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Atverot Tehnikas un iekārtu katalogu, varam izvēlēties nepieciešamo tehniku 

pēc kategorijas, markas, aprīkojuma veida, cenas, tehnikas vienības, modeļa, 

vai jau zināma numura, ar kādu tehnikas vienība ievietota katalogā. 

 



Detalizētāka informācija par izvēlēto tehnikas vai iekārtas vienību pieejama, uzspiežot uz 

vēlamās tehnikas numura. 

Katalogs pieejams apskatei bez autorizācijas jebkurā laikā. 

 



Ja izvēlēto tehniku plānots iegādāties ar ES līdzfinansējumu un pievienot sava projekta iesniegumam, 

jākļūst par LAD klientu un jāpieslēdzās (EPS) sistēmai ar savu lietotājvārdu/paroli. 

 



Pieslēdzoties (EPS) sistēmā, Tehnikas un iekārtu katalogs atrodams lapas labajā malā. Projekta 

iesnieguma pievienošanai nepieciešams spiest uz “Projekti un investīcijas”. 



“Projekti un investīcijas”, zem tā izvēlamies “Projektu iesniegumu saraksts”. 



Atverot “Projektu iesniegumu saraksts”, redzams saraksts ar iepriekš izveidotajiem 

projektiem. Izveidojiet jaunu projekta formu, kurā pievienojiet savu izvēlēto tehnikas vienību. 

 



Izveidojot jaunu projekta iesniegumu, atveras informācija par aktuālajiem projektiem un 

investīcijām, uz kurām varam pieteikties un izveidot savu projekta iesniegumu.  

 Projekta pieteikumam, kurš atbilst 004 – «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»,  varēsiet pievienot 

tehnikas katalogā pieejamo tehniku vai iekārtu. Citiem projektiem pievienot tehniku vai iekārtu 

nevarēs.  



Izvēloties 004 – “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” – 

aizpildām prasītos laukus un nospiežam “Saglabāt”, lai turpinātu projekta iesnieguma 

izveidošanu. 



Aizpildām vispārējo informāciju un spiežam “Pārbaudīt”. 

Kad ievadītā informācija pārbaudīta, spiežam “Saglabāt un turpināt”. 



Tehnikas pievienošana projekta iesniegumam iespējama “B” sadaļā – 

 “Informācija par projektu”. 

Atvērot “B” sadaļu “Informācija par projektu”, parādīsies “B3” sadaļa “Projekta izmaksas”. 



“B3” sadaļā “Projekta izmaksas” labajā malā var atvērt Tehnikas un iekārtu katalogu, no kura 

izvēlēties sev vēlamo tehniku un pievienot to projektam. 

 



Izvēlamies nepieciešamo tehniku vai iekārtu no kataloga un spiežam “Pievienot”. Veicam izvēles 

apstiprinājumu norādītajos logos, un tehnika tiks pievienota projektam. Kad tehnika pievienota, 

spiežam “Atgriezties uz pieteikumu”. 



Atgriežoties uz pieteikumu, redzams, ka projekta izmaksās iekļautas izvēlētās tehnikas 

vienības, kuras varam “Atvērt”, “Dzēst” vai papildināt ar citiem pamatlīdzekļiem, kuri nav 

iekļauti katalogā un nav tehnikas vienības. Noteikti spiežam pogu “Saglabāt”. 



Veiksmīgi saglabājot  E-iesniegumu, izvēlētā tehnika tiek saglabāta jūsu projekta iesniegumā. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


