SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA 2014.-2020.gadam
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Sabiedriskā labuma projektiem
aktivitātēs “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ”
un “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas
veicināšana”

Projekta ideja
Ideja atbilst pasākumu mērķiem:
ELFLA2 rīcībā “Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku
kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un
attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un
pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu
saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam”
EJZF2 rīcībā “Sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zvejas, akvakultūras un jūras
kultūras mantojuma, veicināšana zivsaimniecības un akvakultūras reģionos”

Atbilst SVVA stratēģijai, izvirzītajām rīcībām

Izsludinātās rīcības, pieejamais finansējums 1.kārtā

Rīcība

Pasākuma mērķis

Finansējums

ELFLA2 “Ciemu un apkaimju
vajadzībām piemērotu
sabiedrisko aktivitāšu un objektu
attīstība”

Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas

40 000.00 EUR

EJZF2 “Zivsaimniecības un dabas,
kultūras resursu integrēšana
tūrisma pakalpojumu sniegšanā”

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

200 000.00 EUR

ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu
sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un
sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar
apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti
iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā
plānošanas perioda (vai iepriekšējās kārtās) izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 20 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte – 90 %
Priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās
kārtās) izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās)
izveidoto/uzlaboto infrastruktūru

EJZF2 “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu
integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz jaunu
tūrisma pakalpojumu un produktu radīšana, izmantojot esošos dabas un kultūras objektus un to
sociālekonomisko potenciālu. Šīs rīcības ietvaros par kultūras pieminekļu atjaunošanu tiks uzskatīti
projekti, kuri tiks īstenoti vietējas nozīmes kultūras pieminekļos un būs vērsti uz kultūras pieminekļu
sociāli-ekonomiskās darbības uzlabošanu, nodrošinot jaunus pakalpojumus vietējai sabiedrībai, kā arī
atbalstošus pasākumus tūrisma nozarei
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektam
Maksimālā atbalsta intensitāte:
Individuālajam projektam 50%
Inovatīvs projekts 70%
Kopprojekts 80%
Kultūras pieminekļu objektu atjaunošanas gadījumā (projektam nav peļņas gūšanas nolūka) 90%
Komersantiem, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums 30%

Atbalsta saņemšanas nosacījumi I

Sabiedriskā labuma projekts:
• Projekta mērķim nav komerciāla rakstura
• Projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts
• Par projekta rezultātu netiek prasīta samaksa

Atbalsta saņemšanas nosacījumi II
Atbalstāmās aktivitātes
ELFLA2

EJZF2

1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti
2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un
interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas veidu) dažādošanai un sasniedzamību
(MK noteikumu Nr.590 5.2.punkts ar apakšpunktiem)

1. kultūras mantojuma saglabāšana
2. kultūras pieejamība

(MK noteikumu Nr.605 9.6.5.punkts ar apakšpunktiem)

Atbalsta pretendents
Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība,
biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas
īstenos sabiedriskā labuma projektu
(MK noteikumu Nr.590 8.5.punkts)

Juridiska persona (arī vietējā pašvaldība)
(MK noteikumu Nr.605 7.2.punkts )

Attiecināmās izmaksas ELFLA2 aktivitātē
• jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas
izmaksas
• jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves
ierīkošanas, būves, būves atjaunošanas un būves
restaurācijas izmaksas
• būvmateriālu iegādes izmaksas
• teritorijas labiekārtošanas
• mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai
nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki
• ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas
• vispārējās izmaksas

• Ja projekts tiek īstenots 5.2.2. apakšpunktā minētajā
darbībā (izņemot, ja projektā ir tikai mācību
izmaksas) gadu pēc projekta pabeigšanas
attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla
atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas
izmaksas
• Attiecināms ir PVN, ja nav tiesību to atskaitīt
• Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīciju un
būvmateriālu izmaksas, kas tieši saistītas ar konkrētā
projekta mērķa sasniegšanu
• Ja atbalsta pretendents neparedz publisko
finansējumu iekārtu uzstādīšanai, publisko
finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc
to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu
dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

(MK noteikumu Nr.590 IV.daļa)

Neattiecināmās izmaksas ELFLA2 aktivitātē
• procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, • mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo
valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa
automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas
svārstību dēļ radušies zaudējumi
nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti
specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko
• naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas
funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila
pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi
• tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti
palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta • izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu
procentos no kopējām projekta izmaksām
ārvalstīs
• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai • maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās
darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra
izglītības vai augstākās izglītības programmām;
• esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un
• pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas
programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas
• izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma
• īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi
iesniegšanas (izņemot vispārējās izmaksas)
• tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas
• citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu
izdevumi
• Izmaksas, kas pēc LAD novērtējuma pārsniedz vidējās
• atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33.punktā
izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu
minēto gadījumu
sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto
• jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.
darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un
naudas balvas
• nodokļi un nodevas

(MK noteikumu Nr.590 IV.daļa)

Attiecināmās izmaksas EJZF2 aktivitātē
• jaunu pamatlīdzekļu un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kā arī
muzeja eksponātu atjaunošana
• jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves
ierīkošanas, būves, būves atjaunošanas un
būves restaurācijas izmaksas
• būvmateriālu iegādes izmaksas
• teritorijas labiekārtošanas izmaksas
• ja pretendents ir biedrība un paredzēts īstenot
kopprojektu, – vietējās produkcijas mārketinga
izmaksas
• vispārējās izmaksas

• Attiecināms ir PVN, ja nav tiesību to atskaitīt
• ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir
attiecināmas, ja ražošanas vajadzībām tiek
veikti būves tehniskie vai funkcionālie
uzlabojumi ēkas energoefektivitātes
uzlabošanai, telpu pārveidošanai vai
pielāgošanai, nemainot būves apjomu
• Attiecināmas tikai tās būvprojekta tāmes
pozīciju un būvmateriālu izmaksas, kas ir tieši
saistītas ar konkrētā projekta mērķa
sasniegšanu
• Ja pretendents neparedz publisko finansējumu
iekārtu uzstādīšanai, tas publisko finansējumu
par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to
nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu
dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta
dienestā
(MK noteikumu Nr.605 IV daļa)

Neattiecināmās izmaksas EJZF2 aktivitātē
• procentu maksājumi, maksa par naudas
•
pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un
valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi
•
• naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas

• apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti
palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta
procentos no kopējām projekta izmaksām

nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 22. punktā
minēto gadījumu
izdevumi par laivu (ja laivas aprīkotas ar dzinēju) un
kuģu, lauksaimniecības tehnikas, mopēdu, motociklu,
triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un
kravas automobiļu iegādi, izņemot izdevumus par
vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem, kuri pielāgoti
specifiskiem darbiem

• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu • jebkuru darbību īstenošanai ārvalstīs
vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma
procedūra
• izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas (izņemot vispārējās izmaksas)
• esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmu
nodrošinājuma uzturēšanas izmaksas
• pašvaldības ceļu būvniecība un pārbūve
• īpašuma vai kapitāldaļu iegāde

• citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu

• tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas
izdevumi

• Izmaksas, kas pēc LAD novērtējuma pārsniedz vidējās
izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu
sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto
darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām

• atlīdzība personālam;

(MK noteikumu Nr.605 IV daļa)

Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti
• Projekta iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju (ja to neiesniedz
LAD EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu)
• Atbalsta pretendenta deklarācija

• Nekustamo īpašumu apliecinošie dokumenti
• Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti
(Papildinformācija par ieprikuma procedūras veikšanu LAD mājaslapā)

• Būvniecības dokumenti
(LAD izstrādātās būvniecības vadlīnijas)

• Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa

(ELFLA rīcībai - MK noteikumu Nr.590 V.daļa
EJZF rīcībai - MK noteikumu Nr.605 V daļa)

Nekustamā īpašuma dokumenti
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta:
1. Ja paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus – nomas vai patapinājuma līguma kopija (nomas vai
patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

2. Būvniecības gadījumā – ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā (nomas termiņš nav īsāks par
deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

3. Atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai
tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami – saskaņojums ar nekustamā īpašuma
īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai
pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz
septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

Ja nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu netiek nomāts, patapināts vai netiek
iesniegts saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamam īpašumam jābūt
pretendenta īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, bet, ja pretendents ir vietējā
pašvaldība, tad vietējās pašvaldības īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai vietējās
pašvaldības valdījumā

Būvniecības dokumenti I

Būvniecības dokumentus (izņemot papildinātu būvatļauju), iepirkuma
dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar
projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma
apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc iepirkuma
procedūras pabeigšanas vai kopā ar rēķinu priekšapmaksas
pieprasījumu

Būvniecības dokumenti II
• būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes
atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
• būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam
izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
• papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies
spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu
• sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde
pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)
• iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav
izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un
būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi

Papildus iesniedzamie dokumenti
• Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad papildus nepieciešams iesniegt
valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām
saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

• Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tad papildus nepieciešams iesniegt vietējās
pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā
finansējuma apmēru
• Tikai EJZF2 rīcībai – ja uz atbalstu pretendē zemnieku vai zvejnieku saimniecība,
komersants vai fiziska persona, – deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai
(sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Naudas plūsma
• Maksājumus preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic no sava
kredītiestādes norēķinu konta (priekšapmaksas rēķiniem tiek atvērts Valsts Kases konts)
• Biedrības nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības var pieprasīt priekšapmaksu (max. 3
reizes) – Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu, tas minētos
būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām,
iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu
• Projektu iespējams īstenot pa daļām – kad radusies auditējama vērtība, atbalsta saņēmējs var
saņemt publisko finansējumu ne vairāk kā 5 daļās
(MK noteikumu Nr.598 45.punkts)

• Avanss – neatsaucamu bankas garantiju, kas garantē finansiālo saistību izpildi 100% apmērā no
avansa summas. LAD 30 kalendāra dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pārskaita pieprasīto
avansu, bet ne vairāk kā 40% apmērā no kopējā finansējuma apmēra
(MK noteikumu Nr.598 50.punkts ar apakšpunktiem)

Projekta iesniegšana
Lai iesniegtu projektu pieteikumu:
1. Jākļūst par LAD klientu
2. Lai varētu iesniegt projektu pieteikumus EPS sistēmā, jākļūst par EPS lietotāju:
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
• Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi: Atpūtas ielā 1 (2.stāvs), Carnikavā, Carnikavas
novadā, LV-2163

• Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt:
1. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā:
https://eps.lad.gov.lv/login
2. Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu var iesniegt
nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Projektu vērtēšana
• Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām
izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai
• Vērtēšanas beigās katrai rīcībai tiek izveidots saraksts, kur projekti tiek sarindoti pēc
iegūto punktu skaita
• Projekti, kuri neiegūst minimālo punktu skaitu, tiek noraidīti
• Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, priekšroka tiek doda
projektiem ar lielāko punktu skaitu

• Projekti tiek nodoti LAD tālākajai vērtēšanai. Šis laiks ir ne vairāk kā 3 mēneši, ja nav
tikusi pieprasīta papildinformācija

Kopējais projektu vērtēšanas ilgums ir ~ 4 mēneši

Projekta īstenošanas nosacījumi I
• Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma
iesniegšanas LAD, uzņemoties pilnu finanšu risku
• Projektu sāk īstenot 6 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja
paredzēta būvniecība – 9 mēnešu laikā
• Projekta īstenošanas uzsākšanu apliecina:
1.
2.
3.

Ir iesniegta papildināta būvatļaujas kopija ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanu
Atbalsta saņēmējs ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem,
kura vērtība ir vismaz 10% no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas
Atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20% apmērā no
paredzētās iegādes summas

Projekta īstenošanas nosacījumi II
• Grozījumi:
1.

Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē LAD:



2.

par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta
īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot. Projektā neparedzētās darbības
var sākt īstenot tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma
ja ir mainījusies atbalsta saņēmēja atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem

Atbalsta saņēmējs var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projektu nav iespējams īstenot
noteiktajā termiņā neatkarīgu iemeslu dēļ. LAD bez sankcijām var pagarināt projekta īstenošanas termiņu,
ja kopējais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz publicēto konkrētā pasākuma kārtas projektu
īstenošanas beigu termiņu

• Īstenošanas termiņš:
1.
2.

Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas projektiem – 2 gadi no LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Pārējie projekti – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu
Ja kopējais projekta īstenošanas termiņš pārsniedz kārtā publicēto termiņu,
tiek piemērotas sankcijas.

Projekta iesnieguma aizpildīšana

LAD mājaslapā:
•EJZF2 rīcība – http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-02sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-236
1. Projektu iesnieguma veidlapa pieejamas sadaļā “Veidlapas”
2. Paraugs projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai pieejams sadaļā “Rokasgrāmatas”
• ELFLA2 rīcība – http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
1. Projektu iesnieguma veidlapa pieejamas sadaļā “Veidlapas”
2. Paraugs projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai pieejams sadaļā “Rokasgrāmatas”

Projektu uzraudzība
• Uzraudzības periods: Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi
• Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā
projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam LAD EPS sistēmā iesniedz
informāciju par publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē, kas veicina projekta
atpazīstamību un informē par pieejamo pakalpojumu vai aktivitāti
• Ja atbalsta saņēmējs projektā organizē mācības, tas 10 darbdienas pirms mācību sākuma
informē LAD par to norises vietu un laiku
• Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, LAD pieņem lēmumu
par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram

Informācija
• Virsnoteikumi MK Nr.598 - http://likumi.lv/doc.php?id=269553
• ELFLA konkursu reglamentējošie MK noteikumi Nr.590 http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanaskartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
• EJZF konkursu reglamentējošie MK noteikumi Nr.605 http://likumi.lv/doc.php?id=277440
• LAD mājaslapa:
 ELFLA – http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejasattistibas-strategiju-235
 EJZF – http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/43-02-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-236

