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Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā

Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr. 598 / LV, 205 (5265), 16.10.2014.

Par projekta īstenošanas ____________ posmu

1. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU

Projekta numurs

2.pielikums
Ministru kabineta

2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

1/7

http://likumi.lv
/ta/id/274007-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-30-septembra-noteikumos-nr-598-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieski...
/ta/id/285186-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-30-septembra-noteikumos-nr-598-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieski...


Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds

Reģistrācijas Nr./personas kods

LAD klienta Nr.

Kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasts

Bankas konta numurs, uz kuru veicams
maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)

Atbalsta saņēmējs Datums*
(vārds, uzvārds un paraksts*)

Aizpilda Lauku atbalsta dienests
* Apstiprinot maksājuma pieprasījumu, apliecinu, ka ir nodrošinātas darbības, tai skaitā papildu informācijas pārbaude,
lai pārliecinātos, ka atmaksājamā summa ir aprēķ ināta atbilstoši apstiprinātajam projek ta iesniegumam, Eiropas
Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem ak tiem. Attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei, projek ta
īstenošanas gaitā finanšu kontrolē trūkumi netika konstatēti vai, ja konstatēti, ir samazinātas attiecināmās izmaksas.

Pieprasījums saņemts Pieprasījums noraidīts Pieprasījums apstiprināts

(datums)
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(vārds, uzvārds un paraksts)

2. ATTIECINĀMO IZMAKSU DEKLARĀCIJA (EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nr.
p.
k.

Attiecināmo
izmaksu
pozīcijas

nosaukums
saskaņā ar

LAD
lēmuma

tāmi
(darbu

izpildītājs/
piegādātājs)

Attiecināmo
izmaksu
pozīcijas
summa

saskaņā ar
LAD

lēmuma
tāmi

Atbalsta
intensitāte

Rēķina
numurs,
datums

Darījuma
numurs/finanšu
līzinga līguma

numurs,
datums

Faktiski
veiktās

izmaksas
(bez PVN,
ja atbalsta
saņēmējam

PVN nav
attiecināms)

Attiecināmās
izmaksas

(no faktiski
veiktajām

izmaksām)

Publiskais
finansējums
(8 = 7 x 3)

Darījuma veids
(standarta,

līzings,
darījuma konts,

rēķina
priekšapmaksa,
avanss) (norāda
veidu un konta

numuru)

1 0,00 X X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00

2 0,00 X X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00

3 0,00 X X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00

4 0,00 X X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00

3/7



X 0,00 0,00 0,00
5 0,00 X X 0,00 0,00 0,00

X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00

Kopā 0,00 0,00

Informācija par
darbiem, kas nav
pabeigti (tāmes
pozīcija)*

Apjomi (m2

vai m3)
Summa
(EUR)

Pamatojums atliktajiem darbiem un plānotais darbu izpildes termiņš:

Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, lūdzam sniegt skaidrojumu:

* Aizpilda, ja ir atliktie darbi.

Atbalsta saņēmējs Datums*
(vārds, uzvārds un paraksts*)

3. APLIECINĀJUMS IZMAKSU SERTIFICĒŠANAI
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5.1. Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā deklarētajām attiecināmajām izmaksām apliecinu, ka:

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas atbilst apstiprinātajam projekta iesniegumam, Eiropas Kopienas un Latvijas
Republikas tiesību aktiem, maksājumu pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas, attaisnojuma
dokumenti ir pieejami;

5.1.2. izmaksas tika veiktas attiecīgajā izmaksu periodā, kas noteikts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

5.1.3. ir ievēroti Eiropas Komisijas normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu, vides aizsardzību
un dzimumu vienlīdzību;

5.1.4. ir ievērotas Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz
noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 13. panta 2. punktā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.
gada 15. maija Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas
(EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 1255/2011 noteiktās publicitātes prasības;

5.1.5. visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai
atbilstošs grāmatvedības kods;

5.1.6. informācija par darījumiem iespēju robežās ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento dienestu
pieprasījuma;

5.1.7. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm,
finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu, 1. pielikumu vai Eiropas Parlamenta
un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ
Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 122. pantu ir nodrošināta audita izsekojamība;

5.1.8. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz
noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu
aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm,
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http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj/?locale=LV
/ta/id/269553#p13
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/508/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2328/2003/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1198/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/791/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1255/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/508/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2328/2003/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1198/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/791/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1255/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj/?locale=LV


nodrošinājumu un pārredzamību, 32. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas
(ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 140. pantu izdevumus pamatojošie dokumenti tiks
glabāti līdz 2028. gada 31. decembrim;

5.1.9. attiecināmo izmaksu deklarācijā iekļautie pamatlīdzekļi ir manā īpašumā vai valdījumā, ja par to iegādi ir noslēgts
finanšu līzinga līgums;

5.1.10. attiecināmo izmaksu deklarācijā nav iekļautas izmaksas, kas pieteiktas citos Eiropas Kopienas vai valsts
shēmās vai citos plānošanas perioda pasākumos;

5.1.11. visi nepieciešamie maksājumi ir veikti pilnībā un īstenotas visas projektā plānotās darbības;

5.1.12. attiecināmo izmaksu deklarācijā norādītais finansējums atbilst finansēšanas plānā paredzētajam;

5.1.13. neesmu būtiski mainījis projektu bez Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma.

Apzinos, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veiks finanšu kontroles.

5.2. Apņemos atmaksāt saņemtos Eiropas Savienības un valsts budžeta (ja atbilstoši lēmumam par projekta
iesnieguma apstiprināšanu ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai
projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un (vai) Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas
tiesību aktu prasībām.

Atbalsta saņēmējs
(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīmes.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās
pieteikšanās sistēmā.
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http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1083/oj/?locale=LV
/ta/id/269553#p140
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Zemkopības ministra vietā – 
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