2015.gada .maijā
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr. .§)

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde” (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulu (ES) Nr.508/2014 par
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) 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. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus
iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa, kā
arī veic projektu uzraudzību un piemēro sankcijas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā.
3. Pasākuma mērķis saskaņā ar Regulas Nr.508/2014 6.pantu ir sekmēt
ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.
2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:
4.1. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes
uzņēmums;
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4.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska
persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
4.3. esošs komersants, kurš veido jaunu zvejas produktu apstrādes
uzņēmumu vai jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zvejas produktu
apstrādes uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav
noslēdzies.
5. Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu
apstrādē saskaņā ar Regulas Nr.508/2014 69.panta 1.punktu.
6. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.
7. 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:
7.1. deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja
paredzēts būvēt, ierīkot, novietot, pārbūvēt vai atjaunot būves;
7.2. septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja
paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus.
8. Pēc projekta īstenošanas:
8.1. šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētais pretendents
salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas sasniedz
vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:
8.1.1. vismaz par 10 procentiem palielina uzņēmumā saražotās
produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās
klasifikācijas kodu 10.2. „Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un
konservēšana” (turpmāk – NACE 2.red. kods 10.2.)) apjomu vai gada neto
apgrozījumu vai vismaz par 30 procentiem palielina saražotās produkcijas
(saskaņā ar NACE 2.red. kodu 10.2.) gada neto apgrozījumu no ieguldīto
investīciju apjoma;
8.1.2. vismaz par 10 procentiem palielina uzņēmumā produkcijas (saskaņā
ar NACE 2.red. kodu 10.2.) ražošanas efektivitāti, ko apliecina izmaksu
samazinājums uz vienu apstrādāto produkcijas vienību vai produkcijas apjoma
palielinājums uz nodarbināto;
8.1.3. sekmē horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība”, ieviešot gaisa vai
ūdens piesārņojumu samazināšanas tehnoloģiju, izmantojot atjaunojamos
energoresursus ražošanas procesā vai uzlabojot energoefektivitāti;
8.1.4. rada jaunus vai uzlabotus produktus vai procesus;
8.2. šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētais pretendents sasniedz
uzņēmumā saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2.red. kodu 10.2.) gada neto
apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no ieguldīto investīciju apjoma.
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9. Saskaņā ar šo noteikumu 8.punktā minētajiem nosacījumiem projekta
iesniegumā (1. pielikums) plānoto sasniedzamo rādītāju lielāko vērtību
pretendents sasniedz ne vēlāk kā piektajā noslēgtajā gadā pēc projekta
īstenošanas un tos nepazemina visā turpmākajā uzraudzības periodā.
10. Projekta iesniegumā apliecinātos ekonomiskās darbības rādītājus vērtē
atbilstoši šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā minētajiem ekonomiskās
dzīvotspējas kritērijiem.
11. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina
šādus publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumus:
11.1. projekta atbilstību pasākuma mērķim;
11.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.
12. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:
12.1. jaunbūvi, būves pārbūvi, būves ierīkošanu, būves novietošanu un
būves atjaunošanu;
12.2. projektā iegādātā pamatlīdzekļa jauda, ražība vai celtspēja ir vismaz
par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esošā pamatlīdzekļa
ražošanas jauda, ražība vai celtspēja;
12.3. projektā iegādātais pamatlīdzeklis būtiski maina ražošanas vai
tehnoloģiju raksturu;
12.4. papildus iegādi tādiem pamatlīdzekļiem, kas ir vecāki par 10
gadiem.
13. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000
euro (neattiecas uz 4.3.apakšpunktā minēto pretendentu), projekta iesniegumam
pievieno vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver naudas plūsmas pārskatu pa
gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta
īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegta vienam no šo noteikumu 8.
punktā minētajiem rādītājiem lielākā vērtība. Naudas plūsmas pārskats
atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.
14. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz
700 000 euro (neattiecas uz 4.3.apakšpunktā minēto pretendentu), pievieno:
14.1. finanšu plānu ar informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par
pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un
līdz gadam, kad ir sasniegta vienam no šo noteikumu 8. punktā minētajiem
rādītājiem lielākā vērtība, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma
iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz
gadam, kad ir sasniegta vienam no šo noteikumu 8. punktā minētajiem
rādītājiem lielākā vērtība. Ražošanas apjoma un izmaksu tabulas, kā arī naudas
plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;
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14.2. apliecinājumu, ka pretendenta ekonomiskā dzīvotspēja pēdējā
noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbilst vismaz diviem no
šādiem rādītājiem:
14.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;
14.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir vismaz
1,00 (nerēķinot nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un
Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);
14.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma (reizināta ar 50 procentiem) summa ir
nulle vai vairāk.
15. Šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētais pretendents, ja
projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 euro, un šo
noteikumu 4.3.apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumam
pievieno:
15.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:
15.1.1. uzņēmuma vēsturi;
15.1.2. uzņēmuma pašreizējo darbību;
15.1.3. tirgus izpēti un analīzi;
15.1.4. konkurenci;
15.1.5. projektā plānotās produkcijas realizāciju;
15.1.6. projektā paredzētajām apstrādes tehnoloģijām, tās detalizēti
aprakstot un atšifrējot katras izmaksu pozīcijas nozīmi kopējā apstrādes procesā;
15.1.7. projektā paredzēto apstrādes procesu, to aprakstot;
15.1.8. sadarbības partneriem un saistību ar citiem projektiem;
15.2. finanšu plānu ar informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par
pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un
līdz gadam, kad ir sasniegta vienam no šo noteikumu 8. punktā minētajiem
rādītājiem lielākā vērtība, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma
iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz
gadam, kad ir sasniegta vienam no šo noteikumu 8. punktā minētajiem
rādītājiem lielākā vērtība. Ražošanas apjoma un izmaksu tabulas, kā arī naudas
plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;
15.3. apliecinājumu, ka pretendenta ekonomiskā dzīvotspēja pēdējā
noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbilst vismaz diviem no
šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem.
16. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu
2.pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, to atlasē punktu skaits ir
vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir
lielāks koeficients projekta atlases kritērijā "veiktās nodokļu iemaksas".
17. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var
apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Regulā Nr.508/2014 noteikto atbalsta
intensitāti.
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18. Pretendents projektu sāk īstenot ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc
dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja
projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana vai
atjaunošana, pretendents projektu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma
par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās.
19. Šo noteikumu 18.punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja ir
izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
19.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu
būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi;
19.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem
pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no paredzētās pamatlīdzekļu
iegādes summas;
19.3. pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20
procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.
3. Publiskā finansējuma veids un apmērs
20. Publiskā atbalsta apmērs sīkajiem, mazajiem un
uzņēmumiem ir 50 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām.

vidējiem

21. Uzņēmumu atbilstību sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
Lauku atbalsta dienests nosaka saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 2.panta
28.punktu.
22. Pasākumā atbalstu nepiešķir pretendentam, kas saskaņā ar šo
noteikumu 21.punktu nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums.
23. 2014.–2020.gada plānošanas periodā vienam pretendentam (izņemot
šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto pretendentu) attiecināmo izmaksu summa
pasākumā nepārsniedz 5 000 000 euro. Turklāt:
23.1. šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam pretendentam attiecināmo
izmaksu summa viena projekta ietvaros nepārsniedz:
23.1.1. 600 000 euro –pretendentam, kas atbilst sīkā (mikro) uzņēmuma
statusam;
23.1.2. 1 400 000 euro –pretendentam, kas atbilst mazā uzņēmuma
statusam;
23.2. šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētā komersanta statusā projektu
var īstenot vienu reizi, un attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros
nepārsniedz 200 000 euro;
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24. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajam pretendentam attiecināmo
izmaksu summa pasākuma ietvaros 2014.–2020.gada plānošanas periodā
nepārsniedz 600 000 euro.
4. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
25. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:
25.1. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi,
kurus veic inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai
būvē), būves novietošanas (būvdarbi, kurus veic iepriekš izgatavotas būves
salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus
vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) un būves atjaunošanas izmaksas (tai
skaitā pielāgošanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai, energoefektivitātes
uzlabošanai vai vides aizsardzības veicināšanai, tai skaitā par apsardzes un
caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām
un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita
klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu),
elektrības pieslēgumu, dziļurbuma ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar
trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi), kas saistītas ar šo
noteikumu 3.punktā noteikto pasākuma mērķi un nepārsniedzot šo noteikumu
3. pielikumā minētās izmaksas;
25.2. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu
25.1.apakšpunktā minētajām būvēm, pamatojoties uz to būvprojektu ar
būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kurš iesniegts
kopā ar projekta iesniegumu vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde
pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti;
25.3. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, tai
skaitā datoru programmatūru) iegāde un uzstādīšana:
25.3.1. zvejas un akvakultūras produkcijas apstrādes un uzglabāšanas
tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā aukstuma tehnika un iekārtas,
uzglabāšanas un saldēšanas kameras;
25.3.2. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un
iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu), tai skaitā mobilie un stacionārie
svari;
25.3.3. laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un iekārtas;
25.3.4. mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas;
25.3.5. uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās enerģētiskās iekārtas un
tehnika, tai skaitā apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas;
25.3.6. uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās ūdensapgādes un
kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas
iekārtas un tehnika;
25.3.7. kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu iegāde;
25.3.8. iekārtas un tehnika uzņēmumā apstrādes procesā radušos zivju
blakusproduktu pārstrādei;
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25.3.9. cita specializētā tehnoloģiskā tehnika, iekārtas un aprīkojums, kas
nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai;
25.3.10. specializētā produkcijas pārvadāšanas tehnika, kas nodrošina
veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;
25.3.11. atjaunojamo energoresursu izmantošanas nodrošināšanai;
25.4. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu
honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu,
juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī patentu un
licenču saņemšanas izmaksas, energoefektivitātes audita sagatavošanas
izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un
nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 25. punktā minēto
attiecināmo izmaksu kopsummas, kā arī:
25.11.1. divus procentus no šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētajām
izmaksām;
25.11.2. septiņus procentus no šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā
minētajām izmaksām.
26. Šo noteikumu izpratnē ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir
attiecināmas, ja tiek veikti būves tehniskie vai funkcionālie uzlabojumi ēku
energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai/pielāgošanai ražošanas
vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc
projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā
(kapitalizē).
27. Šo noteikumu 25.punktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās
izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu
darbību. 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.
28. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver
visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tajā skaitā iekšējo un ārējo
ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes,
ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 31.punktā
minētās izmaksas. Būvju tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā norādīto
stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo
noteikumu 3.pielikumā minētajām izmaksām.
29. 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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30. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli,
kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.
31. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu
nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 procentus no pārējo projektā
iekļauto attiecināmo izmaksu pozīciju kopsummas:
31.1 administratīvo telpu būvniecības, pārbūves, ierīkošanas,
novietošanas un atjaunošanas izmaksas;
31.2. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir
izskaidrota to funkcionālā izmantošana;
31.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas.
32. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:
32.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas
maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
32.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
32.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina
projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta
izmaksām;
32.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu,
par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
32.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;
32.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
32.7. atlīdzība personālam;
32.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem
pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);
32.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem;
32.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
(izņemot šo noteikumu 25.4.apakšpunktā minētās izmaksas);
32.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu Nr.
508/2014.
33. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz
vidējās izmaksas un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām
izmaksām.
6. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti
34. 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:
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34.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros papīra formā un tā
elektronisko kopiju ārējā datu nesējā, ja iesniegumu 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;
34.2. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga
sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja
projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas
līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos
(izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – par projektiem, kuru kopējā attiecināmo
izmaksu summa pārsniedz 700 000 euro;
34.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma
priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos
piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras
piemērošanu;
34.4. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas,
būves novietošanas un būves pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:
34.4.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes
kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
34.4.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde
pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi;
34.4.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu
laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās;
34.4.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma
rakstu/apliecinājuma karti;
34.4.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma
karti), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par
projektēšanas nosacījumu izpildi;
34.5. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, ja projektā paredzēta pārbūve
vai stacionāro iekārtu uzstādīšana un iekārtu izvietojuma shēmu;
34.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai
vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā
komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās
komercsabiedrības statusam;
34.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par
to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A
vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas
darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība
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attiecas uz pretendentu saskaņā
darbību veikšanu);
34.8. sertificēta speciālista
kopiju ar tam pievienotu
energoefektivitātes uzlabošanas
energoefektivitātes palielināšanai.

ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo
izsniegta spēkā esoša ēkas energosertifikāta
pārskatu par ekonomiski pamatotiem
pasākumiem – ja investīcijas paredzētas

35. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai,
būves ierīkošanai, būves novietošanai un būves pārbūvei, būvmateriālu vai
stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, kas norādīts būvprojektā vai
tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 34.4.1., 34.4.2., 34.4.4. un
34.4.5.apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma
dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta
iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par
projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
36. Ja šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti
kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par
projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā
iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja
minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.
37. Lauku atbalsta dienests Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai
pakļauto uzņēmumu reģistrā pārliecinās par pretendenta atbilstību šo noteikumu
4.punktam.
38. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir pretendentam,
kam ir pārkāpumi saskaņā ar Regulas Nr.508/2014 10.pantu.
39. Atbalstu pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību Kopienas
tiesību standartiem attiecībā uz vidi, cilvēku vai dzīvnieku veselību, higiēnu, var
piešķirt līdz dienai, kad standarti uzņēmumiem kļūst obligāti.
40. 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).
41. Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi.
7. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi
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42. Atbalsta saņēmējs pēdējo maksājumu saņem pēc atbilstošas A vai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas vai C kategorijas piesārņojošas
darbības apliecinājuma iegūšanas, ja projektā veikta darbība, par kuru Lauku
atbalsta dienestā iesniegta šo noteikumu 36.9. apakšpunktā minētā izziņa.
43. Ja projektā paredzēta zivju apstrādes blakusproduktu pārstrādes
iekārtu un tehnikas iegāde, atbalsta saņēmējs maksājumu saņem pēc pilnīgas
projekta īstenošanas un pārtikā neizmantojamo blakusproduktu pārstrādes
atzīšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā.
44. Ja pretendents ir šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētais komersants,
tas maksājumu saņem pēc pilnīgas projekta īstenošanas un zvejas produktu
apstrādes atzīšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā.
45. Ja šo noteikumu 8.punktā minētie rādītāji atbilstoši projektu
iesniegumā norādītajai informācijai netiek sasniegti, Lauku atbalsta dienests
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas
Lauksaimniecības 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 pieņem
lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.
46. Pēc projekta īstenošanas pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā
Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām
higiēnas prasībām.
Ministru prezidente
Zemkopības ministrs
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