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Rīgā 

 

01.03.2016.   Nr.10.9.3–11/16/723 

 

Publisko un privāto partnerattiecību 

biedrības „Zied zeme” valdes loceklei 

Lindai Cīrulei 

linda@ziedzeme.lv 
 

Lēmums par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu 

 

Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) ir izvērtējis publisko un privāto 

partnerattiecību biedrības „Zied zeme” (turpmāk – Vietējā rīcības grupa) projekta iesniegumu 

Nr.16-00-A019.400-000006 (turpmāk – Projekts), kas tika iesniegts Latvijas lauku attīstības 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas 

aktivizēšana" (turpmāk – Pasākums) ietvaros. 
 1. Izvērtējot Vietējās rīcības grupas iesniegto Projektu atbilstoši Noteikumu Nr.5981 

14.4.apakšpunktā noteiktajai kārtībai par atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā 

finansējuma saņemšanas nosacījumiem, Dienests ir pieņēmis lēmumu par Projekta apstiprināšanu 

(turpmāk – Lēmums). 

2. Projekta īstenošanas gadījumā Vietējai rīcības grupai būs iespēja saņemt publisko finansējumu 

EUR 279 143,49 (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro, 49 centi) 

apmērā. 

3. Dienests informē, ka atbilstoši Noteikumu Nr.7692 16.punkta nosacījumiem Vietējai rīcības 

grupai tiks veikts avansa maksājums 15% apmērā no Projekta īstenošanai piešķirtā publiskā 

finansējuma. 

4. Projekta īstenošana jāveic atbilstoši Regulas Nr.1303/20133 nosacījumiem, Noteikumiem 

Nr.598, Noteikumiem Nr.769 un Noteikumiem Nr.2994 saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto 

termiņu, t.i., līdz 2020.gada 31.decembrim. 

5. Projekta ietvaros ir attiecināmi izdevumi, kas radušies no sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju atlases komitejas lēmuma pieņemšanas par sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas apstiprināšanu.  

                                                           
1 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu 

un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 
2 Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu 

darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013.gada 17.decembra Regula 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”. 
4 Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem”. 
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6. Katru gadu janvāra, maija un septembra pirmo 10 darba dienu laikā Vietējai rīcības grupai 

jāiesniedz Dienestā maksājuma pieprasījums saskaņā ar Noteikumu Nr.598 2.pielikumu par 

īstenotajām aktivitātēm un apgūto finansējumu iepriekšējos četros mēnešos. Maksājuma 

pieprasījumu iesniedz Dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, pievienojot attiecināmos 

izdevumus apliecinošus maksājumu un darījumu dokumentu atvasinājumus. 

7. Dienests maksājuma pieprasījumu izskata 30 darba dienu laikā no tā iesniegšanas. Ja maksājuma 

pieprasījumā tiek veikti precizējumi vai Dienests pieprasījis Vietējai rīcības grupai papildu 

informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darba dienām no papildu informācijas 

iesniegšanas dienas. 

8. Dienests saskaņo Vietējās rīcības grupas iesniegto: 

8.1. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas sludinājumus Dienesta elektroniskās 

pieteikšanās sistēmā; 

8.2. iepirkuma dokumentāciju, ja aprīkojuma un tehnikas iegādes vai pakalpojuma viena 

darījuma paredzamā līguma summa pārsniedz 1500 euro. 

9. Ar šo Lēmumu Vietējā rīcības grupa nodrošina: 

9.1. atsevišķu dokumentācijas un grāmatvedības uzskaiti (ieviešot atsevišķu grāmatvedības 

sistēmu vai atsevišķu kontu/subkontu esošajā grāmatvedības sistēmā, ievērojot 

grāmatvedību reglamentējošos normatīvos dokumentus); 

9.2. Dienestam, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvjiem un citām kompetentajām institūcijām 

netraucēti veikt nepieciešamās kontroles projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc 

pēdējā maksājuma saņemšanas); 

9.3. netraucēti veikt finanšu pārbaudes un auditu, kā arī nodrošināt brīvu piekļūšanu 

Projekta īstenošanas dokumentācijai, sniegt Dienestam un kompetentajām institūcijām visu 

pieprasīto informāciju un, ja nepieciešams, pierādīt to ar dokumentiem; 

9.4. potenciālajiem projektu iesniedzējiem sniegto konsultāciju uzskaiti; 

9.5. reprezentācijas materiālu izlietojuma uzskaiti; 

9.6. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros apstiprināto projektu 

īstenošanas saturisko un virzības uzraudzību ne mazāk kā vienu reizi katram projektam; 

9.7. publicitātes pasākumu ievērošanu saskaņā ar Noteikumu Nr.598 36.punktā minēto; 

9.8. ar Projektu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu līdz 2028.gada 31.decembrim; 

9.9. informācijas publicēšanu savā tīmekļvietnē un informācijas sniegšanu Dienestam 

atbilstoši Noteikumos Nr.769 minētajai kārtībai; 

9.10. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas sludinājumu saskaņošanu Dienesta 

elektroniskās pieteikšanās sistēmā sadaļā LEADER platforma un publicēšanu laikrakstā, 

kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ne vēlāk kā mēnesi pirms 

projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas sākuma; 

9.11. saņemto projektu iesniegumu reģistrāciju Dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā 

sadaļā LEADER platforma. 

10. Vietējā rīcības grupa ir tiesīga lūgt Dienestu izdarīt grozījumus projekta iesniegumā, ja to dēļ 

nemainās Projekta mērķis vai pretendenta atbilstības nosacījumi normatīvajiem aktiem par 

pasākuma atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai. Izmaiņas Projekta iesniegumā 

stājas spēkā ar brīdi, kad tās saskaņotas ar Dienestu. 

11. Dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu pārtraukt atbalsta piešķiršanu un atprasīt iepriekš 

izmaksāto finansējumu Projektam, ja Vietējā rīcības grupa projekta īstenošanas vai uzraudzības 

laikā neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības: 

11.1. netiek ievēroti Pasākuma nosacījumi; 

11.2. netiek nodrošināta Pasākuma aktivitāšu īstenošanas un ar to saistītās dokumentācijas 

un grāmatvedības uzskaites nošķirtība; 

11.3. tiek konstatēti pārkāpumi Projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā, kā arī 

neatbilstība Pasākuma mērķim vai ir sniegta nepatiesa un maldinoša informācija jebkurā 

Projekta izvērtēšanas, īstenošanas vai uzraudzības posmā, t.sk. attiecībā uz Dienestā 



3 
 

iesniegtajiem dokumentiem, kas radījuši pamatotas aizdomas par šo dokumentu 

autentiskumu un iespējamo viltošanas faktu; 

11.4. Vietējā rīcības grupa atrodas likvidācijas procesā, tās saimnieciskā darbība ir 

apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par Vietējās rīcības grupas darbības 

izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, vai ir uzlikts arests tā kustamai/nekustamai 

mantai vai finanšu līdzekļiem. 

12. Projekta ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu uzraudzības periods ir pieci gadi pēc Dienesta 

lēmuma pieņemšanas par attiecīgā maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu. 

13. Projekta uzraudzības laikā Vietējā rīcības grupa par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos 

pamatlīdzekļus izmanto tikai Projektā paredzētajām aktivitātēm, neatsavina vai nepatapina, neizīrē 

vai neiznomā. 

14. Ja sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atlases komiteja pieņem lēmumu par 

atbalsta apmēra palielināšanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai, Vietējā rīcības grupa piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 

saņemšanas Dienestā iesniedz precizētu Projekta iesniegumu. 

15. Vietējā rīcības grupa var atteikties no atbalsta saņemšanas, par to rakstiski informējot Dienestu. 

 

 

 

Direktores vietnieks                                                Ģirts Krūmiņš 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta 

LEADER pasākumu daļas vecākā referente 

Vita Lēnerte, 67027821 

vita.lenerte@lad.gov.lv  
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