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Iesnieguma izveidošana 
Iesniegums ir pieejams EPS sadaļā Projektveidīgie 

pasākumi. 

 

Nospiežot izvēlni Projektu iesniegumi, 
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tiks atvērts Projektu E-pieteikumu saraksts, kurā jānospiež 

spiedpoga Izveidot jaunu. 

 

Jauna Projekta Iesnieguma izveidošanas formā jānospiež 

spiedpoga 

 Izveidot jaunu iesniegumu (A00P). 

 

Tiks izveidots Iesniegums par piena ražošanas samazināšanu. 
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Iesnieguma aizpildīšana 
Iesnieguma aizpildīšana ir sadalīta 4 soļos: 

 

Vispārīgā daļa 

 

 

Obligāti aizpildāmie lauki 

A00P.01 Iesniegums par piena ražošanas 
samazināšanu 
 

 
atzīmē ar ķeksi 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds norāda Iesnieguma 
kontaktpersonas vārdu un 
uzvārdu 
 

Kontaktpersonas tālruņa Nr. norāda Iesnieguma 
kontaktpersonas tālruņa 
numuru 
 

 

Veic datu saglabāšanu formā ar spiedpogu  Saglabāt un 

turpināt. 
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Informācija par iesniegumu, pamatojoties uz  

Lauksaimniecības datu centram (LDC)  

noziņotajiem datiem 
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Informācija par iesniegumu 

A  sadaļa 
 

References periodā (2015. gada 
oktobris, novembris, decembris) 
piena pircējam piegādātais 
kopējais piena daudzums  

Kopējais piegādātais piena 
daudzums piena pircējam 
kilogramos tiek aprēķināta no LDC 
noziņotajiem apjomiem norādītajos 
mēnešos. Pienam ir jābūt 
piegādātam vismaz vienā no 
minētajiem mēnešiem. Ja vērtība ir 
0,00 vai nav datu, tad iesniegumu 
iesniegt nav iespējams. 

Pielikums  LDC noziņotais piena pircējam 
piegādātais piena daudzums 
kilogramos pa mēnešiem. 

  

Lūdzu izmantot A sadaļas 
pielikumā norādīto 
Lauksaimniecības datu centra 
informāciju par piegādāto 
piena daudzumu piena 
pircējam references periodā 

    

 

 

 Piekrīt LDC datu 
izmantošanai. 

 Ja nepiekrīt LDC datu 
izmantošanai vai LDC dati nav 
pieejami, tad no jauna ievada 
informāciju par piena pircēju un 
obligāti pievieno dokumentus kā 
pierādījumu. (vienam ierakstam ir 
pievienojami MAX 5 dokumenti) 
 

 

B  sadaļa 
 

2016. gada jūlijā piena pircējam 
piegādātais piena daudzums 
kilogramos 

Kopējais piegādātais piena 
daudzums piena pircējam 
kilogramos tiek aprēķināta no LDC 
noziņotajiem apjomiem 2016.gada 
jūlijā. 

Pielikums  LDC noziņotais piena pircējam 
piegādātais piena daudzums 
2016.gada jūlijā. 

  

Lūdzu izmantot B sadaļas 
pielikumā norādīto 
Lauksaimniecības datu centra 
informāciju par piegādāto 
piena daudzumu piena 
pircējam 2016. gada jūlijā. 

    

 

 

 Piekrīt LDC datu 
izmantošanai. 

 Ja nepiekrīt LDC datu 
izmantošanai vai LDC dati nav 
pieejami, tad no jauna ievada 
informāciju par piena pircēju un 
obligāti pievieno dokumentus kā 
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pierādījumu. (vienam ierakstam ir 
pievienojami MAX 5 dokumenti) 

C  sadaļa 
 

Samazināšanas periodā (2016. 
gada oktobris, novembris, 
decembris) piena pircējam 
plānotais piegādātais piena 
daudzums 

Ievada  piena daudzumu 
kilogramos, kuru plānots piegādāt 
piena pircējam 2016. gada oktobrī, 
novembrī un decembrī. 
Piena daudzumam C sadaļā ir jābūt 
mazākam, nekā A sadaļas 
kopsummā norādītais daudzums. 

 

D  sadaļa 
 

Plānotais piena ražošanas 
samazinājums samazināšanas 
periodā (2016. gada oktobris, 
novembris, decembris) 

Ievada  piena daudzumu 
kilogramos, par kuru ir plānots 
samazināt piena ražošanu norādītajā 
periodā. 
Minimālais piena samazinājuma 
daudzums, par kuru var pretendēt 
uz atbalstu ir  1 500 kg. Ja tiek 
norādīts mazāks daudzums, tad 
Iesniegumu iesniegt LAD nav 
iespējams. 
A sadaļas (References periodā piena 
pircējam piegādātais kopējais piena 
daudzums ) un C sadaļas 
(Samazināšanas periodā piena 
pircējam plānotais piegādātais piena 
daudzums) starpība nav vienāda ar 
D1sadaļā (Plānotais piena ražošanas 
samazinājums samazināšanas 
periodā) ievadīto daudzumu (Ir 
jābūt A-C=D1) 

Piena samazinājuma daudzums, 
par kuru var pretendēt uz 
atbalstu 

Nospiežot spiedpogu Saglabāt, kas 
atrodas lapas lejā, tiek atrādīts 
piena samazinājuma daudzums par 
kuru var pretendēt uz atbalstu.  
Maksimālais piena samazinājuma 
daudzums, par kuru var pretendēt 
uz atbalstu ir  50% no references 
periodā (2015. gada oktobris, 
novembris, decembris) piegādāta 
piena apjoma. Ja tiek noteikts 
mazāks piena samazinājuma apjoms 
par 1500 kg, tad Iesniegumu 
iesniegt LAD nav iespējams. 

Veic datu saglabāšanu formā ar spiedpogu  Saglabāt un 

turpināt. 
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Informācija par iesniegumu, pamatojoties uz  

Pretendenta norādīto informāciju 
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Informācija par iesniegumu 

A  sadaļa 
 

References periodā (2015. 
gada oktobris, novembris, 
decembris) piena pircējam 
piegādātais kopējais piena 
daudzums  

Kopējais piegādātais piena daudzums 
piena pircējam kilogramos tiek 
aprēķināts no A sadaļas Pielikumā  
Ievadītās informācijas norādītajos 
mēnešos. Pienam ir jābūt piegādātam 
vismaz vienā no minētajiem mēnešiem. 
Ja vērtība ir 0,00 vai nav datu, tad 
iesniegumu iesniegt nav iespējams. 

Pielikums  
 Ir jāpievieno rinda, kurā jāizvēlas no 

izvēlnes Piena pircējs, Periods, jāievada 
piegādātā piena daudzums kilogramos 
atbilstošajā mēnesī un obligāti jāpievieno 
apliecinošais  dokuments. Informāciju 
aizpilda atbilstoši veiktajām piena 
piegādēm piena pircējam. 

  

Lūdzu izmantot A sadaļas 
pielikumā norādīto 
Lauksaimniecības datu 
centra informāciju par 
piegādāto piena 
daudzumu piena 
pircējam references 
periodā 

    

 

 

  Ja LDC dati nav pieejami avi 
nepiekrīt LDC datu izmantošanai,  no 
jauna ievada informāciju par piena 
pircēju un obligāti pievieno dokumentus 
kā pierādījumu. (vienam ierakstam ir 
pievienojami MAX 5 dokumenti) 
 

 

B  sadaļa 
 

2016. gada jūlijā piena 
pircējam piegādātais piena 
daudzums kilogramos 

Kopējais piegādātais piena daudzums 
piena pircējam kilogramos tiek 
aprēķināts no B sadaļas Pielikumā  
Ievadītās informācijas par 2016.gada 
jūliju. 

Pielikums  
 Ir jāpievieno rinda, kurā jāizvēlas no 

izvēlnes Piena pircējs, Periods, jāievada 
piegādātā piena daudzums kilogramos 
atbilstošajā mēnesī un obligāti jāpievieno 
apliecinošais  dokuments. Informāciju 
aizpilda atbilstoši veiktajām piena 
piegādēm piena pircējam. 

  

Lūdzu izmantot B sadaļas 
pielikumā norādīto 
Lauksaimniecības datu 

    

 

  Ja LDC dati nav pieejami avi 
nepiekrīt LDC datu izmantošanai,  no 
jauna ievada informāciju par piena 
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centra informāciju par 
piegādāto piena 
daudzumu piena 
pircējam 2016. gada 
jūlijā. 

 

pircēju un obligāti pievieno dokumentus 
kā pierādījumu (vienam ierakstam ir 
pievienojami MAX 5 dokumenti). 
 

 

C  sadaļa 
 

Samazināšanas periodā 
(2016. gada oktobris, 
novembris, decembris) 
piena pircējam plānotais 
piegādātais piena daudzums 

Ievada  piena daudzumu kilogramos, 
kuru plānots piegādāt piena pircējam 
2016. gada oktobrī, novembrī un 
decembrī. 
Piena daudzumam C sadaļā ir jābūt 
mazākam, nekā A sadaļas kopsummā 
norādītais daudzums. 

 

D  sadaļa 
 

Plānotais piena ražošanas 
samazinājums 
samazināšanas periodā 
(2016. gada oktobris, 
novembris, decembris) 

Ievada  piena daudzumu kilogramos, 
par kuru ir plānots samazināt piena 
ražošanu norādītajā periodā. 
Minimālais piena samazinājuma 
daudzums, par kuru var pretendēt uz 
atbalstu ir  1 500 kg. Ja tiek norādīts 
mazāks daudzums, tad Iesniegumu 
iesniegt LAD nav iespējams. 
A sadaļas (References periodā piena 
pircējam piegādātais kopējais piena 
daudzums ) un C sadaļas (Samazināšanas 
periodā piena pircējam plānotais 
piegādātais piena daudzums) starpība 
nav vienāda ar D1sadaļā (Plānotais piena 
ražošanas samazinājums samazināšanas 
periodā) ievadīto daudzumu (Ir jābūt A-
C=D1) 

Piena samazinājuma 
daudzums, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu 

Nospiežot spiedpogu Saglabāt, kas 
atrodas lapas lejā, tiek atrādīts piena 
samazinājuma daudzums par kuru var 
pretendēt uz atbalstu.  
Maksimālais piena samazinājuma 
daudzums, par kuru var pretendēt uz 
atbalstu ir  50% no references periodā 
(2015. gada oktobris, novembris, 
decembris) piegādāta piena apjoma. Ja 
tiek noteikts mazāks piena samazinājuma 
apjoms par 1500 kg, tad Iesniegumu 
iesniegt LAD nav iespējams. 

Veic datu saglabāšanu formā ar spiedpogu  Saglabāt un 

turpināt. 
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Iesnieguma pārskats 

 

Atkārtoti pārbauda Iesnieguma datus un iepazīstas ar Apliecinājuma 

informāciju. 

Lai Iesniegumu iesniegtu LAD, jānospiež spiedpogu Iesniegt 

LAD, kas atrodas lapas lejā. 
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Iesnieguma iesniegšana LAD 

 

 

Iepazīstas ar Apliecinājuma informāciju, veicot atzīmi ar 

ķeksi formas lejā. 

Formas lejā Ievada LAD Klienta reģistrācijas numuru un 

nospiež spiedpogu Iesniegt LAD, kas atrodas lapas lejā. 

Tiks uzrādīts papildlogs, kurā jāatbild „Jā”. 
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Tiks atvērts Projektu iesniegumu saraksts, kurā  redzams Iesniegums 

par piena ražošanas samazināšanu  un paziņojums  Par veiksmīgu 

Iesnieguma iesniegšanu. 

Iesniegumu  Iesniedz LAD līdz pēdējam Iesnieguma iesniegšanas gala 

termiņam (līdz 21. septembra plkst. 13.00). 

 

Iesnieguma labošana 
Lai izveidotu iesniegta Iesnieguma labojumu, no Projektu E-

iesniegumu saraksta atver Iesniegumu, nospiežot spiedpogu Skatīt. 

 

Tiks atvērts Iesniegtā Iesnieguma pārskats, kurā spiež spiedpogu 

Izveidot labojumu/papildinājumu . Veiktos labojumu Iesniedz LAD 

līdz pēdējam Iesnieguma iesniegšanas gala termiņam (līdz 21. 

septembra plkst. 13.00) 
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Iesnieguma atsaukšana 
Lai atsauktu iesniegtu Iesniegumu, no Projektu E-iesniegumu 

saraksta atver Iesniegumu, nospiežot spiedpogu Skatīt. 

 

Tiks atvērts Iesniegtā Iesnieguma pārskats, kurā spiež spiedpogu 

Atsaukt iesniegumu . Iesniegumu var Atsaukt līdz  Iesnieguma 

iesniegšanas gala termiņam (līdz 21. septembra plkst. 13.00). 

 

 

 

 

 


