
Ministru kabineta noteikumi Nr.590 apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 

Redakcija, kas bija spēkā līdz 14.02.2019 Grozījumi, kas stājušies spēkā no 15.02.2019 
1. 7. Šo noteikumu 5. punktā minētās darbības vietējā pašvaldība 

nevar īstenot pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai 
reģionālās nozīmes attīstības centrs. 

1. 7. Šo noteikumu 5. punktā minētās darbības vietējā pašvaldība 
nevar īstenot pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai 
reģionālās nozīmes attīstības centrs, izņemot gadījumu, ja 
vietējā pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centrā īsteno 
šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minēto darbību. 

2 12. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto šo 
noteikumu 8.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ir 
lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības 
produktus. 

2 12. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto šo 
noteikumu 8.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ir 
lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības 
produktus. Projektā paredzamais gala produkts var būt 
pārstrādāts pārtikas produkts. 

3 13.2.4. paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām 
iekārtām šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo 
tehniku vai piekabi (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas 
paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli). 
Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā 
esošo šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku 
un piekabes uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas; 

3 13.2.4. paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām 
iekārtām šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo 
tehniku vai piekabi (transportlīdzekli, kam nav motora un kas 
paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) vai 
iegādāties pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams. 
Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā 
esošo šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku 
un piekabi, kā arī pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams, 
uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijas; 

4 13.5. projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām 
saistītas darbības, interneta veikala izveide vai šo noteikumu 
37.11. apakšpunktā minētās mobilās tehnikas vai piekabes 
iegāde, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai 
struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta 

4 13.5. projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām 
saistītas darbības, interneta veikala izveide vai šo noteikumu 
37.11. apakšpunktā minētās mobilās tehnikas vai piekabes 
iegāde, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai 
struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta 
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(fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku 
darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības 
grupas darbības teritorijā; 

(fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku 
darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības 
grupas darbības teritorijā. Ja projektā iegādātos 
pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības 
laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta 
pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības 
vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai 
plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) 
atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs 
gadus pirms projekta iesniegšanas; 

5  5 Jauns punkts 

44.10. būvvaldes saskaņojumu vai izziņu par projektā 
paredzēto atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro 
reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu. 

6 56. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta 
īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru 
gadu līdz 1. jūnijam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā iesniedz: 

56.1. pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās 
darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (3. 
pielikums) – saistībā ar aktivitāti "Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas"; 
56.2. (svītrots ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515). 

6 56. Atbalsta saņēmējs aktivitātē "Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas" visā projekta uzraudzības periodā, 
sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu 
mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts 
ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās 
darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums). 

7  7 Jauna tabula. 

Papildināts 2. pielikuma B.6.tabula ar  B.6.5. tabulas 

apakšpunktu. šādā redakcijā: 
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"B.6.5. Projekta īstenošanas darbības virziens (attiecas, ja 

projektā īsteno noteikumu 5.1 punktā minēto darbību) 

Projekts tiks īstenots šādā nozarē 

NACE 2. red. 

klasifikācijas 4 zīmju 

ciparu kods 

 

 

    

 

Noteikumu grozījumi paredz ka atbalsta pretendentu tiesiskā paļāvība tiks nodrošināta, normatīvajā aktā izdarītos grozījumus piemērojot 

projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, kura izsludināta pēc grozījumu stāšanās spēkā. Attiecībā uz 

nepārtrauktajām projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām, kas ilgst vairāk nekā 30 kalendāra dienas un ir izsludinātas pirms grozījumu stāšanās 

spēkā, atbalsta pretendentu tiesiskā paļāvība tiks nodrošināta, normatīvajā aktā izdarītos grozījumus piemērojot projektu iesniegumiem, kas tiks 

iesniegti nepārtrauktajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā 30 kalendārās dienas pēc grozījumu stāšanās spēkā. 

Tomēr vērtējot projekta pieteikumus ir jāpiemēro atbalsta pretendentiem labvēlīgāki nosacījumi, līdzīgi kā to esam darījuši līdz šim. 


