Sagatavots 09.08.2016.

SKAIDROJOŠS PALĪGMATERIĀLS PAR MOBILO TEHNIKU
1. KAS IR MOBILĀ TEHNIKA NOTEIKUMU NR.320 38.5.APAKŠPUNKTA IZPRATNĒ
Saskaņā ar Noteikumu Nr.320 38.5.apakšpunktu pasākumā attiecināmās izmaksas ir par tādas mobilās
tehnikas iegādi, kas reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) vai Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūrā (VTUA), ja šo mobilo tehniku saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 13. panta "a"
apakšpunktu nav paredzēts izmantot komercpārvadājumu veikšanai.
Mobilā tehnika šo noteikumu izpratnē ir:
 mehāniskais transportlīdzeklis (38.5.1.apakšpunkts) (ierīce, kas var braukt pa ceļu un ir paredzēta
pasažieru vai kravas pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai) un tā aprīkojums.
Piemēram, traktori, ekskavatori, mini traktori, kravas mašīnas un kravas mikroautobuss, meža
mašīnas, dažāda veida specializētie transporta līdzekļi un šo transportlīdzekļu aprīkojums
(piemēram, kauss, lāpsta, dubultie riteņi), kas tiek iegādās kopā ar konkrēto transportlīdzekli.
 velkamais transportlīdzeklis (38.5.2.apakšpunkts) (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas
paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) jeb piekabe un tā aprīkojums.
Piemēram, visa veida piekabes un to aprīkojums, kas tiek iegādās kopā ar konkrēto piekabi,
meža izvedējpiekabe ar hidromanipulatoru, šķeldotāji, kas pielīdzināmi piekabēm.
Ja mobilā tehnika (kas atbilst saskaņā ar 38.5.1. un 38.5.2.apakšpunktos minēto mobilās tehnikas definīciju)
nav reģistrējama CSDD vai VTUA vai pretendents to izvēlas nereģistrēt, lai gan tā ir reģistrējama – izmaksas
pār šādas mobilās tehnikas iegādi ir neattiecināmas.
2. PIEMĒROJAMĀ ATBALSTA INTENSITĀTE PAR MOBILO TEHNIKU UN PAMATLĪDZEKĻIEM, KAS
NEKVALIFICĒJAS KĀ MOBILĀ TEHNIKA
Saskaņā ar Noteikumu Nr.320 35.punktu atbalsta intensitāte ir 40 procentu no attiecināmajām izmaksām,
bet par šo noteikumu 38.5. apakšpunktā minēto mobilo tehniku – 25 procenti no attiecināmajām
izmaksām.
Līdz ar to visai mobilajai tehnikai (saskaņā ar 38.5.1. un 38.5.2.apakšpunktos minēto mobilās tehnikas
definīciju) ir piemēroja atbalsta intensitāte 25% no attiecināmajām izmaksām.
Ja iegādājamā tehnika nekvalificējas 38.5.apakšpunkta definīcijai par mobilo tehniku, ir pamatlīdzeklis vai
aprīkojums, kas nav jāreģistrē CSDD vai VTUA, tā saskaņā ar Noteikumu Nr.320 38.1.apakšpunkta
nosacījumiem ir attiecināma kā ražošanas vai pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais pamatlīdzeklis, kuram
ir piemērojama atbalsta intensitāte 40% no attiecināmajām izmaksām.
Piemēram, traktortehnikai uzkabināmie agregāti (piemēram, malkas skaldītājs, drenu licējs,
mazas jaudas šķeldotāji, kas darbināmi gan no traktora jūgvārpstas, iekšdedzes dzinēja vai
elektrības u.c.), dažādi ražošanas pamatlīdzekļi, kas nav stacionāri, bet ir mobilas iekārtas,
pamatlīdzekļi (nevis mobila tehnika saskaņā ar definīciju).

PIEMĒRI
Attēls Nr.1
Intensitātes traktoram 25% un šķeldotājam 40%.

Attēls Nr.2.
Intensitāte šāda tipa šķeldotājiem ir 25%

Attēls Nr.3.
Šķeldotājam 40%

