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1. Izmantoto saīsinājumu saraksts
Saīsinājums
EK
ELFLA
EPS
ES
Vērtētājs
MK
KLP
LAD
LAP 2014–
2020
LLKC
LTRTA
M4.1.
VI

Skaidrojums
Eiropas Komisija
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Elektroniskās pieteikšanās sistēma
Eiropas Savienība
LLKC piesaistītais tehnikas cenu vērtēšanas eksperts
Ministru kabinets
Kopējā lauksaimniecības politika
Lauku atbalsta dienests
Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gadam
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija
LAP 2014–2020 apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”
ELFLA vadošā iestāde (Zemkopības ministrija)
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2. Tiesiskais regulējums
Saīsinājums
Vispārējā regula
1303/2013

Normatīvais akts
Nr. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
17. decembra Regula (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 zivsaimniec ības
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
ELFLA regula
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
Nr. 1305/2013
17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes
Regulu (EK) Nr. 1698/2005
KLP finansēšanas,
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
pārvaldības un
17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās
uzraudzības regula
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un
Nr. 1306/2013
uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78,
(EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK)
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK)
Nr. 485/2008 atcelšanu
Komisijas
Deleģētā Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētā regula (ES)
regula Nr. 480/2014
Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (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
Īstenošanas regula
Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula
Nr. 908/2014
(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, nodrošinājumu un pārredzamību
Finanšu noteikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija
regula 2018/1046
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu
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Komisijas
Nr. 1408/2013

regula

Komisijas
Nr. 1407/2013

regula

Komisijas
Nr. 651/2014

regula

Pārejas perioda regula
2020/2220

EK vienkāršoto izmaksu
vadlīnijas

FM vadlīnijas par
vienkāršoto izmaksu
izmantošanas iespējām
MK noteikumi Nr. 598

MK noteikumi Nr. 599

noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013,
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES)
Nr. 1304/2013,
(ES)
Nr.
1309/2013,
(ES)
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014
un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES,
Euratom) Nr. 966/2012
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula
Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis
atbalstam lauksaimniecības nozarē
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula
Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis
atbalstam
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst
par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma
107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada
23. decembra Regula (ES) 2020/2220, ar ko nosaka
dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un
piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES)
Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES)
Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda
atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu
(ES) Nr. 1308/2013
Komisijas 2021. gada 27. maija paziņojums
“Vadlīnijas
par vienkāršotu izmaksu
iespēju
izmantošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu
(ESI) ietvaros” (2021/C 200/01)
Finanšu ministrijas 2020. gada 19. augusta vadlīnijas
Nr. 2.8 “Vadlīnijas
par vienkāršoto izmaksu
izmantošanas iespējām un to piemērošana ES fondu
2014.–2020. gada plānošanas periodā”
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”
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi
Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības
5

MK noteikumi Nr. 600

garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā
arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma
administrēšanu
2014.–2020. gada
plānošanas periodā”
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi
Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā
pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””
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3. Ievads
1. Metodika “Tehnikas un iekārtu vienību izmaksu standarta likmes noteikšana un tās
iekļaušana Tehnikas un iekārtu katalogā” sagatavota, pamatojoties uz ELFLA Vadošās
iestādes komitejas 2020. gada 25. novembra lēmuma Nr. 9.3-11e/2/L/2020 3. punktu.
2. Metodika ir izstrādāta:
2.1. saskaņā ar Vispārējās regulas Nr. 1303/2013 67. panta 1. punkta “b” apakšpunktu un
5. punkta “a” apakšpunktu;
2.2. piemērošanai KLP pārejas periodā 2021.–2022. gadā LAP 2014-2020 apakšpasākuma
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” administrēšanā, veicinot efektīvāku
ELFLA finanšu līdzekļu administrēšanu fondu vadības procesā, kā arī LAD kontroles
funkciju nodrošināšanai un vienkāršošanai;
2.3. vienotas izpratnes veicināšanai par Tehnikas un iekārtu kataloga piemērošanu LAP
2014–2020 pārejas periodā, lai atvieglotu tehnikas un iekārtu iepirkuma procesu;
2.4. tehnikas un iekārtu vienību tirgus cenu noteikšanai, kā arī tās noteikšanas procesu un
pamatojumu skaidrošanai.
3. Tehnikas un iekārtu vienību izmaksu noteikšanas pamatā ir tehnikas un iekārtu cenu
vērtēšanas ekspertu komisijas novērtējums. LAD tikai pārbauda iesniegtos projektu
dokumentus un projektos sasniedzamos rezultātus. Atbalsta pretendenta pienākums ir
nodrošināt dokumentālus pierādījumus tam, ka ir iegādāta projekta pieteikumā minētā
tehnika vai iekārta un ir sasniegts plānotais rezultāts.
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4. Metodikas izstrādes mērķis
5. Tehnikas un iekārtu kataloga izstrādes mērķis ir vienkāršot LAP 2014–2020 īstenošanas
pārejas laikā 2021. un 2022. gadā apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās” paredzētās iepirkumu procedūras, kā arī atvieglot LAD kontroles funkciju,
pārejot uz ekspertu novērtējumu par tehnikas un iekārtu tirgus cenām un tādā veidā:
5.1. samazinot atbalsta pretendenta administratīvo
slogu projekta iepirkumu
dokumentācijas sagatavošanai;
5.2. padarot caurredzamu un pārskatāmu tehnikas un iekārtu piedāvājumu Latvijā;
5.3. samazinot LAD administratīvo slogu projektu iepirkumu dokumentācijas pārbaudēs;
5.4. samazinot kļūdu rašanās iespējas projektu iepirkumu procesā;
5.5. veicinot ELFLA fondu finansējuma aprites ātrumu ar samazinātu laiku iepirkuma
dokumentācijas
sagatavošanai, pārbaudei un lēmuma sagatavošanai par
līdzfinansējuma apstiprināšanu;
5.6. veicinot rezultātu sasniegšanu un efektīvāku finansējuma izlietojumu.
5. Tehnikas un iekārtu kataloga būtība
6. Tehnikas un iekārtu kataloga priekšrocība ir samazināts administratīvais slogs, jo tehnikas
un iekārtu iegādei turpmāk nav nepieciešams organizēt iepirkumu un kontrolēt tā
pamatotību normatīvo aktu prasībām.
7. Šīs metodikas apraksta daļas pamatā ir Tehnikas un iekārtu kataloga piemērošana LAP
2014–2020 pārejas periodā projektu iepirkuma procesu vienkāršošanai.
8. Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanas pamatā ir šādi principi:
8.1. iepriekš noteikti – normatīvajos aktos ir ietverti nosacījumi, ka atbalsta pretendents,
īstenojot projektu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, ir
tiesīgs iegādāties tikai to tehniku vai iekārtas, kas ir iekļauta Tehnikas un iekārtu
katalogā;
8.2. taisnīgi – Tehnikas un iekārtu katalogā savus piedāvājumus ir tiesīgs ievietot tehnikas
un iekārtu ražotāja rūpnīcas oficiālais pārstāvis, un šo katalogu ir tiesības izmantot
jebkuram atbalsta pretendentam, kas atbilst LAD nosacījumiem;
8.3. objektīvi – cenas Tehnikas un iekārtu katalogā ir balstītas uz reālām tehnikas un iekārtu
tirgus cenām, un nav pieļaujams, ka cenas Tehnikas un iekārtu katalogā atšķiras no
tirgus cenām. Cenu svārstības ir pieļaujamas robežās no – 50 % līdz + 5 %;
8.4. pārbaudāmi – cenas Tehnikas un iekārtu katalogā ir dokumentāli pierādāmās un
pārbaudāmās. Cenu vērtēšana un pamatošana ir iespējama, izmantojot šādus resursus:
8.4.1. tehnikas un iekārtu ražotāju cenu lapas;
8.4.2. tīmekļvietnēs pieejamos datus;
8.4.3. lauksaimniecības tehnikas preses izdevumus;
8.4.4. citu valstu tehnikas un iekārtu katalogus.
9. Darbības rezultāts ir LAP 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā 2021. un 2022. gadā
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” iegādāta tehnikas vai iekārtu
vienība.
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6. Tehnikas un iekārtu kataloga darbības principi
10. Tehnikas un iekārtu katalogs ir elektronisks rīks LAP 2014–2020 īstenošanas pārejas laikā
2021. un 2022. gadā apakšpasākuma M4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
projektu tehnikas vai iekārtu iepirkuma procesu vienkāršošanai. Tehnikas un iekārtu
katalogs darbojas LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā, un to administrē un uztur LAD.

Attēls. Tehnikas un iekārtu kataloga darbības shēma

6.1. Tehnikas un iekārtu kataloga darbības shēmā iesaistīto personu tiesības un
pienākumi
11. LLKC nodrošina trīs tehnikas un iekārtu cenu vērtēšanas ekspertu (vērtētāju) darbību. Tie
ir izraudzīti saskaņā ar Tehnikas un iekārtu kataloga vērtētāja konkursa nolikumu
(metodikas pielikums). Vērtētāji sniedz slēdzienu par vienību cenu atbilstību vidējai tirgus
cenai atbilstoši šai metodikai, kā arī pieprasa papildu informāciju tehnikas vai iekārtu
tirgotājam un uzdod tam koriģēt pieteikumu.
12. Vērtētājs apstiprina vai noraida pieteikuma ievietošanu Tehnikas un iekārtu katalogā.
Vērtētājs ir tiesīgs apstiprināt konkrēto pieteikumu, ja vienības cena nav par 50% zemāka
vai par 5% augstāka par vidējo tirgus cenu, izmantojot šādus resursus:
12.1.
tehnikas vai iekārtu ražotāju cenu lapas;
12.2.
tīmekļvietnēs pieejamos datus1;
1

KTBL MaKost. de, Mascus.com, SS.com, Tractorpool.com, e-bay.com, agriaffaires.co.uk uc.
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13.
14.

15.

16.

17.
18.

12.3.
lauksaimniecības tehnikas preses izdevumus2;
12.4.
citu valstu Tehnikas un iekārtu katalogus3.
LAD nodrošina Tehnikas un iekārtu kataloga platformas programmēšanu un uzturēšanu.
Tehnikas vai iekārtu tirgotājs – persona, kas iesniedz pieteikumu (turpmāk –pieteikums),
labojumu vai skaidrojumu vienību ievietošanai Tehnikas un iekārtu katalogā. Pieteikumu ir
tiesīgs iesniegt jebkurš tehnikas vai iekārtu tirgotājs, kurš ir konkrētās tehnikas vai iekārtu
ražotāju pārstāvis.
Tehnikas vai iekārtu tirgotājs pirms katras LAP 2014–2020 īstenošanas pārejas laikā 2021.
un 2022. gadā apakšpasākuma M4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” projektu
vērtēšanas kārtas iesniedz LLKC tehnikas vai iekārtu ražotāja rakstveida apliecinājumu, ka
ir tā pārstāvis konkrētajā valstī. Tehnikas vai iekārtu tirgotājs ir atbildīgs par pieteikumā
esošās vienības specifikāciju un cenu atbilstību tābrīža tehnikas vai iekārtu specifikācijām
un tirgus cenām.
Atbalsta saņēmējs ir LAD EPS klients, kas izmanto Tehnikas un iekārtu katalogu LAP
2014–2020 īstenošanas pārejas laikā 2021. un 2022. gadā apakšpasākuma M4.1 “Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās” projektu īstenošanai, izvēloties nepieciešamo tehnikas
vai iekārtu vienību, un sadarbojas ar tehnikas vai iekārtu tirgotāju pieteikumu sagatavošanā
to ievietošanai Tehnikas un iekārtu katalogā. Atbalsta saņēmējs izmanto Tehnikas un
iekārtu katalogu, arī iesniedzot tāmes grozījumus EPS.
Atbalsta saņēmēja pienākums ir nodrošināt dokumentālus pierādījumus par to, ka ir
iegādāta projekta pieteikumā minētā tehnika vai iekārta un ir sasniegts plānotais rezultāts.
Atbalsta saņēmējs var iegādāties nepieciešamo tehnikas vai iekārtu vienības par augstāku
cenu, sedzot starpību no personīgajiem līdzekļiem.

6.2. Vienas vienības noteikšana un atbalsta attiecināšana
19. Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru par vienu vienību aprēķina pēc formulas:
A = C x S x I, kur
A – attiecināmo izmaksu summa par iegādāto vienību;
C – vienības cena, kas ir vienāda ar Tehnikas un iekārta kataloga noteikto vai zemāka par
to;
S – vienību skaits;
I – atbalsta intensitāte.
20. Attiecināmo izmaksu apmēra noteikšanai un apstiprināšanai atbalsta saņēmējs iesniedz
LAD EPS vienību iegādi pamatojošos dokumentus saskaņā ar atbalsta piešķiršanu
reglamentējošiem normatīviem aktiem.
21. Vienas vienības izmaksas tiek attiecinātas un par to tiek samaksāts, ja ir bijis reāls darījums,
un LAD attiecīgo summu atmaksās pēc reālu darījumu pamatojošo dokumentu pārbaudes.
22. LAD pārbauda iesniegtos dokumentu un, ja nepieciešams, lūdz iesniegt trūkstošos
dokumentus, kā arī veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un laikā, lai pārliecinātos par
projekta darbības reālu norisi, t.i., vai iegāde patiešām ir notikusi.

2
3

Periodika, piem. AgroTops, Saimnieks, Profi, TopAgrar, FarmersWeekly, Agrarheute, Betriebsplannung, KoneViesti u.c.
https://epria.pria.ee/hinnakataloog/#/valideeritud
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23. Atbalsta saņēmējam, ievērojot prasības atbalsta piešķiršanu reglamentējošajos normatīvajos
aktos, atbilstoši nosacījumiem par dokumentu uzglabāšanas prasībām, ir jāsaglabā visi tie
dokumenti, kas pierāda konkrēto projekta darbību īstenošanu, t.i., tehnikas vai iekārtu
iegādi, lai tos uzrādītu pārbaudēs un auditos. Pārējie izmaksu pamatojošie dokumenti
(piemēram, maksājumu uzdevumi, rēķini u.c.) ir jāuzglabā atbilstoši nacionālo normatīvo
aktu par grāmatvedības dokumentu uzglabāšanu prasībām.

6.3. Tehnikas un iekārtu kataloga sadaļas
24. Iesniegtie pieteikumi – Tehnikas un iekārtu kataloga nepubliskā sadaļa. Sadaļai ir tiesīgi
piekļūt gan tehnikas vai iekārtu tirgotāji, gan vērtētāji, kā arī – ja nepieciešamas Tehnikas
un iekārtu kataloga platformas korekcijas – LAD pārstāvji. Šajā sadaļā iekļauj iesniegtos,
bet vērtēšanai nenodotos pieteikumus.
25. Pieteikums iesniedzams šādā kārtībā:
25.1.
tehnikas vai iekārtu tirgotājs autorizējas Tehnikas un iekārtu katalogā,
izmantojot EPS;
25.2.
tehnikas vai iekārtu tirgotājs aizpilda pieteikumu. Katrai vienībai ir iespējams
izvēlēties vienu no trim aprīkojuma līmeņiem: bāzes, vidējais, premium. Šī informācija
atrodama Tehnikas un iekārtu kataloga nepubliskajā daļā. Ja nepieciešams, tehnikas vai
iekārtu tirgotājs norāda iepriekš iesniegto pieteikumu, kas ir jāaizstāj. Informācija par
tehnikas vai iekārtu tirgotāju EPS tiek aizpildīta automātiski un nav maināma;
25.3.
kad tiek iesniegts pieteikums vienības iekļaušanai katalogā, tam tiek piešķirts
unikāls numurs, kas paliek nemainīgs. Kamēr pieteikums atrodas sadaļā “Iesniegtie
pieteikumi”, tehnikas vai iekārtu tirgotājs ir tiesīgs mainīt vienības piedāvājuma
informāciju;
25.4.
ja pieteikumu nepieciešams aizstāt, tehnikas vai iekārtu tirgotājs aizpilda LLKC
adresētu pieprasījumu pieteikuma izņemšanai no Tehnikas un iekārtu kataloga. Ja
vērtētājs šo darbību apstiprina, pieteikums automātiski tiek arhivēts.
26. Pieteikums tiek izvērtēts ne ilgāk kā 10 darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.
Pieteikumi tiek vērtēti secīgi pēc to iesniegšanas laika.
27. Pieteikumu vērtēšana – Tehnikas un iekārtu kataloga nepubliskā sadaļa. Šai sadaļai ir
tiesīgi piekļūt vērtētāji, tehnikas vai iekārtu tirgotāji, kā arī – ja nepieciešamas Tehnikas un
iekārtu kataloga platformas korekcijas – LAD pārstāvji. Pieteikums nonāk vērtēšanā, ja tam
ir piesaistīts vērtētājs. Cits vērtētājs pēc nepieciešamības ir tiesīgs pārņemt pieteikuma
vērtēšanu. Tad par to Tehnikas un iekārtu katalogā tiek izdarīta atzīme.
28. Apstiprinātie pieteikumi – Tehnikas un iekārtu kataloga publiskā sadaļa. Tai ir iespēja
piekļūt informatīvi bez reģistrācijas EPS. Pieteikumi tajā nonāk pēc tam, kad vērtētājs ir
apstiprinājis, ka vienības specifikācija atbilst tābrīža tehnikas vai iekārtu vidējai tirgus
cenai. Atbalsta pretendents, plānojot vienības iegādi un reģistrējoties LAD EPS, izvēlas no
Tehnikas un iekārtu kataloga tehnikas vai iekārtas attiecīgo vienību .
29. Pieteikums sadaļā “Apstiprinātie pieteikumi” atrodas 24 mēnešus, sākot no dienas, kad
tas ticis apstiprināts. Pēc minētā termiņa pieteikums automātiski tiek novirzīts uz sadaļu
“Arhīvs”. Mēnesi pirms pieteikuma pārvietošanas uz sadaļu “Arhīvs” Tehnikas un iekārtu
katalogs ģenerē paziņojumu tehnikas vai iekārtu tirgotājam, piedāvājot iesniegt jaunu
vienību pieteikumu.
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30. Arhīvs – Tehnikas un iekārtu kataloga nepubliskā sadaļa. Pie tās ir tiesīgi piekļūt vērtētāji
un – ja nepieciešamas Tehnikas un iekārtu kataloga platformas korekcijas – LAD pārstāvji.
31. Noraidītie pieteikumi – Tehnikas un iekārtu kataloga nepubliskā sadaļa. Šai sadaļai ir
tiesīgi piekļūt vērtētāji un – ja ir nepieciešamas tehnikas un iekārtu kataloga platformas
korekcijas – arī LAD pārstāvji. Šajā sadaļā pieteikumi nonāk pēc tam, kad vērtētājs
izvērtējot ir pārliecinājies par to, ka informācija pieteikumā neatbilst tābrīža vidējai tirgus
cenai vai tehnikas vai iekārtu tirgotājs nav sniedzis attiecīgos paskaidrojumus.
6.4. Tehnikas un iekārtu vienību izmaksu standarta likmes noteikšana un tās
iekļaušana Tehnikas un iekārtu katalogā
32. Tehnikas vai iekārtu tirgotājs iesniedz piedāvājumu, autorizējoties Tehnikas un iekārtu
katalogā no EPS un aizpildot pieteikuma veidlapu. Kad pieteikums tiek apstiprināts
Tehnikas un iekārtu katalogā, tam tiek piešķirts unikālais numurs. LAD EPS lietotnes
iestatījumos ir tiesīgs konfigurēt periodu, kura laikā nav iespējams iesniegt jaunu
pieteikumu.
33. Vērtētājs vērtē pieteikumu, autorizējoties Tehnikas un iekārtu katalogā no EPS vērtētāja
statusā, kuram piešķirts noteikts piekļuves līmenis. Sadaļā “Iesniegtie pieteikumi”
vērtētājs izvēlas vērtējamo pieteikumu un vērtē to ne ilgāk kā 10 darbdienas.
34. Ja vērtētājs pieteikumu neapstiprina, tas ir nosūtāms tehnikas vai iekārtu tirgotājam
precizēšanai, norādot pamatojumu. Tehnikas vai iekārtu tirgotājs trīs darbdienu laikā sniedz
papildu informāciju vai precizē pieteikumu.
35. Vērtētājs apstiprina pieteikumu, autorizējoties Tehnikas un iekārtu katalogā no EPS ar
noteiktu piekļuves līmeni. Sadaļā “Pieteikumu vērtēšana” vērtētājs izvēlas vērtējamo
pieteikumu un vērtē to ne ilgāk kā 10 darbdienas. Ja informācija pieteikumā atbilst tābrīža
vidējām tirgus cenām, vērtētājs apstiprina pieteikumu.
36. Vērtētājs noraida pieteikumu, autorizējoties Tehnikas un iekārtu katalogā no EPS ar
noteiktu piekļuves līmeni. Sadaļā “Pieteikumu vērtēšana” vērtētājs izvēlas vērtējamo
pieteikumu un vērtē to ne ilgāk kā 10 darbdienas. Ja informācija pieteikumā neatbilst tābrīža
vidējām tirgus cenām, vērtētājs pieteikumu nosūta atpakaļ tehnikas vai iekārtu tirgotājiem
papildu informācijas sniegšanai vai precizēšanai, norādot pamatojumu. Tehnikas vai iekārtu
tirgotājs trīs darbdienu laikā precizē pieteikumu. Pieteikumu var atdot precizēšanai ne
vairāk kā trīs reizes. Ja informācija pieteikumā pēc precizēšanas joprojām neatbilst vidējām
tirgus cenām, tas tiek automātiski pārvietots uz sadaļu “Noraidītie pieteikumi”.
37. Atbalsta pretendents izmanto tehnikas un iekārtu katalogu, sagatavojot LAP 2014.–
2020. īstenošanas pārejas laikā 2021. un 2022. gadā projekta pieteikumu apakšpasākumā
M4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un izvēloties no Tehnikas un iekārtu
kataloga attiecīgu vienības iegādei.
38. EPS projekta pieteikumā tāmes pozīciju iespējams pievienot, tikai izmantojot Tehnikas un
iekārtu katalogu. Tāmes pozīcijas nosaukumu veido tehnikas vai iekārtu veids (vienskaitlī),
marka, modelis, aprīkojuma līmenis, piemēram, traktors John Deere, 1575 CAB,
1. aprīkojuma līmenis. Informācija par attiecīgo vienību projekta pieteikumā tiek ielasīta
automātiski. Atbalsta pretendents Tehnikas un iekārtu katalogā var izvēlēties vienību skaitu,
maksājuma pieprasījuma plānoto iesniegšanas datumu, atbalsta intensitātes procentu, kā arī
samazināt Tehnikas un iekārtu katalogā norādīto attiecināmo izmaksu summu. Ja vienību
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cena Tehnikas un iekārtu katalogā tiek mainīta, projekta pieteikumā par to tiek izdarīta
attiecīga atzīme.
39. Atbalsta pretendents, iesniedzot maksājuma pieprasījumu, pārliecinās par to, vai
attiecināmo izmaksu summa nav lielāka kā Tehnikas un iekārtu kataloga piedāvājumā un
apstiprinātajā tāmē.
40. LAD izmanto Tehnikas un iekārtu katalogu, jo tas darbojas uz LAD EPS bāzes un
informācija tiek sinhronizēta ar LAD informācijas sistēmu LAPSA (Lauku attīstības plāns,
speciālie atbalsti). LAPSA tiek sinhronizēti visi tehnikas un iekārtu piedāvājumi, kas
atrodas Publiskajā sadaļā, ja tehnikas vai iekārtu piedāvājums tiek pārvietots uz sadaļu
“Arhīvs”.
41. EPS informē atbalsta pretendentu, ja ir samazināta attiecināmo izmaksu summa vai
Tehnikas un iekārtu kataloga pieteikums ir pārvietots uz sadaļu “Arhīvs”.

7. Noslēguma jautājumi
42. Metodiku sāk piemērot ar tās apstiprināšanas dienu.
43. Metodiku pēc nepieciešamības aktualizē un grozījumus
apstiprināšanas procedūrai.

tajā izdara analoģiski tās
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