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Autors: Linda Bērziņa, Lielrīgas RLP 
zivsaimniecības, valsts atbalsta un LEADER 
pasākumu daļas vad. vietniece  

  Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas iesniedz maksājuma 
pieprasījumu (Noteikumu Nr.783 2.pielikumu); 

  Iesniedz projekta īstenošanu apliecinošos dokumentus; 
  LAD izvērtē iesniegto dokumentāciju un veic pārbaudi uz 

vietas, lai pārliecinātos par projekta realizāciju atbilstoši 
plānotajam; 

  LAD apstiprina maksājuma pieprasījumu un pārskaita 
publisko finansējumu uz juridiskas/fiziskas personas 
atvērto kontu 60 darba dienu laikā. 

  Ja LAD nepieciešama papildinformācija, pēc tās 
iesniegšanas pagarinās publiskā finansējuma izmaksas 
termiņš. 

  Sākas īstenotā projekta uzraudzības periods – 5 gadi. 
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Rēķinu priekšapmaksas pieprasījums 
(publiskā finansējuma pieprasījuma 
dokuments) 

Maksājuma pieprasījums (atskaites 
dokuments par veiktajām iegādēm un 
izpildītajiem darbiem) 

Atver kontu Valsts kasē, pēc tā atvēršanas konta Nr. 
paziņo LAD, aizpildot un iesniedzot juridiskas 
personas klienta reģistrācijas veidlapu; 
 

Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas iesniedz 
maksājuma pieprasījumu (Noteikumu Nr.783 
2.pielikumu); 
 

Iesniedz rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu 
(Noteikumu Nr.783 5.pielikums), piegādātāju 
rēķinus, līgumus; 
 

Iesniedz projekta īstenošanu apl iecinošos 
dokumentus; 
 

Ja LAD nepieciešama papildinformācija, pēc tās 
iesniegšanas pagarinās publiskā finansējuma 
izmaksas termiņš. 
 

Ja LAD nepieciešama papildinformācija, pēc tās 
iesniegšanas pagarinās publiskā finansējuma 
izmaksas termiņš. 
 

LAD izvērtē iesniegto dokumentāciju un 3 mēnešu 
laikā izmaksā publisko finansējumu; 
 

LAD izvērtē iesniegto dokumentāciju un veic 
pārbaudi uz vietas, lai pārliecinātos par projekta 
realizāciju atbilstoši plānotajam; 
 

Publiskais finansējums tiek pārskaitīts uz biedrības 
atvērto kontu Valsts kasē. 
 

LAD apstiprina maksājuma pieprasījumu 60 darba 
dienu laikā. 
 

 Pretendents īsteno projektu. Sākas īstenotā projekta uzraudzības periods – 5 
gadi. 
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Avansa pieprasījums (publiskā finansējuma 
pieprasījuma dokuments) 

Maksājuma pieprasījums ((atskaites dokuments par 
veiktajām iegādēm un izpildītajiem darbiem + 

neizmaksātā publiskā finansējuma pieprasījuma 
dokuments) 

Atver kontu Valsts kasē, pēc tā 
atvēršanas konta Nr. paziņo LAD, 
aizpildot un iesniedzot juridiskas 
personas klienta reģistrācijas veidlapu; 

Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas iesniedz 
maksājuma pieprasījumu (Noteikumu Nr.783 
2.pielikumu); 

I e s n i e d z a v a n s a p i e p r a s ī j u m u 
(Noteikumu Nr.783 4.pielikums) – 20% 
apmērā no publiskā finansējuma; 

Iesniedz projekta īstenošanu apliecinošos 
dokumentus; 

LAD izvērtē iesniegto dokumentāciju un 
3 mēnešu laikā izmaksā publisko 
finansējumu; 

Ja LAD nepieciešama papildinformācija, pēc 
tās iesniegšanas pagarinās publiskā 
finansējuma izmaksas termiņš. 

Ja LAD nepieciešama papildinformācija, 
pēc tās iesniegšanas pagarinās publiskā 
finansējuma izmaksas termiņš. 

LAD izvērtē iesniegto dokumentāciju un veic 
pārbaudi uz vietas, lai pārliecinātos par 
projekta realizāciju atbilstoši plānotajam; 

Publiskais finansējums tiek pārskaitīts 
uz pašvaldības atvērto kontu Valsts 
kasē. 

LAD apstiprina maksājuma pieprasījumu un 
pārskaita atlikušo neizmaksāto publisko 
finansējumu uz pašvaldības atvērto kontu 
Valsts kasē 60 darba dienu laikā. 

Pretendents īsteno projektu. Sākas īstenotā projekta uzraudzības periods 
– 5 gadi. 
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Avansa pieprasījums (publiskā finansējuma 
pieprasījuma dokuments) 

Maksājuma pieprasījums (atskaites dokuments par 
veiktajām iegādēm un izpildītajiem darbiem + 

publiskā finansējuma pieprasījuma dokuments) 
Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas iesniedz 
maksājuma pieprasījumu (Noteikumu Nr.783 
2.pielikumu); 

Iesniedz projekta īstenošanu apl iecinošos 
dokumentus; 

Netiek iesniegts LAD izvērtē iesniegto dokumentāciju un veic 
pārbaudi uz vietas, lai pārliecinātos par projekta 
realizāciju atbilstoši plānotajam; 

LAD apstiprina maksājuma pieprasījumu un 
pārskaita publisko finansējumu uz pašvaldības 
atvērto kontu Valsts kasē 60 darba dienu laikā. 

Ja LAD nepieciešama papildinformācija, pēc tās 
iesniegšanas pagarinās publiskā finansējuma 
izmaksas termiņš. 

Sākas īstenotā projekta uzraudzības periods – 5 
gadi. 
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  Atgādinājums – avanss/rēķinu priekšapmaksa tiek veikta 3 
mēnešu laikā no dokumentu iesniegšanas brīža LAD; 

  Savlaicīgi sagatavot un iesniegt LAD avansa/rēķinu 
priekšapmaksas pieprasījumu un rēķinus atbilstoši projektā 
plānotajām aktivitātēm; 

  Rēķiniem jābūt izrakstītiem par pilnu summu, saskaņā ar cenu 
aptaujas uzvarētāja piedāvājumu; 

  Ja, veicot iegādes, mainās iegādājamā pamatlīdzekļa modelis, 
tam ir jābūt atbilstošam atbalsta pretendenta izvirzītajai 
tehniskajai specifikācijai. Modeļa maiņas gadījumā atbalsta 
pretendents iesniedz piegādātāja rakstisku skaidrojumu, kāpēc 
netiek piedāvāts cenu aptaujā norādītais modelis un 
apliecinājumu, ka jaunais modelis ir atbilstošs atbalsta 
pretendenta izvirzītajai tehniskajai specifikācijai. 

  Publisko finansējumu par vispārējām izmaksām var saņemt pēc 
vismaz viena atsevišķa projekta īstenošanas posma pabeigšanas; 
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  Ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksai nevar iesniegt rēķinu 
priekšapmaksas pieprasījumu. Publisko finansējumu par šīm izmaksām 
var saņemt, vispirms veicot maksājumus algotajam darbiniekam, veicot 
nodokļu iemaksas Valsts budžetā un pēc tam iesniedzot maksājuma 
pieprasījumu; 

  Samaksu apliecinošie dokumenti ir norēķinu konta izdruka. Konta 
izdruku apliecina atbalsta pretendents, ja maksājuma pieprasījumā 
attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 20 000 Ls, bet ja summa 
pārsniedz 20 000 Ls, konta izdruku apliecina kredītiestāde; 

  Samaksa piegādātājiem un darbu veicējiem ir jāveic līdz projekta 
īstenošanas beigu datumam. 

  Ja projekta īstenošanas procesā darbus nevar veikt plānotajā projekta 
īstenošanas termiņā, atbalsta pretendents iesniedz LAD rakstisku 
iesniegumu, kurā norāda pamatojumu, kāpēc nevar projektu īstenot 
plānotajā laikā, kā arī norāda termiņu, līdz kuram vēlas pagarināt 
projekta īstenošanu. Projekta termiņa pagarināšana ir atbalstāma 
attiecīgajā projektu iesniegšanas kārtā noteiktajos termiņos. 
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  PL iegādei – pavadzīme, pieņemšanas-nodošanas akts; 
  Būvniecībai/rekonstrukcijai (darbi veikti pamatojoties uz būvatļauju) – 

pieņemšanas-nodošanas akts par veiktajiem darbiem, ko parakstījis atbalsta 
pretendents un būvdarbu veicējs, būvvaldes akts par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā; 

  Vienkāršotai rekonstrukcijai/renovācijai (darbi veikti pamatojoties uz 
apliecinājuma karti), teritorijas labiekārtošanai - pieņemšanas-nodošanas akts par 
veiktajiem darbiem, ko parakstījis atbalsta pretendents un darbu veicējs; 

  Vispārējām izmaksām – veikto darbu pieņemšanas-nodošanas akts; 
  Personāla izmaksām – noslēgtais līgums, darbalaika uzskaites tabeles, algas 

aprēķina lapas; 
  Samaksu apliecinošie dokumenti – konta izdruka. 
  Juridiskām un fiziskām personām, kuras plāno nodarboties ar lauksaimniecības 

produktu pārstrādi – reģistrācijas apliecība, kas apliecina, ka atbalsta pretendents 
ir reģistrējies PVD; 

  Juridiskām un fiziskām personām, kas īsteno projektu pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” - PVD izziņa par 
projekta atbilstību higiēnas prasībām; 

  Kopsavilkums par iesniegtajiem dokumentiem – aizpildīts brīvā formā, uzskaitot 
iesniegtos dokumentus, kas tiek iesniegti kopā ar maksājuma pieprasījumu (t.sk. 
maksājuma pieprasījums) 
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Paldies par uzmanību!  
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