VIENOTĀ IESNIEGUMA /AKCĪZES DEGVIELAS IESNIEGUMA/
LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMU AKTIVITĀŠU
SAISTĪBU NODOŠANA UN PĀRŅEMŠANA
1. Informācija par klientu, kurš NODOD:
LAD klienta reģistrācijas numurs
Firma (nosaukums)
Vārds
Uzvārds

2. Informācija par klientu, kurš PĀRŅEM:
LAD klienta reģistrācijas numurs
Firma (nosaukums)
Vārds
Uzvārds

3. Ar šo dokumentu tiek nodots/pārņemts (atzīmēt ar krustiņu!):
VIENOTAIS IESNIEGUMS Nr.
AKCĪZES DEGVIELAS IESNIEGUMS Nr.

A

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMU SAISTĪBAS ŠĀDĀS AKTIVITĀTĒS
(atzīmēt ar krustiņu attbilstošo aktivitāti un norāda kopējo nodoto/pārņemto saistību platību):

BLAJ/BLAV

,

RLZP

,

VSMD

,

SVIN

,

BDUZ

,

Nododot BDUZ saistības, papildus jānorāda informācija par
nodoto/pārņemto saistību atrašanās vietu!!!

4. Papildus informācija un vai pievienotie dokumenti:

Nr. Lauka
p.k. numurs

Aizpilda TIKAI BDUZ saistību
pārņemšanas gadījumā!

Bloka numurs

-

Platība ha

,
,
,
,
,
,
,

5. APLIECINĀJUMS UN PARAKSTI
KLIENTS, KURŠ NODOD:

KLIENTS, KURŠ PĀRŅEM:

Ar savu parakstu apliecinu, ka:
l

l

l

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

piekrītu, ka visas darbības, kas vajadzīgas
atbalsta piešķiršanai, un visi dokumenti, ko esmu
iesniedzis pirms saimniecības nodošanas
attiecīgo tiesību normu piemērošanas vajadzībām
attiecina uz saimniecības pārņēmēju (visas
saimniecības nodošanas gadījumā).
nododot Vienoto iesniegumu un/vai Akcīzes
degvielas iesniegumu, apzinos, ka vairs
nepretendēju uz atbalsta pasākumiem, kas
deklarēti šajos iesniegumos.

l

l

nododot saistības BLAJ, BLAV, BDUZ, VSMD,
SVIN vai RLZP aktivitātēs, apzinos, ka atbilstoši
nodoto saistību apmēram vairs nepretendēju uz
šiem atbalsta pasākumiem.

Datums

l

l

pārņemot Vienoto iesniegumu un/vai Akcīzes
degvielas iesniegumu, pilnībā pārņemu visu
saimniecību, t.i., visas tajā esošās ražošanas vienības.
pārņemot Akcīzes degvielas iesniegumu, esmu
reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējs (fiziskas personas
gadījumā).
Lauksaimniecības datu centrā ir veikta
lauksaimniecības dzīvnieku pārreģistrācija un/vai
skaita aktualizācija.
esmu iepazinies ar pārņemtā Vienotā iesnieguma
un/vai Akcīzes degvielas iesnieguma saturu un
apņemos ievērot tajā deklarēto atbalsta pasākumu
saņemšanas nosacījumus.

l

pārņemot saistības BLAJ, BLAV, BDUZ, VSMD,
SVIN vai RLZP aktivitātēs, visā saistību periodā katru
gadu Dienestā iesniegšu Vienoto iesniegumu, ar ko
apliecināšu, ka tiek turpinātas uzņemtās saistības, t.i.,
nesamazināšu attiecīgo atbalstu saistību platību, kā arī
BDUZ atbalsta veidam nemainīšu atrašanās vietu.

l

apzinos, ka, nepiesakot pārņemto saistību platību
Vienotajā iesniegumā, saistības tiks uzskatītas par
pārtrauktām un iepriekš saņemtais atbalsts par
samazināto saistību platību man būs jāatmaksā, t.sk.
atbalsts, ko saistību perioda ietvaros saņēma saistību
nodevējs.

l

apzinos, ka pasākuma “Bioloģiskā lauksaimniecība”
ietvaros saistības var nodot tikai vienas aktivitātes
ietvaros (BLAJBLAJ; BLAVBLAV). Ja
pārņemšu saistības, neievērojot aktivitātes, apzinos, ka
BLA atbalsts tiks atteikts.

paraksts

paraksts

paraksta atšifrējums

paraksta atšifrējums

.

.

.

Datums

.

.

.

