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5. pielikums  

Ministru kabineta  

2014. gada 30. septembra 

 noteikumiem Nr. 598 
(Pielikums MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 577 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 186) 

 

Priekšapmaksas pieprasījums 

par projekta īstenošanas ____________ kārtu 

 

INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU 
 

Projekta numurs  

Priekšapmaksas apmērs, %  

Priekšapmaksas apmērs, EUR  

Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, 

EUR 
 

Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, 

uzvārds 
 

Reģistrācijas numurs  

LAD klienta numurs  

Kontaktpersona, kontaktpersonas 

tālruņa numurs, e-pasta adrese 
 

Valsts kases konta numurs, uz kuru 

pārskaitāms maksājums (reģistrēts 

LAD Klientu reģistrā) 

 

 
Atbalsta saņēmējs  Datums  

 (vārds, uzvārds, paraksts)   

 

 

Aizpilda Lauku atbalsta dienests 

Pieprasījums saņemts Pieprasījums noraidīts Pieprasījums apstiprināts 
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(datums) 

  

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

IZMAKSU DEKLARĀCIJA (EUR) 

(Aizpilda biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas projektu īsteno 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku 

attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošanai) 

 

Nr. 

p. k. 

Attiecināmo izmaksu 

pozīcijas nosaukums 

saskaņā ar LAD lēmuma 

tāmi 

Attiecināmo 

izmaksu 

pozīcijas 

summa 

saskaņā ar 

LAD 

lēmuma 

tāmi 

Iesniegto 

rēķinu 

summa, 

EUR 

Attieci-

nāmā 

rēķinu 

summa, 

EUR 

Līguma numurs, 

datums, rēķina 

numurs, datums, 

iepirkuma 

dokumenti (tikai 

tad, ja tajos ir 

bijušas izmaiņas 

pēc projekta 

apstiprināšanas) 

un citi dokumenti, 

kas iesniegti 

finansējuma 

saņemšanai 

Piezīmes 

1 2 3 4 5 6 7 

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

  X X X   

  X X X   

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

  X X X   

  X X X   

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

  X X X   

  X X X   

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

  X X X   

  X X X   

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

  X X X   

  X X X   

Kopā 0 0,00 0,00   

 

Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma, lūdzam sniegt skaidrojumu:  
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Atbalsta saņēmējs  Datums  

 (vārds, uzvārds, paraksts)   

 

Apliecinu, ka visi rēķinu priekšapmaksas pieprasījumā pievienotie dokumenti ir tieši 

saistīti ar projekta iesnieguma tāmē norādīto darbību īstenošanu un saņemtā rēķinu 

priekšapmaksas summa tiks izlietota šo darbību īstenošanai. 
 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta 

elektroniskās pieteikšanās sistēmā. 


