
 
 

PROJEKTA IESNIEGUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 

iesniegšanai pasākuma „19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.598 

„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 

2014.–2020.gada plānošanas periodā”, 

 

MK noteikumiem Nr. 590  

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai  

apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar  

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 

Projektu iesniegumu noformē un iesniedz atbilstoši šādām prasībām: 

  projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma 

veidlapai; 

  iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti (veidlapas D sadaļā); 

  projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā; 

  ja iesniedz papīra formātā (divi parakstīti oriģināli), projekta iesniegumam ir 

pievienota identiska projekta iesnieguma elektroniskā versija; 

  ja iesniedz papīra formātā, projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts vai caurauklots; 

  ja projekta iesniegums iesniegts uz LAD oficiālo e-pasta adresi, tam jābūt 

elektroniski parakstītam; 

  projekta budžets/ iekļautie finanšu rādītāji ir aprēķināti euro; 

  projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības; 

  projekta iesniegums ir iesniegts konkrētā pasākuma projektu iesniegumu 

pieņemšanas kārtai noteiktajā termiņā; 

  dokumenta rekvizītus „paraksts” un „datums” veidlapā neaizpilda, ja dokuments ir 

elektroniski parakstāms vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās 

pieteikšanās sistēmā (EPS). 

Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta 

dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta 

iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 14 kalendāra 

dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā 

netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests noraida iesniegumu (MK not.Nr.598, 16.punkts). 

Projekta iesniegumu noraida, ja: 

 projekts neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai 

rīcībai; 

 atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem nav 

iegūts minimālais punktu skaits; 



 projekta iesniegumā nav informācijas par paredzētajām projekta aktivitātēm un to 

apjomu; 

 tas neatbilst publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos 

aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam 

(MK not.Nr. 590); 

 tā vērtēšanas, īstenošanas un uzraudzības gaitā Lauku atbalsta dienests konstatē, ka 

atbalsta pretendents ir apzināti radījis apstākļus, lai iegūtu publisko finansējumu, kas 

pārsniedz vienam atbalsta saņēmējam maksimāli pieejamo publiskā finansējuma 

summu, vai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem projektu iesniedzējiem, vai 

izvairītos no kāda atbalsta saņemšanas nosacījuma izpildes. (MK not.Nr.598, 

17.punkts). 


