
1.pielikums 

Ministru kabineta  

2015.gada 8.decembra  

noteikumiem Nr. 705 

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 795 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349) 

 

Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa 

Informācija par mācību dalībnieku: 

1. Mācību dalībnieka vārds, 

uzvārds 

  

2. Mācību dalībnieka personas 

kods 

  

3. Mācību dalībnieka statuss 

un saistība ar gala labuma 

guvēju 

(atzīmē atbilstošo) 

Saimniecības īpašnieks vai lauksaimniecības zemes īpašnieks, tiesiskais 

valdītājs: 

  īpašuma tiesības  nomas līgums  uz pilnvaras pamata 

Darbinieks, biedrības, nodibinājuma biedrs: 

 darbinieks, strādnieks  biedrības, nodibinājuma biedrs 

Cits mācību dalībnieks: 

 saimniecības, lauksaimniecības zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja 

ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie 

ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā 
 

 

 cits   
 

Mācību dalībnieka kontaktinformācija: 

4. Tālruņa numurs   

5. E-pasta adrese   

Informācija par gala labuma guvēju: 

6. Gala labuma guvējs 
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, 
uzvārds) 

 

7. Gala labuma guvēja reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 

vai personas kods (fiziskai personai) 

 

8. LAD klienta numurs (ja attiecas)  

9. Gala labuma guvēja statuss 

un iesaistes veids 

lauksaimniecības, pārtikas 

(izņemot zivsaimniecības 

produktus) ražošanas vai 

mežsaimniecības nozarē 

(atzīmē atbilstošo) 

1. Lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības 

darbību I pielikumā MINĒTO pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības 

produktus) ražošanas) nozarē: 

 juridiska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma 

par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot 

zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē 
 

 

 fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par 

Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot 

zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē  
 

2. Pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā 

NEMINĒTU pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) 

ražošanas) nozarē: 

 juridiska persona, kas iesaistīta Līguma par Eiropas Savienības darbību 

I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) 

ražošanā 
 

 

 fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistīta Līguma par Eiropas 

Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot 

zivsaimniecības produktus) ražošanā 
 

3. Mežsaimniecības nozarē: 

 juridiska persona, kas ir iesaistīta mežsaimniecības nozarē 
 

 fiziska persona, kas ir iesaistīta mežsaimniecības nozarē 
 

https://likumi.lv/ta/id/299871-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-8-decembra-noteikumos-nr-705-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-p...


9.1. Gala labuma guvējs atbilst 

šādām pazīmēm  

(atzīmē, ja atbilst) 

 mazā saimniecība, kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 

15 000 euro  

 mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kura apgrozījums pēdējā 

noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro  

 meža zemes īpašnieks ar meža zemes platību līdz 50 ha 
 

 meža zemes tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha 
 

9.2. Gala labuma guvējs līdz kārtējā gada 15. jūnijam Lauku 

atbalsta dienestā ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu 

atbalsta maksājumiem (atzīmē, ja attiecas) 

 par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
 

 par Natura 2000 meža teritorijām 
 

9.3. Gala labuma guvējam ir apstiprināts projekta iesniegums 

kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību 

paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 

apakšpasākumiem (ja attiecas, norāda projekta iesnieguma 

numuru) 

 

10. Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības* vai meža zemes) 

adrese (ja attiecas) 
(norāda to nekustamo īpašumu adresi, kuri ir reģistrēti 

zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par kuriem ir 
noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu termiņu no 

dienas, kad apstiprināta dalība mācībās) 

 

11. Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības* vai meža zemes) 

kadastra numurs (ja attiecas)  
(norāda to nekustamo īpašumu kadastra numuru, kuri 
reģistrēti zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par 

kuriem ir noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu 
termiņu no dienas, kad apstiprināta dalība mācībās) 

 

12. Mācību tēma, kurai piesakās (ieraksta, norādot mācību vietu un laiku) 

„Ganību zālāju sastāvs gaļas liellou ganīšanā””, 4.-5. aprīlis, ZS Atēnas, Zaubes pagasts. 

  

13. Piezīmes (ja attiecas) 

  

  

*Norāda vismaz vienu lauksaimniecības zemes īpašumu. 

 

Apliecinu, ka brīdī, kad apstiprināta dalība mācībās: 

 gala labuma guvējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots 

tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai nav 

uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas 

neatbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas 

procedūru (attiecināms uz gala labuma guvēju, kas piesakās mācībām pārtikas ražošanas nozarē (Līguma par Eiropas 

Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā); atzīmē ar 

“x”, ja atbilst minētajām pazīmēm). 

 

 

 saskaņā ar Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (ES) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības 

un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par ES darbību 107. un 

108.pantu, 2.panta 14.punktu gala labuma guvējs neatbilst nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas 

normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.-2020.gadam finansējumu no Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai (attiecināms uz gala 

labuma guvēju, kas piesakās mācībām mežsaimniecības nozarē; atzīmē ar ”x”, ja neatbilst minētajām pazīmēm). 

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 705 "Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" 5.1 punktu. 

 

 

 

 

 

 

  

Iesniedzējs 

 

  
  

(vārds, uzvārds, paraksts*) (datums*) 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/702/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/278590#p5.1

