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Jautājumi un atbildes



1. Esmu atgriezies Latvijā 2017.gada 30.jūlijā. Vai varu iesniegt pieteikumu atbalstam?

Nē, šajā konkursā projekta iesniegumu nevarēsiet iesniegt. Pretendentam ir jābūt 
nodzīvojušam Latvijā ne ilgāk kā gadu līdz projekta iesnieguma iesniegšanai

2. Es nodzīvoju ārzemēs 5 gadus, bet visu šo laiku mana dzīvesvieta bija deklarēta Latvijā. 
Vai varu pretendēt uz atbalstu?

Ja Jums Iedzīvotāju reģistra datu bāzē šajā laikā ir norādīta ārvalstīs esošā adrese, tad 
varēsiet pretendēt

3. Esmu dzīvojis ārzemēs vairāk kā 3 gadus, bet šī prombūtne nav nepārtraukta. Vai varu 
pieteikties atbalstam?

Trīs gadu prombūtnei pirms atgriešanās Latvijā ir jābūt nepārtrauktai, par atskaites punktu 
tiek uzskatīta aktuālākā reģistrētā vai deklarētā dzīves vietas adrese

4. Es šobrīd dzīvoju Lielbritānijā. Vai varu iesniegt projektu?

Jā, Jūs varat iesniegt projekta iesniegumu arī tad, ja šobrīd Jūsu dzīvesvietas adrese ir 
ārvalstīs. Ja konkursa rezultātā Jums tiks piešķirts atbalsts, tad uz līguma slēgšanas brīdi gan 
Jūsu dzīvesvietas adresei ir jābūt deklarētai Latvijā. Skat. arī atbildes no 1.-3.jaut.



5. Vai par apliecinājumu dzīvošanai ārzemēs var kalpot mana darba devēja Vācijā 
rakstisks apliecinājums?

Nē, nevar. Vienīgais apliecinājums ir Iedzīvotāju reģistrā esošā informācija

6. Es plānoju veidot SIA, bet neesmu paguvis to vēl izveidot. Vai varu pieteikties 
atbalstam?

Jā, varat pieteikties. Ja konkursa rezultātā Jums tiks piešķirts atbalsts, tad uz līguma 
slēgšanas brīdi gan Jums būs jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. 
SIA ir viens no saimnieciskās darbības veikšanas veidiem

7. Kas ir saimnieciskās darbības veicēji?

Saimnieciskās darbības veicēji ir SIA, IK, zemnieku saimniecības, zvejnieku 
saimniecības – visi uzņēmuma veidi, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, kā arī – ja 
esat reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā fiziska persona – saimnieciskās 
darbības veicējs



8. Manai ģimenei pieder SIA, kurā daļas ir arī man. Atbilstu remigranta statusa nosacījumiem. 
Vai varu iesniegt pieteikumu?

Jā, varat iesniegt, ja Jums ir paraksttiesības SIA un esat tiesīgs pārstāvēt SIA

9. Es kopā ar draugiem veidošu SIA. Man piederēs 33% kapitāldaļu. Vai varu pretendēt uz 
atbalstu?

Jā, varat pretendēt, ja atbilstat remigranta statusam un ja Jums ir paraksttiesības SIA un esat tiesīgs 
pārstāvēt SIA

10. Pirms 2 gadiem iegādājos urbjmašīnu, tā stāvēja neizmantota. Šobrīd gribu uzsākt savu 
biznesu galdniecībā. Vai varu šo urbjmašīnu uzrādīt kā savu ieguldījumu, līdzfinansējumu?

Nē, nevarēsiet. Ieguldījumam jābūt veiktam (iegādātam) ne agrāk kā gadu pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienas

11. Pirms vairākiem gadiem esmu iegādājies zemi, tagad vēlos uz tās veidot lauku saimniecību. 
Vai šī zeme var būt mans ieguldījums?

Nē, šajā gadījumā nevarēs, jo Jūs zemi iegādājāties senāk kā gadu pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienas



12. Vai piekabe ir transportlīdzeklis?

Jā. Transportlīdzeklis — ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar 
motora palīdzību vai bez motora

13. Vai ēdināšana ir atbalstāmā nozare?

Jā

14. Par saņemto finansējumu plānoju konteineram (pamatlīdzeklim) iegādāties logus un durvis. 
Vai tās būs attiecināmās izmaksas?

Ja konteiners ir kā pamatlīdzeklis (ēka vai būve), tad jā, tās būs attiecināmās izmaksas

15. Vai pamatu betonēšanas ir attiecināmās izmaksas?

Ja tas ir kā ieguldījums pamatlīdzeklī (ēkā vai būvē), tad jā, tās būs attiecināmās izmaksas

16. Kā rēķināt IIN un VSAOI maksājumus? Vai ir pieejams kāds paraugs?

Kā paraugu, lai aprēķinātu nodokļu ieņēmumus var izmantot darba algas kalkulatoru, piemēram, šo 
- https://www.manasfinanses.lv/kalkulatori/darba-algas-kalkulators-2018-gadam

https://www.manasfinanses.lv/kalkulatori/darba-algas-kalkulators-2018-gadam


17. Vai pareizi saprotu, ka triju gadu laikā IIN un VSAOI maksājumiem ir jāsasniedz vismaz 9,000 EUR, ja 
tāds ir projekta iesniegtais (pieprasītais) finansējums? Kādas ir sekas un sankcijas, ja netiek sasniegti 
prognozētie IIN un VSAOI maksājumi?

1) Pieprasītais finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 9000 EUR, kā arī tam ir jābūt proporcionālam 
prognozētajam IIN un VSAOI maksājumiem

2) Noteikumu 34. punktā ir noteikts, ka:

34. Plānošanas reģions pieprasa atmaksāt piešķirtos remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma 
līdzekļus pilnā apmērā, ja remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs ir sniedzis nepatiesu 
informāciju par saņemto de minimis atbalstu vai atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām vai 
uzraudzības periodā:

34.1. neturpina saimniecisko darbību;

34.2. pārceļ saimnieciskās darbības veikšanas vietu uz Rīgu;

34.3. iegūtos aktīvus vai izveidoto infrastruktūru izmanto tādam saimnieciskās darbības mērķim, 
kas nav norādīts projekta iesniegumā.

Viena no prasībām ir sniegt provizorisku aprēķinu par nodokļiem, kurus biznesa idejas pieteicējs plāno 
maksāt nākamos trīs gadus - 25.3. aprēķins par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto 
kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

Līdz ar to secināms, ka tā ir projekta iesniedzēja atbildība – izpildīs vai neizpildīs provizorisko aprēķinu.



18. Vai IIN un VSAOI ir jāsāk maksāt no iesnieguma iesniegšanas dienas?

Nē, no projekta iesniegšanas dienas ir jānorāda aprēķins par prognozētajiem IIN un VSAOI maksājumiem

19. Iesniedzējam (remigrantam) ir iegādātas dažādas lietas, kas tiks izmantotas uzņēmuma darbībai 
(pamatkapitāls). Taču šīm lietām nav iegādi apliecinošu dokumentu (nav čeku, kvīšu). Ja šīm lietām veic 
inventarizāciju un nosaku to vērtību pēc tirgus vērtības, vai tās var tikt uzskatītas par kapitālieguldījumu 
(līdzfinansējumu – piesaistītajām investīcijām) šī projekta kontekstā?

Projekta iesniedzējam ir jāspēj pierādīt atbilstība kritērijiem (par piesaistītajām investīcijām), kas noteikti 
Noteikumos. Galvenais – resursi piesaistītajām investīcijām saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai 
uzsākšanā ieguldīti ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

Tāpēc ir svarīgi, ka pieteicējs var apliecināt gan šo resursu iegādi (lai neattiecinātu sen iegādātus resursus), gan 
arī to cenu. Ja norāda mantas vērtību pēc inventarizācijas, tad nav iespējams pārliecināties, par to, kad resursi ir 
ieguldīti saimnieciskajā darbībā

20. Trīs remigranti kopā veido SIA. Iesniegumu iesniegs viens no viņiem. Vai piesaistīto investīciju apmērs 
(naudas līdzekļi bankā, kas tiks ieguldīti šajā SIA), ir jānorāda šim vienam remigrantam, kas ir iesniedzējs, vai 
var būt visiem SIA dalībniekiem kopā? 

Piesaistīto līdzekļu apmērs ir jānorāda projekta iesniedzējam par projektu kopumā. 

Naudas līdzekļi bankā (kuri nav piesaistīti no kredītiestādēm un, kuri nav ieguldīti saimn.d.) neskaitās kā 
piesaistītā investīcija.




