2015.gada .martā
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr. .§)

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Zvejas ostas un izkraušanas vietas”
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstības
pasākumā „Zvejas ostas un izkraušanas vietas” (turpmāk – pasākums) saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulu (ES) Nr.508/2014
par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas
(EK) Nr.2328/2003, (EK) Nr.861/2006, (EK) Nr.1198/2006 un (EK)
Nr.791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1255/2011
(turpmāk – regula Nr.508/2014) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
17. decembra 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 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk –
regula Nr.1303/2013).
2. Pasākuma mērķis ir zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu
infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām, lai paaugstinātu izkrauto
zvejas produktu kvalitāti, kontroli un izsekojamību, palielinātu
energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu zvejnieku drošību un
darba apstākļus.
3. Pasākuma īstenošanas vieta ir esošas zvejas ostas un Pārtikas un
veterinārajā dienestā reģistrētas zvejas produktu izkraušanas vietas Latvijas
teritorijā, izņemot iekšējos ūdeņos esošās. Šo noteikumu izpratnē zvejas osta ir
osta vai tās daļa, ko izmanto zvejniecībai.
4. Pasākumam nav komerciāla rakstura.
5. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus
iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
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piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā.
6. Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents
(turpmāk – pretendents) iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.
II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
7. Pretendents ir:
7.1. biedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu,
kurā ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība;
7.2. ostas pārvalde.
8. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir pretendenta
īpašumā vai nomā un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā
reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par
septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, vai valdījumā, ja
ostas pārvalde projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes
ostas teritorijā.
9. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku atbilst
šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:
9.1. atbilst pasākuma mērķim;
9.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus (atbilstoši šo noteikumu 10.
punktam).
10. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:
10.1. būves jaunbūvi, pārbūvi un atjaunošanu;
10.2. iekārtu iegādi, ja ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
10.2.1. projektā iegādātās iekārtas ražošanas jauda ir vismaz par 25 %
lielāka nekā nolietotās iekārtas ražošanas jauda;
10.2.2. projektā iegādātā iekārta tiek iegādāta papildus esošajām iekārtām,
saglabājot papildināmo iekārtu vienības ne mazāk kā piecus gadus no projekta
iesnieguma iesniegšanas dienas;
10.2.3. projektā iegādātā iekārta būtiski maina tehnoloģiju raksturu;
10.3. ekonomiski pamatotu tehnikas vai aprīkojuma iegādi, ja tā papildina
esošās tehnikas vai aprīkojuma vienības, saglabājot esošās tehnikas vai
aprīkojuma vienības ne mazāk kā piecus gadus no projekta iesnieguma
iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Nosacījums neattiecas uz zvejas
ostā vai zvejas produktu izkraušanas vietā jau esošajām tehnikas un aprīkojuma
vienībām, kas ir vecākas par 10 gadiem no to izlaides datuma.
11. Ar būves atjaunošanu saistītie tehniskie uzlabojumi šo noteikumu
izpratnē ietver tikai izmaksas energoefektivitātes uzlabošanai.
ZMNot_250315_ostas; Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un
izkraušanas vietas”

3

12. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu
1.pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, vairāki projektu iesniegumi
saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir
pretendentam, kurš iepriekšējā kalendārajā gadā veicis lielākus zivju izkrāvumus
(tonnas) ostā.
13. Projekta īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā
pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja
projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve vai atjaunošana, tad projekta
īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad
stājies spēkā lēmums par projekta apstiprināšanu.
14. Šo noteikumu 13.punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja
tiek izpildīts viens no nosacījumiem:
14.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu
būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi;
14.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem
pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 20 procentu no paredzētās
pamatlīdzekļu iegādes summas;
14.3. citos gadījumos pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis
avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.
15. Pēc projekta īstenošanas, kura kopējās attiecināmās izmaksas
pārsniedz vienu miljonu eiro, netiek gūti neto ienākumi no attiecīgā projekta
regula Nr.1303/2013 61.panta 1.punkta izpratnē.
16. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to
īstenošanas.
III. Publiskā finansējuma apmērs
17. Publiskā finansējuma apmērs:
17.1. biedrībai, kas nav zvejas produktu ražotāju organizācija, ir 60 % no
projekta attiecināmajām izmaksām;
17.2. zvejas produktu ražotāju organizācijai ir 75 % no projekta
attiecināmajām izmaksām;
17.3. ostas pārvaldei ir 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
18. Publiskā finansējuma apmērs vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas
ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, ir 40 %.
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19. 2014.-2020.plānošanas periodā vienam pretendentam kopējā
attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz četrus miljonus
euro.
IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
20. Publiskais finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā
ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām.
21. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:
21.1. sekojošu būvju būvniecība:
21.1.1. izkrauto zvejas produktu šķirotava;
21.1.2. izkrauto zvejas produktu atvēsinātava to uzglabāšanai temperatūrā,
kas tuva ledus kušanas temperatūrai, līdz to pirmapstrādei;
21.1.3. noliktava vai nojume zivju izkraušanas aprīkojuma, zvejas
aprīkojuma glabāšanai;
21.2. sekojošu būvju pārbūves un atjaunošanas izmaksas, tostarp
pielāgošanai atjauno energoresursu izmantošanai, energoefektivitātes
uzlabošanai vai vides aizsardzības veicināšanai pamatojoties uz līgumiem ar
trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:
21.2.1. būve, kas paredzēta zvejas produktu izkraušanas nodrošināšanai,
tajā skaitā laipu un slīpsliedņu būve un vinču uzstādīšana;
21.2.2. zvejas produktu šķirotava;
21.2.3. atvēsinātava izkrauto zivju uzglabāšanai temperatūrā, kas tuva
ledus kušanas temperatūrai, līdz to pirmapstrādei;
21.2.4. noliktava vai nojume zivju izkraušanas aprīkojuma, zvejas
aprīkojuma glabāšanai;
21.2.5. zvejnieku vajadzībām nepieciešama infrastruktūra;
21.3. jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana:
21.3.1. dzeramā ūdens apgādei, notekūdeņu savākšanai un aizvadīšanai,
un elektropadevei;
21.3.2. zvejas produktu kontrolei un izsekojamībai, tajā skaitā aprīkojums
zvejas darbību datorizētai pārvaldībai;
21.3.3. atjaunojamo energoresursu izmantošanas nodrošināšanai;
21.3.4. kravu celšanai un kraušanai;
21.3.5. zivju šķirošanai;
21.3.6. zvejas produktu taras mazgāšanai;
21.3.7. zvejas produktu taras iegāde apmaiņas servisa nodrošināšanai;
21.3.8. ledus izgatavošanai un tā uzglabāšanai, aukstuma nodrošināšanai
zvejniecības produkcijas uzglabāšanai temperatūrā, kas tuva ledus kušanas
temperatūrai;
21.3.9. zivju atvēsināšanai, lai nodrošinātu to uzglabāšanu temperatūrā,
kas tuva ledus kušanas temperatūrai;
21.3.10. atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanai;
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21.4. to būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu
21.1. un 21.2.apakšpunktā minēto būvju būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu,
pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu vai pretendenta
sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma
rakstu/apliecinājuma karti;
21.5. ja pretendents ir biedrība – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav
tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā
priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā
kārtībā;
21.6. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu
honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi,
juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču
saņemšanas izmaksas, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas), kuras
ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus
procentus no pārējo šajā punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tai
skaitā:
21.6.1.divus procentus no šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētajām
izmaksām;
21.6.2. septiņus procentus no šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.4.
apakšpunktā minētajām izmaksām.
22. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās
uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu
uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām
iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu
iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.
23. Būvējot jaunas būves vai pārbūvējot esošās, maksimālās attiecināmās
izmaksas attiecīgajam būvju tipam, no kurām aprēķina publisko finansējumu, ir
noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.
24. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver
visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo
ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes,
ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 27.punktā
minētās izmaksas).
25. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai pārbūves izmaksas
attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas
un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu
nenoraida, ja izmaksu starpību pilnībā sedz pretendents.
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26. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli,
kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.
27. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu
nesaistītas izmaksas, ja telpu platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10
procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3):
27.1 jaunu administratīvo telpu būvniecība vai esošo telpu pārbūve;
27.2. palīgtelpu ierīkošana, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to
funkcionālā izmantošana;
27.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošana;
27.4. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana;
27.5. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot video novērošanas
sistēmas;
27.6. teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita
klājuma izveidošanu, zāliena ierīkošanu, ārējo apgaismošanu un žoga izbūvi.
28. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:
28.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas
maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
28.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
28.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina
projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta
izmaksām;
28.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu,
par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
28.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;
28.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
28.7. atlīdzība personālam;
28.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem
pretendentiem, kuri nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);
28.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem;
28.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
(izņemot šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētās izmaksas);
28.11. molu būvniecība, pārbūve un vienkāršota atjaunošana;
28.12. būvju būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas un tehnikas,
iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas zvejas produktu
pirmapstrādes un apstrādes nodrošināšanai;
28.13. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu
Nr.508/2014.
29. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz
vidējās izmaksas un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām
izmaksām.
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V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti
30. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020.gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus
dokumentus:
30.1. projekta iesniegumu (3.pielikums) divos eksemplāros papīra formātā
un tā kopiju, kura elektroniskā veidā ir ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to
neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu
likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru
kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;
30.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā;
30.3. ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas reģistrēts
zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem
no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot šo noteikumu 30.5. un
30.6.1.apakšpunktā minētos gadījumus;
30.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma
priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos
piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras
piemērošanu;
30.5. iegādājoties pamatlīdzekļus, ja ostas pārvalde projektu īsteno uz
valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā, tā iesniedz
dokumentu, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu ostas
pārvaldes valdījumā (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu));
30.6. ja paredzēta jauna būvniecība, pārbūve vai atjaunošana atbilstoši
plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus
dokumentus:
30.6.1. dokumentu, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes
nodošanu ostas pārvaldes valdījumā (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja
ostas pārvalde projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes
ostas teritorijā;
30.6.2. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma
raksta/apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par
būvniecības ieceres akceptu;
30.6.3. būvprojekta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un veikusi tajā
atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
30.6.4. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes
atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta
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iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta
dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
30.6.5. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma
rakstu/apliecinājuma karti;
30.6.6. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti), –
būvprojekta kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu)
ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
30.7. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, iekārtu izvietojuma shēmu
gadījumos, kad paredz iekārtu uzstādīšanu (ja attiecas);
30.8. ja pretendents ir biedrība:
30.8.1. biedrības statūtu kopiju (uzrāda oriģinālu);
30.8.2. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par piedalīšanos projektā un
visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta
kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma gadījumā norādot
aizņēmuma izņemšanas laika grafiku);
30.9. ja pretendents ir ostas pārvalde:
30.9.1. saskaņojumu par projekta īstenošanu ar vismaz vienu zvejas
produktu ražotāju organizāciju, kuras biedri izkrauj zivis attiecīgajā zvejas ostā
vai ar biedrību, kas vismaz piecus gadus pirms saskaņošanas par projekta
īstenošanu reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, un vismaz
piecu tās biedru komercdarbības joma ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu
pārstrāde un konservēšana, kuras biedri būs projekta īstenošanas rezultātā veikto
investīciju lietotāji;
30.9.2. ostas pārvaldes lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar
projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās
izmaksas, priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma gadījumā norādot
aizņēmuma izņemšanas laika grafiku);
30.10. ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai sertificēta speciālista izsniegta spēkā esošu ēkas energosertifikāta kopiju (uzrāda
oriģinālu) ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem
energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem.
31. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai,
būvmateriālu iegādei vai iekārtām un to aprīkojumam, kas norādīts būvprojektā
vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 30.6.apakšpunktā minētos būvniecības
dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus (izņemot 30.6.4.apakšpunktā minēto
dokumentu), kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta
iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta
dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
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32. Šo noteikumu 30.3., 30.5., 30.6.1., 30.6.2., 30.6.3., 30.6.4., 30.6.6.,
30.7.1. un 30.9.apakšpunktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta
iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā vai Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
33. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas,
turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz
Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības
rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (4.pielikums).

Ministru prezidente

Zemkopības ministrs

L.Straujuma

J.Dūklavs

25.03.2015. 11:46
2364
I.Muriņa
67878708, Ilze.Murina@zm.gov.lv
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