Projekta īstenošanu apliecinošo dokumentu kopsavilkums
Iesniedzamie dokumenti

Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma iegāde

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (ja
gala maksājums)

Būvniecība, rekonstrukcija,
vienkāršotā rekonstrukcija
jā

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (ja gala maksājums)

jā

Maksājumu pieprasījums, ar precīzi norādītu konta nr. (tam jāsakrīt ar
klienta reģistrā norādīto konta numuru)1

jā

Vispārējās izmaksas

Ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtais līgums ar pielikumu (ja tāds ir)
Nodošanas-pieņemšanas akts

jā, ja tāds ir
jā, ja tāds ir

jā
jā

jā
jā

Darījumu apliecinošie dokumenti 2 t.i.
preču pavadzīme- rēķins, rēķins, faktūrrēķins
Maksājumu apliecinošie dokumenti t.i.
bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka vai
maksājuma uzdevums 3, kases čeks 4
Finanšu līzinga līguma kopiju 5

jā

jā

jā

jā

jā

jā

jā, ja maksāts līzingā

neattiecas

neattiecas

jā

neattiecas

neattiecas

jā, ja nepieciešams 6
neattiecas

neattiecas
jā, ja projekta ietvaros plānotas darbības,
kurām nepieciešama šāda izziņa

neattiecas
neattiecas

neattiecas

jā, ja veicamie darbi pilnībā pabeigti

neattiecas

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas
kopija
Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtās apliecības kopija
Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa par projekta atbilstību higiēnas
prasībām
Pieņemšanas komisijas akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā
Kopsavilkums par iesniedzamajiem dokumentiem

1

jā

Ja nepieciešams, lai Dienests finansējumu pārskaita uz citu kontu, jāgriežas LAD Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vai Centrālā aparāta Klientu reģistrā ar iesniegumu par konta
maiņu un turpmāk šis konkrētais konts arī jānorāda maksājumu pieprasījumā.
2
Par darījumu apliecinošu dokumentu uzskatāms tāds dokuments, kurā minēta likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 8.panta 5.1daļā noteiktā informācija.
3
Ja darījums veikts citā valūtā, tad papildus iesniedzama arī konta izdruka.
4
Ja čeks nesatur visu nepieciešamo informāciju, tam klāt jāpievieno apzīmogota kvīts ar čekā iztrūkstošo informāciju.
5
Kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas preces paliek atbalsta saņēmēja īpašumā.
6
Saskaņā ar 1997.gada 1.oktobra Ceļu satiksmes likumu.

PAPILDUS
•

•

•

Būvniecības gadījumā papildus iesniedz (ja dokumenti nav iesniegti reizē ar projekta iesniegumu, bet ne vēlāk kā sešu mēnešus pēc tam, kad
stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)


akceptētu būvprojektu (t.sk. Elektrības daļa7) tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju un būvatļaujas kopiju (ja būvatļaujā darba veicējs
norādīts cits uzņēmums, nekā iepirkuma procedūrā uzvarējušais, tad papildus iesniedz apakšuzņēmuma līgumu)



iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu vai aprakstu par zemākās
cenas izvēli8.

Ja projekta finansējums ir bankas kredīts (ja dokumenti nav iesniegti reizē ar projekta iesniegumu, bet ne vēlāk kā sešu mēnešus pēc tam, kad
stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), tad jāiesniedz izziņu par kredīta piešķiršanu.
Ja pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmējam darbības uzsākšanai konkrētajā nozarē nepieciešamas atļaujas, licences un saskaņojumi
no citām institūcijām, tad atbalsta saņēmējam jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar darījumu un maksājumu dokumentiem
darbības uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.
Skaidrojums par maksājumu apliecinoši dokumentu pieņemšanu

1. Atbalsta saņēmējs var iesniegt kases čeku un/vai maksājuma uzdevumu un/vai konta izdruku (var iesniegt arī visus). Obligāti jāiesniedz rēķins, jo
tas ir darījumu apliecinošs dokuments, un tad attiecīgi, ja maksājums latos, tad viens no iepriekšminētajiem dokumentiem. Ja darījums veikts
ārvalstu valūtā, tad obligāti ir jāiesniedz arī konta izraksts.
2. Maksājuma summai līdz LVL 20 000 (ieskaitot) pietiek, ja iesniedzamos dokumentus apliecinājis (paraksts, atšifrēts paraksts, datums, zīmogs)
pats atbalsta saņēmējs, virs LVL 20 000 – nepieciešama bankas atzīme par samaksu (bankas zīmogs, bankas darbinieka paraksts, datums vai arī
bankas elektroniskais paraksts).
3. Ja konta izdruka ir izdrukāta ar bankas elektronisko parakstu, tad nav nepieciešami vairāk nekādi apliecinājumi par samaksu.
4. Pie Maksājumu pieprasījuma nav jāpieprasa līgumi par iekārtu un tehnikas iegādi (ja atbalsta saņēmējs nav iesniedzis), ja vien nav nepieciešams
pārliecināties par kādiem nosacījumiem, kas var ietekmēt maksājumu. Šādi līgumi būtu jāiesniedz pie lielāka apjoma iekārtu kompleksa iegādes,
un ja maksājums veikts vairākos posmos. Līgumi būtu obligāti iesniedzami būvniecības un vispārējo izmaksu gadījumos.

7
8

Tikai projektiem, kas iesniegti apakšpasākumā "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas".
Saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” 4.5.apakšpunktu.

