MP, t.sk. grāmatvedības konta 
plāns.

19. Iesniegtas prasībām atbilstošas 
grāmatvedības kontu izdrukas par 
pārskata periodu

Pārbauda pievienotās grāmatvedības kontu vai subkontu izdrukas un 
pārbauda, vai:
1) kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukās norādītais periods atbilst 

maksājuma pieprasījumā norādītajam pārskata perioda sākuma un beigu 
datumam;

2) kontu vai subkontu apgrozījuma izdrukās ir iekļauti visi ar 
attiecināmajām izmaksām saistītie izdevumi un var identificēt darījuma 
partnerus, datumu, pamatojuma dokumentus, sākuma un beigu saldo.

Gadījumā, ja maksājuma pieprasījumam nav pievienotas grāmatvedības 
kontu izdrukas, tad pārbauda, vai uz darījuma un maksājuma 
apliecinošajiem dokumentiem ir norādīti grāmatojumi un summas EUR.

MP.

20. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem ir 
pievienoti šo dokumentu tulkojumi

Pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem (līgumiem, darījumu 
apliecinošajiem dokumentiem, maksājumu apliecinošajiem dokumentiem) 
ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā atbilstoši Ministru 
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā 
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Ja avansa norēķinā, kuram 
pievienoti maksājumu apliecinošie dokumenti (čeks, biļete, kvīts u.c.) 
svešvalodā, ir norādīta detalizēta informācija latviešu valodā par maksājuma 
dokumentu (dokumenta datums, summa, pakalpojuma sniedzējs, 
pakalpojuma veids), tad tulkojumu avansa norēķinā norādītajiem 
dokumentiem nav nepieciešams pievienot.

MP.
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21. Atbalsta saņēmējs atbalstāmo darbību 
ietvaros nav veicis darījumus ar 
saistītajām personām

Pārbauda Lursoft datu bāzē informāciju, vai atbalsta saņēmējam nav 
saistītas personas pazīmes ar kādu no darījumu partneriem (t.sk. transporta 
pakalpojuma sniedzēju).

1) MP;
2) Lursoft.

22. Atbalsta saņēmējs ir pieprasījis atbalstu 
par darījumu tūrisma pasākuma 
organizēšanu l.atviiā- o----------- ---  J

Pārbauda, vai darījumu tūrisma pasākums atbilst kādam no pasākumiem- 
konference, kongress, seminārs, simpozijs vai tamlīdzīgs pasākums, kura 
mērķis ir darījumu kārtošana, komercdarbības jautājumu risināšana, 
uzņēmumu darbinieku motivēšana, zināšanu un pieredzes papildināšana. 
Vienam darījumu tūrisma pasākuma var būt vairāki organizatori, bet uz 
atbalsta finansējumu var pretendēt tikai viens no darījumu tūrisma 
pasākuma organizatoriem.
Pārbauda, vai darījumu tūrisma pasākuma tīmekļa vietnē ir norādīts 
pasākuma organizators, kurš ir iesniedzis maksājuma pieprasījumu un 
pieprasījis atbalsta finansējumu.

MP

23. Darījumu tūrisma pasākums Latvijā ilgst 
vismaz 3 dienas un tajā piedalās vismaz 
150 dalībnieki - ārzemnieki, kuru 
ceļojuma mērķis ir darījuma tūrisma 
pasākums Latvijā.

Pārbauda, vai darījumu tūrisma pasākums Latvijā ilgst vismaz 3 dienas un 
tajā piedalās vismaz 150 dalībnieki - ārzemnieki, kuru ceļojuma mērķis ir 
darījuma tūrisma pasākums Latvijā.
Lai pārliecinātos, ka darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku sarakstā 
norādītie dalībnieki -  ārzemnieki ir piedalījušies darījuma tūrisma 
pasākumā, Aģentūra nepieciešamības gadījumā var sazināties ar darījuma 
tūrisma pasākuma dalībniekiem.

MP

24. Atbalsta saņēmēja izmaksas, kurām tiek 
prasīts atbalsts, atbilst MK noteikumu 
Nr.678 38.1 punktā minētajām 
atbalstāmo izmaksu pozīcijām.

Pārbauda, vai MP iekļautās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.678 38.' punktam:
V telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;
V ēdināšanas izmaksas;
V transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā darījuma tūrisma pasākuma 

dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījuma tūrisma pasākuma 
norises vietām.

Darījumu tūrisma pasākuma Latvijā izmaksas ir attiecināmas, ja par tām ir 
noslēgts pakalpojuma līgums (par katru attiecināmo izmaksu pozīciju 
atsevišķs vai kopīgs pakalpojumu līgums).

MP

25. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 10 % 
apmērā no attiecināmajām izmaksām

Pārbauda, vai pieprasītā atbalsta intensitāte nepārsniedz MK noteikumos 
Nr.678 noteikto intensitāti 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām. 
Atbalsta finansējuma apmēru (EUR) aprēķina = attiecināmo izmaksu 
summa (EUR) x atbalsta intensitāte 10%.
Atbalsta finansējuma apmēru aprēķinos noapaļo uz leju.

1) MP;
Aģentūras uzskaite par līdz šim 
piešķirto de minimis atbalstu par 
atbalsta saņēmēja īstenotajām 
atbalstāmajām darbībām.
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26. Maksimāli pieļaujamā summa vienā 
darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne 
vairāk kā 50 euro par vienu darījuma 
tūrisma pasākuma dalībnieku 
(ārzemnieku).

Pārbauda, vai atbalsta summa no attiecināmām izmaksām telpu nomas un 
tehniskā aprīkojuma izmaksām, ēdināšanas izmaksām un transporta 
pakalpojumu izmaksām Latvijā nepārsniedz 50 euro par vienu darījuma 
tūrisma pasākuma Latvijā dalībnieku -  ārzemnieku.

Piemēram, ja darījuma tūrisma pasākuma, kurā piedalījās: a) variants - 250 
ārzemnieki vai b) variants -150 ārzemnieki, attiecināmās izmaksas (telpu 
noma, tehniskais aprīkojums, ēdināšana un transports) ir 80 000 euro, tad 
maksimāli pieļaujamā atbalsta summa ir nosakāma šādi:

a) variants - jānosaka maksimālā pieļaujamā atbalsta summa par 250 
ārzemniekiem:
*) 250 dalībnieki X 50 euro= 12 500 euro;
*) jānosaka attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte 10% : 80 000 X 0.10 =
8 000 euro.
Līdz ar to a) variantā pasākuma atbalsta summa ir = 8 000 euro;

b) variants -  jānosaka maksimālā pieļaujamā atbalsta summa par 150 
ārzemniekiem:
*) 150 dalībnieki X 50 euro= 7 500 euro;
*) jānosaka attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte 10%: 80 000 X 0.10 = 
8 000 euro.
Līdz ar to b) variantā pasākuma atbalsta summa ir = 7 500 euro.________

MP
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