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Vispārīgie nosacījumi

Mērķis: Nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju 
pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju 
ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. 

Kopā pieejamais ES fondu finansējums: 18 milj. euro

 1.kārtā – 9 milj. euro

 vienam projektam maksimālā – 900 000 euro

Finansējuma saņēmēji: Biedrības

Gala labuma guvēji: Komersanti

Īstenošana: līdz 2018.gada 31.decembrim.

Sasniedzamie iznākuma rādītāji (līdz 2018.gada 
31.decembris): 280 atbalstīti komersanti un 5620
personas, kas saņem nefinansiālu atbalstu (unikālās 
vienības)



Projekta iesniedzēja atbilstība

Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir biedrība, kura 
atbilst šādiem nosacījumiem:

tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību 
un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;

tā pārstāv vienu no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām 
apstrādes rūpniecības apakšnozarēm, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju nozari vai izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu nozari;

vairāk nekā 50 % no projekta iesniedzēja biedriem pārstāv 
vieno no apstrādes rūpniecības apakšnozarēm, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju nozari vai izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu nozari un kopējais Latvijā reģistrēto biedrības biedru 
(komersantu) apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā 
pārsniedz 142,29 miljonus euro (ņemot vērā arī to komersantu 
apgrozījumu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri 
kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri).



Atbalstāmās darbības

Finansējums tiek piešķirts nodarbināto apmācībām 
atbalstāmajās apmācību jomās:
214 Dizains1

345 07 Telemātika un loģistika
345 12 Telemehānika un loģistika
345 20 Projektu vadība2

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība
44 Fizikālās zinātnes
46 Matemātika un statistika
48 481 Datorzinātnes
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas
54 Ražošana un pārstrāde
623 Mežsaimniecība3

722 Veselības aprūpes pakalpojumi4

811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi5

840 04 Starptautisko pārvadājumu organizācija6

850 Vides aizsardzība

1 Tikai noteiktajās dizaina jomās
2 Tikai IKT nozaru uzņēmumu darbiniekiem
3 Tikai atbilstoši viedās specializācijas stratēģijā noteiktajai prioritārajai jomai «Zināšanu ietilpīga ekonomika»
4,5,6 «Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas» (medicīnas un veselības tūrisms)



Attiecināmās izmaksas

Apmācību kursu izmaksas
Tiešās: 

 Pasniedzēju samaksa
 Pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi

Netiešās:
 Maksa par materiāliem un pakalpojumiem (mācību materiāli, telpu 

un iekārtu noma, nodarbināto zināšanu līmeņa testēšana, 
sertifikācija un eksaminācija, tulku pakalpojumi)

Projekta vadības izmaksas:
Tiešās:

 Personāla atalgojuma izmaksas (ja projekta vadību veic biedrības 
darbinieks)

Netiešās:
 Darba vietas aprīkojums, transports, telpu īre un apsaimniekošana, 

kancelejas preces, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi, 
komunikācijas, komandējumi, audits, datu pārbaude un uzkrāšana, 
personāla izmaksas (ja projekta vadība ir uz uzņēmuma līguma pamata)

Projekta vadības tiešo un netiešo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 3000 
euro mēnesī!

Attiecināmības perioda sākums – no dienas, kad saņemts pieteikums 
CFLA, vai no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu!!!



Projekta vadība un valsts atbalsta 
uzskaite

Projekta vadību var veikt:

1.Finansējuma saņēmēja darbinieki

 Atbalsts tie uzskaitīts kā de minimis 
finansējuma saņēmējam

2.Ārpakalpojuma veidā piesaistot projekta vadītāju

 Netiek uzskatīts par valsts atbalstu



Projekta ietvaros iegūstamie dati 
un to uzkrāšana

Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar atbildīgo iestādi, izveido 
informatīvo sistēmu un tajā uzkrāj vismaz šādus datus:
informācija par komersantu, kurā nodarbināts apmācītais darbinieks 
(nosaukums, reģistrācijas numurs, komersanta pārstāvētā nozare pēc 
NACE 2. red., komersanta statuss, apgrozījums, darbinieku skaits un 
bilances kopsumma, kā arī piemērojamā finansējuma intensitāte);
apmācībās iesaistītā darbinieka identifikators (vārds, uzvārds un 
personas kods);
apmācībās iesaistītā darbinieka izglītības līmenis un profesijas 
klasifikators;
informācija par saņemtajām apmācībām (nosaukums, īss apraksts, 
apmācību laiks un ilgums, apmācību vieta, apmācību sniedzējs un 
pasniedzējs, apmācību izmaksas, apmācību klasifikators, viedās 
specializācijas stratēģijā noteiktā joma vai nozares identificēta jauna 
konkurētspējas niša);
apmācībās iesaistīto darbinieku novērtējums par apmācību kursu 
kvalitāti (apkopojums).



Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

mailto:pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem


Atbalstāmās nozares

Atbalsts tiek sniegts biedrībām, kuras pārstāv komersanti no šādām 
nozarēm:

1. Apstrādes rūpniecība (saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļu "Apstrādes 
rūpniecība") un šādas apstrādes rūpniecības apakšnozares:

1.1. kokapstrāde;

1.2. mašīnbūve un metālapstrāde;

1.3. elektrisko un optisko iekārtu ražošana;

1.4. ķīmiskā rūpniecība;

1.5. pārtikas un dzērienu ražošana;

1.6. nemetālisko minerālu ražošana;

1.7. vieglā rūpniecība;

1.8. papīra ražošana un poligrāfija.

2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare (ierobežojumus 
nosaka saskaņā ar NACE 2. red. J sadaļas "Informācijas un komunikācijas 
pakalpojumi" 61. nodaļu "Telekomunikācija", 62. nodaļu "Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas darbības" un 63. nodaļu "Informācijas pakalpojumi").

3. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (ierobežojumus nosaka 
saskaņā ar NACE 2. red. I sadaļu).


