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INFORMĀCIJA PAR VIENOTĀ IESNIEGUMA LABOJUMU/ PAPILDINĀJUMU
(GROZĪJUMU) IESNIEGŠANU
Labojumi/papildinājumi jāiesniedz šādos gadījumos:
 deklarētajos laukos notikušas izmaiņas;
 nav iespējams izpildīt prasības kādā no deklarētajiem laukiem;
 ir saņemta vēstule no Lauku atbalsta dienestu (turpmāk – LAD), kurā lūgts veikt labojumus.
Labojumus/papildinājumus nav iespējams iesniegt, ja LAD ir paziņojis par nodomu veikt
pārbaudi uz vietas!
Papildinājumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski līdz 2020.gada 30.jūnijam:
• piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
• pievienojot jaunas platības;
• precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.
 Ja Vienotajā iesniegumā izveidojies pārklājums, labojumus varēs veikt līdz 10.jūlijam!
 Pēc 2020.gada 30.jūnija tiks ierobežota iespēja iesniegt labojumus. Lai iesniegtu labojumus, būs
jāsazinās ar LAD.
• varēs iesniegt labojumus, ja LAD būs nepieciešama klienta atbilde uz nosūtīto vēstuli;
• tiks liegta iespēja palielināt jau pieteiktus atbalsta veidus vai pievienot jaunus atbalsta
veidus:

Piemēram:

Atbalsta pretendents 2020.gadā par attiecīgo lauku nesaņems ne SAU, ne SDA, ja:
1) līdz 30.jūnijam attiecīgajā laukā deklarē zemenes un piesakās SAU, atstājot
automātiski piesaistīto BSA izvēlni,
bet
2) pēc 30.jūnija
 EPS vēlas mainīt attiecīgajā laukā kultūraugu “zemenes” uz “kabači” (par kuru
varētu pretendēt uz SDA, ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma būtu iesniegtas līdz
15.jūnijam);
 sistēma neļauj veikt labojumus, jo veidojas atbalsta apjoma palielinājums;
 lai uzrādītu faktisko situāciju, klientam jāatsakās no “BSA par platībām”
laukam ar kabačiem.
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VIENOTĀ IESNIEGUMA LABOJUMU IZVEIDOŠANA
Vienotā iesnieguma labojumus/papildinājumus (turpmāk – labojumi) iespējams veikt Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (turpmāk – EPS), ja Vienotais iesniegums ir iesniegts LAD. Vienotā iesnieguma
labojumus var iesniegt 1 reizi dienā!
1.

Lai izveidotu Vienotā iesnieguma labojumus, EPS galvenajā izvēlnē izvēlieties sadaļu “Vienotais
iesniegums (Platību maksājumi)”. Atvērsies izvēlne, kurā izvēlieties sadaļu “Skatīt iesniegumu” (Ja ir
sākusies provizorisko iesniegumu iesniegšana, tad “Skatīt iesniegumu 2020.gadā”).

vai

2. Atvērsies iesniegtais Vienotais iesniegums. Nospiediet pogu “Izveidot labojumu/papildinājumu”.

3. Atvērsies sadaļa “Labojumi/papildinājumi” un parādīsies paziņojums “Pieteikums atvērts labošanai”

4. Tālāk iespējams veikt nepieciešamos labojumus visos aktīvajos iesnieguma soļos.
Soļi kļūst aktīvi atkarībā no tā, uz kādiem atbalsta veidiem ir pieteikti lauki Vienotā iesnieguma 1. solī:
ar oranžu apli tiek apzīmēta sadaļa, kurā pašreiz atrodaties.
ar zaļu apli apzīmēta sadaļa, kura iesniegumā ir aktīva un ir jāaizpilda.
ar pelēku apli atzīmēta sadaļa, kura ir neaktīva un nav jāaizpilda.
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1.solis: Vienotais iesniegums
Veiciet visus nepieciešamos labojumus!

Lai saglabātu visu ievadīto informāciju un pārliecinātos, ka tā ir korekta, spiediet pogu
vai spiediet uz disketes ikonas lapas kreisajā malā

.

Lai pievienotu jaunu lauku, lapas lejas daļā spiediet pogu

:

 Zem laukiem tiks pievienota jauna neaizpildīta rinda.
 Visi veiktie labojumi tiks saglabāti un iekrāsosies gaiši zilā krāsā.
 Ja tiks pieļautas kļūdas, tās parādīsies. Tāpat tiks attēloti brīdinājumi. Kļūdas atrisiniet sadaļā,
kurā tās ir radušās. Pretējā gadījumā kļūdainie dati netiks saglabāti!
Ja visas nepieciešamās darbības ir veiktas, spiediet pogu

:

 Visi veiktie labojumi tiks saglabāti un iekrāsosies gaiši zilā krāsā.
 Ja tiks pieļautas kļūdas, tās parādīsies. Tāpat tiks attēloti brīdinājumi. Kļūdas atrisiniet sadaļā,
kurā tās ir radušās. Pretējā gadījumā kļūdainie dati netiks saglabāti!
 Tiksiet pārvirzīts uz nākamo aktīvo iesnieguma sadaļu.
Pēc 1.solī veiktajiem labojumiem var mainīties informācija citās aktīvajās sadaļās – pārliecinieties,
vai visos aktīvajos soļos ievadītā informācija ir korekta un atbilst atbalsta saņemšanas
nosacījumiem!

5 lapa no 11

2. solis: Zaļināšanas prasības


Ja 1.solī laukam, kam bija pievienoti ainavas elementi, tiek labots kartē iezīmētais lauks, 2. solī
laukam atkārtoti jāpievieno ainavas elementi, jo tie būs dzēsti!



Pārliecinieties, ka pēc 1.solī veiktajiem labojumiem, visas zaļināšanas prasības ir izpildītas! Ja kāda
no zaļināšanas prasībām netiks izpildīta, labojumus būs iespējams iesniegt, bet tiks piemērots
Zaļināšanas maksājuma samazinājums.

Piemēram, labojot deklarētās kultūras 1. solī, var neizpildīties Kultūraugu dažādošanas prasība:

3. solis: Nektāraugu pielikums


Ja pretendējat uz SVIN atbalstu, pārliecinieties, vai pēc labojumiem 1. solī joprojām tiek izpildīti
nosacījumi SVIN atbalsta saņemšanai
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4.solis: Kaņepju sējplatības


Ja piesakāt uz VPM/MLS lauku ar kultūras kodu 170 – kaņepes, varēsiet veikt izmaiņas 4.solī.

5. solis: Kultūraugu izmantojums


Pārliecinieties, vai pēc labojumiem 1.solī, visu kultūru platības kultūraugu izmantojumā 5.solī ir
pareizi norādītas!

6.solis: NIM pielikums


Solis visiem klientiem būs pieejams līdz pieteikšanās termiņa beigām (30.jūnijam). Pēc tam solis
būs aktīvs tikai tiem klientiem, kuri ir pieteikušies NIM atbalstam.
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7.solis: Labojumu pārskats



Tiks atrādītas kļūdas, ja tādas būs radušās un kuras obligāti jāizlabo.
Tiks atrādīti brīdinājumi, ar kuriem jāiepazīstas, un tie jāapstiprina, ieliekot ķeksi “Iepazinos”.

7.solī “Labojumu pārskats” ir iespējams veikt Vienotā iesnieguma labojumu savstarpējo datu atbilstības
pārbaudi, lai pārliecinātos, vai iesniegums ir aizpildīts pareizi, t.i., bez kļūdām.

- nospiežot šo pogu, jaunā logā atvērsies neiesniegta iesnieguma labojumu izdrukas
versija PDF formātā.
- nospiežot šo pogu, atvērsies karte ar iespēju pietuvināt vienu vai vairākus
laukus. Tad spiediet pogu

,

- nospiežot šo pogu, tiks veikta ievadīto datu pārbaude.
- ja labojumi veikti pareizi, nospiežot šo pogu, tiks veikta labojumu iesniegšana.
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Ja pārskatot veiktos labojumus, tos tomēr nevēlaties apstiprināt, vai vēlaties veidot labojumus no jauna,
spiediet pogu
jauna.

. Veiktie labojumi netiks saglabāti un jums būs iespēja veidot tos no

Ja visi nepieciešamie labojumi ir veikti un vēlaties tos iesniegt LAD, spiediet pogu
Atvērsies papildu ekrāns. Ja vēlaties turpināt Vienoto
iesnieguma labojumu iesniegšanu LAD, nospiediet pogu
“Jā”.
Uzgaidiet, kamēr notiek labojumu iesniegšanas process.

Par veiksmīgu Vienotā iesnieguma labojumu
iesniegšanu
liecinās
paziņojums
“Vienotā
iesnieguma labojumi veiksmīgi iesniegti LAD”:
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VIENOTĀ IESNIEGUMA LABOŠANA PĀRDEKLARĒŠANĀS GADĪJUMĀ
2016.gadā EPS tika ieviesta priekškontroles sistēma, kas brīdina atbalsta pretendentu, ja deklarētie
lauksaimniecības zemes gabali telpiski pārklājas ar cita atbalsta pretendenta deklarētajiem laukiem. Šādos
gadījumos:
 abiem iesaistītajiem pretendentiem EPSā tiks nosūtītas brīdinājuma vēstules par pārklājumiem;
 atbalsta pretendentiem līdz 2020.gada 10.jūlijam jāiesniedz attiecīgie labojumi, lai netiktu
piemērots sods par pārdeklarāciju.
Ja pārklājumi tiks novērsti līdz 10.jūlijam, netiks piemērota pārdeklarācijas sankcija. Izlabojot
pārklājumus pēc 10..jūlija, pārdeklarācijas sankcija tiks piemērota.
Aizpildot Vienoto iesniegumu un iezīmējot laukus kartē, sistēma atbalsta pretendentu uzreiz brīdinās, ja
deklarētie zemes gabali telpiski pārklāsies ar kaimiņu deklarētajiem zemes gabaliem. Brīdinājums
piesaistīsies arī gadījumā, ja iesaistītā puse vēl nav iesniegusi Vienoto iesniegumu.
Ja parādās brīdinājums par pārklājumiem, atbalsta pretendentam ir jāizvērtē, vai ir jāveic labojumi. Ja
atbalsta pretendents konstatē, ka labojums ir jāveic, tad viņam jāpārzīmē platība tā, lai pārklājums
neveidotos.
Labojumi nav jāveic, ja atbalsta pretendents ir iezīmējis platību, kura sakrīt ar reāli dabā apsaimniekoto un
kura ir tā tiesiskajā valdījumā (lietošanā). Šādā situācijā būtu ieteicams sazināties ar iesaistītajiem
kaimiņiem, precizēt pārklājumu rašanās cēloņus, lai attiecīgais atbalsta pretendents veiktu nepieciešamos
labojumus lauku zīmējumā.
Jāņem vērā, ka pārklājumi var veidoties visā pieteikšanās un papildinājumu veikšanas periodā (līdz 30.
jūnijam). Tāpēc atbalsta pretendentam būtu vēlreiz jāpārliecinās par pēdējo aktuālo situāciju Vienotajā
iesniegumā.

 Dubulti deklarēto platību EPS var identificēt, atverot
lauku bloku karti. Sarkanā krāsā ar svītrojumu attēlotā
platība ir dubulti deklarēta.
 Ja konstatējat, ka lauku robežas ir norādītas neatbilstoši
faktiskajai situācijai, tās jāprecizē, iesniedzot labojumus.
 Līdz 30.jūnijam visiem pretendentiem, kuriem būs
konstatēta lauka pārklāšanās, divas reizes elektroniski tiks
nosūtītas informatīvas vēstules par pārklājumiem. Vēstules
būs pieejamas EPS sadaļā “Dokumenti” saņemtās vēstules.
 Platību maksājumus atbilstoši normatīvajiem aktiem var
saņemt par lauksaimniecības zemi, kas kārtējā gada
15.jūnijā ir atbalsta pretendenta īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā (lietošanā) un kurā atbalsta pretendents veic
lauksaimniecisko darbību.
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VIENOTĀ IESNIEGUMA LABOJUMU APSKATĪŠANA
Lai pārliecinātos, ka Vienotā iesnieguma labojumi ir iesniegti LAD vai apskatītu iesniegtos labojumus,
Vienotajā iesniegumā jāizvēlas sadaļa “Labojumu versijas”.

Tabulas 1. rindā ir attēlots sākotnēji iesniegtais Vienotais iesniegums (oriģināls), pēc tam labojumu versijas.
Ja vēlaties izveidot jaunu labojumu, jānospiež poga
Ja vēlaties apskatīt sākotnēji iesniegto iesniegumu, jānospiež poga

.

Lai apskatītu konkrētu Vienotā iesnieguma labojumu versiju, jānospiež “Skatīt”.

Ja vēlaties Vienotā iesnieguma labojumus izdrukāt, tad lapas labajā augšējā stūrī nospiediet pogu
un pēc tam nospiediet uz klaviatūras taustiņus
Lai atgrieztos labojumu versiju sarakstā, spiediet
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un

vienlaicīgi.

.

