Skaidrojums projektu atlases kritēriju noteikšanai pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā
"Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" (Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.323 2.pielikums)
Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

1.

Saimniecības
pamatdarbības nozare,
kura tiek attīstīta
darījumdarbības plāna
ietvaros

2.

3.

Teritorijas attīstības
indekss

Kritērijs

Punktu
skaits
kritērijā

Maksimālais
punktu
skaits grupā

Skaidrojums

Augļkopība, dārzeņkopība

30

30

Lopkopība

Atbilstoši darījumdarbības plānā plānotajiem ieņēmumiem, tiks noteikta
pamatnozare un piešķirti attiecīgi punkti.

20

Pārējās lauksaimniecības
10
nozares
Atbalsta pretendenta
Atbilstoši
projekta īstenošanas vietas
aprēķinātajam
(saimniecības faktiskā
adrese) teritorijas attīstības koeficientam
indekss novadiem (ja tas ir
negatīvs)1

Saimniecības
Palielinot apgrozījumu no
darījumdarbības plāna nepārstrādātu
attīstības mērķis
lauksaimniecības produktu
ražošanas vai saimniecības
ekonomisko lielumu
standarta izlaides vērtībā
vismaz par 20 %
darījumdarbības plāna
darbības laikā
Palielinot apgrozījumu no
nepārstrādātu
lauksaimniecības produktu
ražošanas vai saimniecības
ekonomisko lielumu
standarta izlaides vērtībā
par vairāk nekā 20 %2

0

Pamatnozare ir joma, kurā gūtie ieņēmumi ir vismaz 50% no atbalsta
pretendenta kopējā apgrozījuma kalendārā gadā.
15

Punkti tiek piešķirti, ja saimniecības faktiskā adrese atrodas novadā, kuram
ir negatīvs attīstības indekss.

10

Punktus nosaka pēc formulas:
A = B x (– 10), kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības
indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.
Kritērija punktus nosaka pēc apgrozījuma vai saimniecības ekonomiskā
lieluma standartizlaides (SI) vērtības pieauguma pēdējā darījumdarbības
plāna gadā.
Ja palielinājums ir tieši 20%, punktu skaits ir „0”.
Palielinot apgrozījumu vai SI vairāk par 20%, par katru procenta
punktu pienākas viens punkts. Rēķina pilnu procentu, nenoapaļojot uz augšu
ciparus aiz komata.
Piemēram: saimniecības neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā ir
EUR 15560,00. Plānots palielināt neto apgrozījumu līdz EUR 19600,00.
(19600/15560 – 1)*100%=25,96%
25.96%-20%=5,96
Pretendentam tiek piešķirti 5 punkti. Norāda veselus skaitļus.

Par katru
procenta
punktu viens
punkts

Ja palielinājums ir virs 30%, piešķir 10 punktus.
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4.

5.

6.

Atbalsta pretendenta
lauksaimniecības
izglītība3

Iegūta augstākā izglītība
lauksaimniecībā
Iegūta vidējā (vidējā
speciālā) izglītība
lauksaimniecībā
Uzsācis mācības
lauksaimniecības izglītības
iegūšanai

15
10

5

Īpašumā esošie resursi Īpašumā vairāk nekā 50 %
(SI)
Īpašumā mazāk nekā 50 %
zemes vai dzīvnieku

15

Darījumdarbības plānā
paredzētie ieguldījumi
(punktu skaitu reizina
ar attiecīgo ilgtermiņa
ieguldījumu izdevumu
proporciju no
kopējiem projekta
attaisnotajiem
izdevumiem)4

10

Ilgtermiņa ieguldījumi
(zemes, dzīvnieku iegāde,
būvniecība)
Pārējie ieguldījumi

15

Punktus piešķir pamatojoties uz iesniegto izglītību apliecinošo dokumenta
kopiju, kurā ir norādīti apgūtie lauksaimniecības priekšmeti vismaz 320
stundu apjomā saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumu.
Ja izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts apgūto stundu skaits, ir
iesniegta izglītības iestādes izsniegta mācību programma, kurā ir norādīts
apgūto lauksaimniecības mācību stundu skaits.
Ja ir iegūtas vairākas augstākās vai vidējās profesionālās izglītības, visos
izglītību apliecinošajos dokumentos norādīto lauksaimniecības priekšmetu
stundu skaitu summē.

15

5

10

Ja ir uzsāktas mācības – ir iesniegta izziņa no mācību iestādes par to, ka
izglītojamais apgūst kādu no mācību programmām atbilstoši Noteikumu
Nr.598 7.pielikumam.
Punkti tiek piešķirti saskaņā ar atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā
esošo resursu SI vērtību proporciju – lauksaimniecībā izmantojamās zemes
un dzīvniekiem.
Īpašumā esošās SI aprēķina, ņemot vērā Projektā norādīto informāciju par
īpašumā esošajām lauksaimniecības zemēm. Pēc uzrādītajiem daudzumiem
aprēķina SI vērtības.
Īpašumā esošas zemes – zemes, kas reģistrētas uz atbalsta pretendenta
vārda Zemesgrāmatā, vai reģistrētas uz juridiskas personas (reģistrētās,
pārņemtās vai pārņemamās saimniecības) vārda Zemesgrāmatā.
Ja atbalsta pretendentam īpašumā ir vairāk kā 50% SI, tad tiek piešķirti 15
punkti.
Ja projektā kāda no attiecināmām izmaksu pozīcijām ir zeme, dzīvnieki
vai būvniecība, tad aprēķinu veic pēc zemāk minētās formulas:
Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:
C
A=Bx
, kur
D
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu
proporciju pret kopējiem attiecināmajiem projekta izdevumiem;
B
–
punktu
skaits
kritērijā
pēc
ieguldījumu
veida;
C – projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

0

2

7.

Zemes novērtējums5

Saskaņā ar pieteikumu

8.

Saimniecības dalība
kooperatīvā

Ir atbilstīgas
lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības biedrs
Ir lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības biedrs

9.

10.

Saimniecības esošā vai Bioloģiskā lauksaimniecība
plānotā
Integrētās lauksaimniecības
lauksaimniecības
augļkopība, dārzkopība
sistēma
Pārējie
Projekta iesnieguma Projekta iesniegums
iesniegšana
iesniegts Lauku atbalsta
dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā

15

10

10

5

15
10

15
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Zemes novērtējumu nosaka atbilstoši Projekta iesnieguma A.5.2.tabulā
LIZ atrašanās vieta un novērtējums ballēs norādītajam zemes kadastra
numuram un zemes novērtējumam konkrētam zemes gabalam.
Ja Atbalsta pretendenta zeme atrodas vairākos pagastos ar dažādiem
novērtējumiem, piemēro novērtējumu pagastam, kurā ir lielākā daļa atbalsta
pretendenta zemes.
Punkti tiek piešķirti sekojoši:
I un II kvalitātes grupa mazāk par 19 ballēm – 15 punktu
III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm – 10 punktu
IV kvalitātes grupa no 31 līdz 40 ballēm – 5 punkti
V – VII kvalitātes grupa vairāk par 41 balli – 0 punktu.
Punkti tiek piešķirti, ja Atbalsta pretendents ir iesniedzis izziņu, ka ir
kādas no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvas sabiedrības biedriem.
Kooperatīvās sabiedrības darbībai jābūt saistītai ar atbalsta pretendenta
darbību (gan pašreizējo, gan plānoto), kā arī ir jābūt eksistējošas/darbojošās
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvas sabiedrības biedram.
LAD mājaslapā pie pasākuma sadaļā “Rokasgrāmatas” ir ievietots
saraksts ar 2015.gadā atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām.
Ja atbalsta pretendents ir atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības biedrs, tiek piešķirti 10 punkti.
Ja pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
biedrs – tiek piešķirti 5 punkti.
Atbilstoši Projektā norādītajai informācijai un saskaņā ar darījumdarbības
plānā plānoto, tiek piešķirti attiecīgi punkti.
Ja ir esoša vai plānota bioloģiskā saimniecība – 15 punkti.
Integrētās lauksaimniecības augļkopība, dārzkopība – 10 punkti.
5 punkti tiek piešķirti, ja projekta iesniegums tiek iesniegts Dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) (ja pretendents nav EPS
lietotājs, tam ir Dienesta Klientu apkalpošanas daļās (sev tuvākajā vai
pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz iesniegums un
jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, saņemot lietotāja numuru un paroli).
Iesniedzot projektu papīra formātā vai ar elektronisko parakstu, punkti
netiek piešķirti.
! Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti, tie ir jāiesniedz Dienesta Klientu
apkalpošanas daļās personīgi līdz projekta pieteikšanās kārtas beigām.

Kopā

140
3

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 50 punkti

Piezīmes.
1

Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu. Kritērijam piešķiramo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
A = B x (– 10), kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.
2
Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 30 %, piešķir 10 punktus.
3
4

Saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:
C
A=Bx

, kur

D
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu proporciju pret kopējiem attiecināmajiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc ieguldījumu veida;
C – projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
5
Zemes novērtējums ballēs:
I un II kvalitātes grupa
III kvalitātes grupa

mazāk par 19 ballēm – 15 punktu
no 20 līdz 30 ballēm – 10 punktu

IV kvalitātes grupa

no 31 līdz 40 ballēm – 5 punkti

V–VII kvalitātes grupa

Vairāk par 41 balli – 0 punktu

Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību.

4

