
  

 
Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā  
Finansējuma piesaistes uzņēmums Global Consulting piedāvā bezmaksas konsultāciju un 
iespēju izvērtēšanu atbalsta piesaistei no ES fondiem. Vairumā gadījumu, finansiālais 
atbalsts sastāv no Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējuma jaunu iekārtu, tehnikas un 
aprīkojuma iegādes, kā arī nepieciešamo telpu būvniecības izmaksām. Bieži uzņēmumi 
nezina, ka viņu attīstības ieceres var līdzfinansēt ar šādiem publiskiem mehānismiem. Global 
Consulting jau vairāk kā 10 gadus sekmīgi nodarbojas gan ar publisku, gan ar privātu 
finansējuma piesaisti, tieši vairāk fokusējoties uz atbalsta sniegšanu uzņēmējiem. Tieši 
šobrīd aktuālākais finansējuma atbalsts ir ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un 
attīstībā, tai skaitā atbalsts tūrisma jomā. 
 

I Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība 
Kopsavilkums par atbalsta pasākumu: 

 

Spēkā esošais juridiskais regulējums: „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā” (MK noteikumi nr.  320) 
Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests 
Indikatīvais projektu iesniegšanas termiņš: 2017. gada marts - aprīlis 

Atbalsta pretendents: 
Projekta iesniedzējs var būt: 
Mikro vai mazais komersants, fiziska persona vai individuālais komersants, kura juridiskā 
adrese vai deklarētā dzīvesvietas adrese atrodas lauku teritorijā – novadā vai pilsētā, kurā ir 
mazāk par 5000 iedzīvotājiem. 
Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais 
attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto 
apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas vairāk kā trīs reizes. Jaundibinātiem atbalsts nepārsniedz 20 000 EUR. 
 
Atbalstāmās darbības: 
Investīcijas, kas paredzēts ar lauksaimniecisko produktu ražošanu nesaistītu nozaru 
attīstībai: 

1. jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, inventāra iegādei,  
2. būvniecībai, rekonstrukcijai un teritoriju labiekārtošanai. 

 
Attiecināmo izmaksu griesti: 

1. Pretendentam, kurš iepriekš ir veicis saimniecisko darbību – 200 000 EUR visā 
plānošanas periodā saistīto personu grupas ietvaros; 

2. Pretendentam, kurš iepriekš nav veicis saimniecisko darbību – 20 000 EUR. 
 
Atbalsta intensitāte: 



  

Atbalsta intensitāte ir 40% (mobilās tehnikas iegādei - 25%). 
Attiecināmās izmaksas: 

1. Jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas (tehnika, iekārtas, aprīkojums; 
datorprogrammas, tostarp mobilā tehnika, mehāniskā tehnika un velkamā tehnika); 

2. Jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas; 
3. Būvmateriālu iegādes izmaksas; 
4. Vispārējās izmaksas (arhitektu, inženieru honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un 

autoruzraudzības pakalpojumi); 
 
 

II Tūrisma aktivitāšu veicināšana 
Kopsavilkums par atbalsta pasākumiem: 

 

Spēkā esošais juridiskais regulējums: „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā” (MK noteikumi nr.  320) 
Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests 
Indikatīvais projektu iesniegšanas termiņš: 2017. gada marts - aprīlis 

Atbalsta pretendents: 
Projekta iesniedzējs var būt: 
Mikro vai mazais komersants, vai individuālais komersants, kura juridiskā adrese vai 
deklarētā dzīvesvietas adrese atrodas lauku teritorijā – novadā vai pilsētā, kurā ir mazāk par 
5000 iedzīvotājiem. 
Atbalstu piešķir tūrisma aktivitātēm esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri var 
uzrādīt vismaz trīs ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu saistītus darījumus fiskālā gada laikā, 
un kuri kā tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir iekļauti tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē vismaz 
vienu gadu. 
Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais 
attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto 
apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas vairāk kā trīs reizes. Jaundibinātiem atbalsts nepārsniedz 20 000 EUR. 

Atbalstāmās darbības: 
Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, inventāra iegādei, būvniecībai, 
rekonstrukcijai un teritoriju labiekārtošanai,, kas paredzēts tūrisma pakalpojumu attīstīšanai. 

Attiecināmo izmaksu griesti: 
Attiecināmo izmaksu griesti ir 200 000 EUR visā plānošanas periodā saistīto personu 
grupas ietvaros. 

 

 



  

Atbalsta intensitāte: 

Atbalsta intensitāte ir 40% (mobilās tehnikas iegādei atbalsta intensitāte ir 25%. Nav 
atbalstāma mobilās tehnikas iegāde ar iekšdedzes dzinēju) 

Attiecināmās izmaksas: 
5. Jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas (tehnika, iekārtas, aprīkojums; 

datorprogrammas, tostarp mobilā tehnika, mehāniskā tehnika un velkamā tehnika); 
6. Jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas; 
7. Būvmateriālu iegādes izmaksas; 
8. Vispārējās izmaksas (arhitektu, inženieru honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un 

autoruzraudzības pakalpojumi); 
Tai skaitā: 

• Izmitināšanas vietu (viesu namu, kempingu, u.c.) izveide; 
• Ēdināšanas bloku izveide un uzlabošana; 
• Inventāra iegāde; 

Infrastruktūras attīstība (peldvietu, taku, tiltiņu, u.c.) izveide. 
  



  

Mūsu pieredze 

 

Global Consulting partneri Lauris Bronušs un Rinalds Trukšs vairāk kā 
desmit gadus darbojas ar finansējuma piesaistīšanas konsultācijām. Šo 
gadu laikā partneri piesaistījušu kopsummā vairāk kā 100 milj. EUR 
vairāk kā 200 atsevišķos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan 
reģionā zināmiem nozaru līderiem. 

Veiksmes stāsti  
Global Consulting partneri nozarē darbojas kopš 2004. gada, kad līdz ar pievienošanos 
Eiropas Savienībai, Latvijā parādījās iespēja piesasitīt publisko finansējumu. Gan Lauris, gan 
Rinalds vēsturiski fokusējušies tieši uz uzņēmējiem pieejamajiem publiskā atbalsta 
mehānismiem - grantiem un aizdevumiem. Zemāk daži no mūsu veiksmīgajiem projektiem 
un lieākajiem klientiem. 

   

 

Ar kopējo investīciju 
vairāk nekā 5 milj. EUR 
izveidots Latvijā moder-
nākais metālapstrādes 
cehs. BLRT ir vadošais 
metālapstrādes un kuģu-
būves holdings Baltijā. 

Vairāk nekā 3 milj. EUR 
ERAF finansējums ražošanas 
ēkas būvniecībai un ražotnes 
aprīkošanai ar inovatīvām 
iekārtām. Bucher Municipal ir 
izveidojis modernāko ielu tī-
rāmo mašīnu ražotni Pasau-
lē. 

Gandrīz 3 milj. EUR ERAF 
finansējums programmatūras 
risinājumu testēšanas laboar-
torijas izveidei (inovatīva datu 
centra un laboratorijas aprīko-
juma iegādei). SQUALIO ir 
modernākā programmatūras 
risinājumu testēšanas laboar-
torija Eiropā. 

Vairākkārtēja kombinēta investī-
cija Pasaules vadošo poligrāfi-
jas tehnoloģiju integrēšanai 
uzņēmuma ražošanas procesu 
modernizēšanai. Projektu kop-
summā pārsniedz 10 milj. EUR.  

 

 
  

   

 

 

Rinalds Trukšs 
Partneris 

Prasmes: Finansējuma piesaistīšana un strukturēšana. Pārmaiņu 
vadība. Biznesa modeļu attīstīšana un koprades darba metožu 
pielietošana ikdienas darbā. Vēsturiski apjomīgākie projekti 
kokapstrādes, pārtikas pārstrādes un poligrāfijas nozarēs. 
 
tālrunis: +371 22844088 
e-pasts: rinalds@globalconsulting.lv 
www: globalconsulting.lv 

 


