Lauku atbalsta dienesta (LAD) Klienta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS)
PAPILDUS LIETOTĀJA (PILNVAROTĀS PERSONAS)
REĢISTRĀCIJAS/IZMAIŅU PIEPRASĪJUMS
20___.gada _ . _____ LAD klienta (turpmāk – Klients) Nr:
Klienta nosaukums/vārds, uzvārds:
Vienotais reģistrācijas Nr./personas kods:
Ar šo pieprasījumu Klients lūdz LAD piešķirt/anulēt pieeju LAD EPS šādai personai (turpmāk
– Lietotājs), kurš ir/bija tiesīgs LAD Klienta vārdā veikt darbības un iesniegt pieteikumus LAD
izmantojot EPS, atbilstoši turpmāk minētajam:
Vārds:

Personas kods:

-

Uzvārds:
Lietotāja vārds1:

E-pasta adrese:

Lietotāja pieeja LAD EPS pakalpojumiem

Piešķirt2

Anulēt3

Lietotājs ar parakstu apstiprina, ka atļauj LAD izmantot savus personas datus EPS lietotāja
identificēšanai un Klienta vārdā veiks darbības un iesniegs pieteikumus LAD EPS:
Lietotājs:
(datums, paraksts un tā atšifrējums)

Klients ar parakstu apstiprina šajā pieprasījumā minētās informācijas pareizību:
Klients:
(datums, paraksts un tā atšifrējums, amats (ja Klients ir juridiska persona))

NB! Lūdzu, aizpildiet veidlapu datordrukā vai drukātiem burtiem!

Vairāk informācijas par LAD veikto personas datu apstrādi var atrast www.lad.gov.lv sadaļā
Par mums - Privātuma politika.

1
2

Aizpildīt tikai gadījumā, ja personai jau ir piešķirts Lietotāja vārds LAD EPS.
Norādīt tikai 1 (vienu) atbilstošo darbību, to atzīmējot ar „x”.

Pielikums
pie LAD EPS lietotāja reģistrācijas/izmaiņu pieprasījuma
LAD EPS pakalpojumi
pakalpojuma
saīsinājums
GV
V

pakalpojuma atšifrējums
Galvenais lietotājs
Visi LAD EPS pieejamie pakalpojumi

PAP

Platību maksājumu iesniegums

ADE

Akcīzes degviela

LBP

Lauku bloku precizēšana

PRO

Projektveidīgie pasākumi

A0063

veikt darbības un iesniegt pieteikumus, pārskatus LAD izmantojot EPS pasākumā
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības "

IK
SEN
SL

Ilgtspējas kritēriju iesniegums
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa atlaides piemērošana
Sezonas laukstrādnieki

DOC

Skatīt vēstules un apliecinājumus

MAK

Maksājumi

Mani
pieteikumi
Apstrīdēšanas
iesniegums
FP

Tiesības redzēt visus klienta pieteikumus
Tiesības darbam ar pakalpojumu "Apstrīdēšanas iesniegums"
Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)
Skolas auglis
Skolas piens
Atbalsts ciltsdarbam
Atbalsts dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanā (LDGRS)
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

ZM E

Ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību noma
Licencēta rūpnieciskā zveja
Licencēta amatierzveja – makšķerēšana
VAAD e-pakalpojumi
LDC e-pakalpojumi
VTUA e-pakalpojumi

CITI

3

Citu pieteikumu (iesniegumu) iesniegšana

Loma tiek piešķirta tikai Konsultāciju pakalpojumu sniedzējam pasākumā "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības ".
Loma var tikt anulēta pamatojoties uz Konsultāciju pakalpojumu sniedzēja iesniegtās informācijas LAD, aktualizējot
savu konsultantu sarakstu.

