Pasākuma «Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības»
III projektu pieņemšanas kārta
08.05.2019.

Apstiprinātie projekti pa nozarēm
1.kārta

2.kārta

Pieteikumu skaits

Pieteikumu skaits

Pieteikumu skaits

Ganību dzīvnieki - nobarojamie
liellopi

331

247

578

8 670 000

Piena lopkopība - piena liellopi

173

151

324

4 860 000

Biškopība

97

95

192

2 880 000

Laukaugi - graudaugi

54

124

178

2 670 000

Dārzkopība - dārzeņkopība

57

109

166

2 490 000

Ganību dzīvnieki - aitas

93

69

162

2 430 000

Dārzkopība - augļkopība

70

87

157

2 355 000

Jaukti (laukkopība/lopkopība)

93

44

137

2 055 000

Ilggadīgie stādījumi

23

32

55

825 000

Laukaugi - kartupeļi

13

33

46

690 000

Putni

14

22

36

540 000

Cūkas

14

6

20

300 000

Dārzkopība - dekoratīvā
dārzkopība (stādu audzēšana)

9

4

13

195 000

Truškopība

5

5

10

2
150 000

Nozare

Kopā
Finansējums

Svarīgi!!!

• Informācijas atjaunošana LAD par projektu
uzraugošiem konsultantiem.
• Papildus informācija projektu administrēšanā
- tikai EPS.
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Grozījumi MK noteikumos Nr.292
• Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais
neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā vai SI vērtība
projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 EUR, bet
nepārsniedz 15 000 EUR.
• Saimniecība - reģistrēta UR vai saimnieciskā darbība ir
reģistrēta VID, kā arī atbalsta pretendents ir iesniedzis
gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju (D3)
par
pēdējo
noslēgto
gadu
pirms
projekta
iesniegšanas.
• Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz 2 gadiem, bet ne
ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim
(pagarinājumi nebūs iespējami). Netiks atbalstīti projekti
ilggadīgajās nozarēs (gaļas liellopi, ilggadīgie stādījumi),
kas plāno uzsākt šīs nozares darbību.
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Grozījumi MK noteikumos Nr.292

• Tiek sasniegti darījumdarbības plānā noteiktie mērķi un
rādītāji.
• Neto apgrozījums no l/s un SI vērtība sasniedz minimālo
robežvērtību – 2000 EUR un nav samazinājusies
salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas dienu (vismaz
+20%).
• Konsultanti apmeklē saimniecību darījumdarbības plāna
īstenošanas pirmajā un pēdējā gadā;
• Projektus var iesniegt tikai EPS.
• Vērst uzmanību lopkopības saimniecībām, lai paredz
izdevumus vides standartiem.
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PIEMĒRS I (minimālā robeža)
Pēdējā noslēgtā gada
neto apgrozījums 3000eur
SI vērtība uz projekta
iesniegšanas dienu 1500eur

Atbilst pasākuma
nosacījumiem –
minimālais slieksnis
2000eur pārsniegts ar
neto apgrozījumu

PIEMĒRS II (maksimālā robeža
saistītiem uzņēmumiem)
Zemnieku saimniecība vai SIA
(100% īpašnieks Jānis Zeme)
Pēdējā noslēgtā gada neto
apgrozījums:
– 20 000eur
SI – 13 000eur

Atbalsta pretendents Jānis
Zeme (saimnieciskās darbības
veicējs) - pēdējā noslēgtā gada
neto apgrozījums no
lauksaimniecības: 5000eur
SI – 3000eur

Neatbilst pasākuma
nosacījumiem –
maksimālais
slieksnis 15 000eur
pārsniegts ar saistītā
uzņēmuma neto
apgrozījumu (25
000eur)

Rindošanas punkti par bioloģisko
lauksaimniecību

1.kārta
Saimniekošanas
veids

Bioloģiskā
lauksaimniecība

2.kārta

Kopā

Pieteikumu
skaits

% no
kopējā
skaita

Pieteikum
u skaits

% no
kopējā
skaita

Pieteikum
u skaits

% no
kopējā
skaita

486

46%

374

36%

860

41%

Rindošanas punkti tiks piešķirti esošām bioloģiskām saimniecībām vai kas
uz projekta iesniegšanas brīdi uzsākuši bioloģisko sertifikāciju!!!
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Biežākās kļūdas projektos:

• GNU saimniecībām – SIA (dibināti vairāk par 3
gadiem).
• Iepriekš saņemti atbalsti DNS, JLS, modernizācijā.
• Situācija
saimniecībā
neatbilst
faktiskajai
situācijai, kā arī nav novērtēts, vai saimniecība
spēj sasniegt plānotos rādītājus,
• Naudas plūsmā nav iekļauti visi izdevumi, vai
izdevumi ir pārāk mazi, kas rada šaubas, vai
naudas plūsma būs ar pozitīvu atlikumu (LLKC
bruto segumi),
• Naudas plūsmās paredzēts īpašnieka naudas
ieguldījums, bet nespēj to pierādīt,
• Nesamērīgi optimistiski ražošanas apjomi un
ieņēmumi.
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Biežākās kļūdas projektos:

• SI aprēķinā –resurss, no kura nav ekonomiskā
labuma, strīds par slaucamo govi un
zīdītājgovi…
• Mākslīgi nodalīts no saistītās lielās saimniecības
SI resurss, piem., pārrakstīti daži lopi, nodalītas
platības.
• Vienā vietā vairāki MLS projekti,
• Nav pārliecība par ražošanu, realizāciju tirgū
(LDC nav informācijas par dzīvniekiem,
realizēto pienu, PVD nav atļaujas).
• Nepieaug saimniecības resurss, sāk ražot
iepriekš iestādītie stādījumi vai nomaina uz
kultūru ar lielāku SI.
1
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Biežākās kļūdas projektos:

• Plānots palielināt neto, pārdodot uzkrātos
saimniecības krājumus.
• Paredzētās iegādes nav saistītas ar projekta
mērķi. Ieguldījumi paredzēti privātām
vajadzībām.
• Būvniecības gadījumā nav paredzēta
būvniecības dokumentu skaņošana ar
būvvaldi.
• Netiek ievēroti «pareizas» finanšu vadības
principi. LAD vērtē 15 000eur ieguldījuma
atdevi (MK 292 13.p.).
1
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Projektu statusi

Pieteikumu statusi

Pieteikumu
skaits

% no kopējā
skaita

Īstenošanā

1 557

73%

Pabeigti

528

25%

Pārtrauktas saistības

62

3%

Kopā

2 147

100%
1
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Pagarinātie uzraudzības projekti

• Nav iegūts bioloģiskais sertifikāts,
• Nav saskaņotas piesārņojošās vides
atļaujas,
• SI mazāks nekā uz projekta
iesniegšanas brīdi,
• Attīstība ar MLS atbalsta,
• Pagarinātiem maksājumiem – saistībā
ar resursiem vai ieguldījumiem
atkārota konsultantu pārbaude.
• Nav saņemtas attiecīgās PVD atļaujas
produkcijas realizācijai.
1
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Izaicinājumi LAD…

• Gaidām ierosinājumus EPS procesu uzlabošanai,
• Mobilās aplikācijas izmantošana konsultantu
apmeklējumiem???
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Paldies par Jūsu uzmanību!

