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Pakalpojums „Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai” ir paredzēts atbalsta saņemšanai
par faktiski samaksātajiem īstermiņa vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga
procentiem primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersantiem, pretendentiem, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē.
Pieslēgšanās sistēmai atbalsta pieteikuma izveidošanai ir iespējama, izmantojot Lauku
atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
https://eps.lad.gov.lv
LAD EPS iespējams autorizēties ar LAD
piešķirto lietotāju vārdu un paroli, kā arī
izmantojot:
–
–
–

Internetbanku;
E-parakstu;
Elektronisko identifikācijas karti (eID).

Pēc veiksmīgas pieslēgšanās un klienta izvēles lietotājam ir iespēja izvēlēties kādu no
LAD EPS piedāvātājiem pakalpojumiem.
Pieteikuma “Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai” sagatavošana
Lai izveidotu pieteikumu atbalstam “Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai”, LAD
EPS sākumlapā jāizvēlas pakalpojumu “Citi pieteikumi”.
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Formas “Atbalsta pieteikums” izvēlnē “Pieteikuma veids” jāizvēlas atbilstošais
kredītprocentu atbalsta veids.

Tad nospiediet pogu <Saglabāt un turpināt>, ar to pieteikuma sagatave tiks saglabāta un
būs atrodama arī sadaļā “Melnraksti”.

Datu ievades formā blokā “Atbalsta pieteikums” aizpildiet lauku “Atbalsta summa”:

Datu ievades formas blokā “Pielikumi” pievienojiet iesniegumu atbalsta saņemšanai,
aizpildītu De minimis veidlapu un, ja ir nepieciešams, citus saistošos dokumentus.
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Blokā ‘Pielikumi’ laukā ‘Paraugs’ tiek piedāvāta iesnieguma atbalsta saņemšanai
veidlapa, kuru var lejupielādēt, aizpildīt elektroniski vai ar roku, saglabāt uz sava datora
un tad pievienot šo failu izveidotajam pieteikumam:

Uzmanību! Katra pievienojamā faila izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB, bet visu
pievienoto pielikumu izmērs kopā nav jābūt lielāks par 50 MB.
De minimis iesnieguma veidlapu var izveidot divējādi:


automātiski EPS sadaļā “Mans De minimis”, sekojot laukā “Paraugs”
pievienotajai instrukcijai. Sagatavoto De minimis pdf-failu saglabājiet uz savā
datorā un tad pievienojiet šo failu izveidotajam pieteikumam.



Lejupielādēt, aizpildīt ar roku vai elektroniski veidlapu, kura ir pieejama formas
laukā “Paraugs”, saglabāt to uz sava datora un tad pievienot šo failu
izveidotajam pieteikumam:
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Tad, ja tiks nospiesta poga <Saglabāt>, pieteikuma sagatave tiks saglabāta un būs
atrodama sadaļā “Melnraksti”. Ja tiks nospiesta poga <Saglabāt un turpināt> tiks arī
atvērta pieteikuma iesniegšanas forma LAD.
Pieteikuma “Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai” iesniegšana
Pirms spiest pogu <Iesniegt LAD> atkārtoti jānorāda klienta numurs.

Piezīme: ja pirms iesniegšanas Jūs pamanījāt kādas neprecizitātes iesniedzamajos datos
(pavadošajā tekstā vai pievienotajos failos), nospiediet pogu <Atpakaļ> un veiciet
nepieciešamos labojumus.
Pēc veiksmīgas pieteikuma iesniegšanas parādās par to paziņojums un pieteikums tiek
saglabāts EPS sadaļā “Dokumenti/Nosūtītās vēstules”.

5

