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Kas ir LEARN? 

    Rēzeknes novada pašvaldības un 25 pagastu pārvalžu izveidots 

Nodibinājums 

 “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” 
 

Nodibinājuma mērķis: Sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties 
par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novadā 

 
 

 

 

 

 

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, 3.st., 34.kab. 



AKTUĀLI! 
 

 

LEARN projektu konkurss uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstīšanai Rēzeknes 

novada teritorijā 
 

 

Informācija pieejama  

www.rezeknesnovads.lv 

 

 

 

 

 



Konkursa dokumenti  

 Nolikums par nodibinājuma “LEARN” finansējuma 
piešķiršanas kārtību 

 Projekta pieteikuma veidlapa 

 Plānotās naudas plūsmas forma (Excel failā) 

 Vērtēšanas kritēriji 

 Avansa pieprasījuma veidlapa 

 Atskaites veidlapa par projekta īstenošanu 

 Atskaites veidlapa par saimnieciskās darbības rādītājiem 



 
 
 
 
 
 Atbalsta pretendenti: 
 Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt saimniecisko darbību un kuru 

deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā 

 

 Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību Rēzeknes 

novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās darbības 

iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7 000,00 (septiņi 

tūkstoši eiro, 00 eirocenti) 

 

 Juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic Rēzeknes 

novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās darbības 

iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00 (piecpadsmit 

tūkstoši eiro, 00 eirocenti) 

 



Svarīgākie nosacījumi 
 Viens pretendents var iesniegt vienu pieteikumu 

 

 Projekts jāīsteno Rēzeknes novada teritorijā, izņemot gadījumus, kad labuma 

saņēmēji ir novada iedzīvotāji/uzņēmumi 

 

 Kopējais pieejamais finansējums EUR 30 000.00 

 

 Maksimālā summa vienam pretendentam: 

 EUR 3 000.00 

 Kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot piena un graudu KS) EUR 10 000.00 

 

 Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu vismaz 10% apmērā no 

projekta kopējās attiecināmās summas 

 

 Nodibinājumam ir tiesības piešķirt avansu 50% apmērā 

     no projektā pieprasītās  summas 

 



KAD un KAS notiks? 
 Projektu pieteikumi tiks pieņemti  

15.01.2015. – 16.02.2015.  
jāiesniedz personīgi Nodibinājumam LEARN 

 Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, 3.st. ,34.kabinetā 

(Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 

 

 Līdz 09.03.2015. lēmumi par projektu apstiprināšanu/noraidīšanu 

 

 Līdz 23.03.2015. atbalsta pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu 

 

 Līdz 31.03.2015. līgumu noslēgšana par projekta īstenošanu 

 

 Projektu īstenošanas termiņš 30.09.2015. 

 

 Līdz 14.10.2015. atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu 

 

 2016.g., 2017.g.,2018. g. – atskaites par saimniecisko darbību 

                                                 iepriekšējā gadā 

 



Attiecināmās izmaksas 

 inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, 

pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot autotransportu), 

sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts 

pakalpojums 

 inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas 

 lauksaimniecības dzīvnieku iegāde 

 specifiskas datorprogrammatūras iegāde 

 biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no 

projekta kopējās attiecināmās summas 

 mārketinga materiālu sagatavošana 

 būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu 

remontdarbiem 

 



Neattiecināmās izmaksas 

 autotransporta iegāde 

 

  standarta datorprogrammatūru iegāde (MS Windows 

OS, Microsoft Office, Tildes Birojs, antivīrusa 

programmas, grāmatvedības programmas u.tml.) 

 

 projekta pieteikuma sagatavošanas un 

administrēšanas izmaksas 

 

  aizņēmumu procentu maksājumi 

 



 

 

 

 

 

 

 Projekta pieteikuma pavaddokumenti 

(1) 

atbalsta pretendenta atbildīgās personas CV 

atbalsta pretendenta gada pārskats par 

pēdējo noslēgto gadu vai gada ienākumu 

deklarācija un tās pielikums „Ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības” par pēdējo noslēgto 

gadu 

plānotā pamatlīdzekļa tehniskā specifikācija 
 

 



Projekta pieteikuma pavaddokumenti (2) 

 remontdarbu tāme, ja projektā paredzēts veikt 

ražošanas telpu remontu 

 piegādātāja piedāvājums 

 saimnieciskās darbības reģistrācijas dokumenta 

kopija (ja atbalsta pretendents plāno uzsākt 

saimniecisko darbību, tad reģistrācijas dokumenta 

kopija jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas par projekta pieteikuma 

apstiprināšanu) 

 komercsabiedrība iesniedz statūtu kopiju 



Pēc projekta noslēguma, atbalsta 

saņēmējs sniedz šādas atskaites: 

 

 atskaite par finansējuma izlietošanu un 

sasniegtajiem rezultātiem, kas iesniedzama 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc finansējuma 

izlietošanas (5.pielikums). Atskaitei jāpievieno 

fotogrāfijas, kas apliecina projekta īstenošanas 

rezultātu 

 atskaite par iepriekšējā gada saimniecisko darbību 

jāsniedz līdz tekošā kalendārā gada 1.jūnijam 3 (trīs) 

gadus pēc projekta noslēguma (6.pielikums) 

 



Patiecos par uzmanību! 


