Apakšpasākuma «Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās»
nosacījumi
2021.gada decembrī

«Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās» 4.1.
Mazā
saimniecību
grupa:
4 000 (no l/s)–
70 000 eiro
apgrozījums

Vidējā
saimniecību
grupa:
70 001 –
350 000 eiro
apgrozījums

Lielā
saimniecību
grupa:
virs 350 001
eiro
apgrozījums

Reģionālais sadalījums

Putnkopība / cūkkopība

Siltumnīcas

Kooperatīvi

Atbilstības nosacījumi
✓
✓
✓
✓

Nav nodokļu parādi;
Nav nonācis grūtībās;
Nav vides u.c. sodi, sankcija
Esoša lauku saimniecība ar vismaz 4000 euro
ieņēmumiem no lauksaimniecība.

Aprēķinos, rindošanā tiek izmantoti pēdējā noslēgtā
finanšu gada dati (publicēti VID uz projekta iesniegšanas
dienu)!

Investīciju veidi
✓ Jauni ražošanas pamatlīdzekļi;
✓ Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana (tehniski
uzlabojumi);
✓ Būvmateriālu iegāde (ja pieļauj likumdošana
saimnieciskā kārtībā)

Projekta mērķu virzieni
1. Ekonomiskais, produktivitātes un efektivitātes
mērķis;
2. Klimata pārmaiņu mērķis;
3. Alternatīvās enerģijas izmantošana;
4. Energoefektivitāte;
5. Citi vides ieguldījumi – labturība, dzīvnieku
postījumu riski, ūdens resursu izmantošana;
6. Biodrošības pasākumi (putnkopībā un cūkkopībā).

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam
vienotam uzņēmumam
✓ Traktortehnika un kombaini - līdz 400 000 euro,
✓ 1 milj. euro, būvniecībai līdz 2 milj.euro (summa no
nomaksātiem atalgojuma nodokļiem un algas pēdējos 2
gados),
✓ Siltumnīcu būvniecībai var palielināt līdz 3 milj.euro,
✓ Jauniem kooperatīviem - līdz 5 milj.euro,
✓ Atbilstīgiem kooperatīviem - bez ierobežojuma.

Pēdējā gadā ieņēmumi no
apgrozījums < 70 000 euro.
Pēdējā gada ieņēmumi no
apgrozījums > 70 000 euro.

l/s

x

5,

ja

kopējais

l/s

x

3,

ja

kopējais

Atbalsta intensitāte būvniecībā (kopējais
apgrozījums)
Būvniecība, ilggadīgie stādījumi: 40%

Papildus likme

jaunais l/s 10%
lopkopība 10%
cūkkopība un putnkopība 10%
energoefektivitāte (audita atzinums) 10%

bioloģiskā saimniecība 10%
augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku, ogulāju 10%
nozarē
Maksimālā likme līdz 60% (JLS un ADSI)

Atbalsta intensitāte p-līdzekļiem u.c
1.Saimniecībā pirmais traktors – 40%
2.Citi lauksaimniecības traktori - 20 vai 30%
3.Specifiskie traktori augļu, ogu nozarē (<100 000 euro) – 50%
4.Piekabes, agregāti, tehnika, iekārtas, kombaini – 30 vai 40%
Papildus intensitāte:
Bioloģiskām saimniecībām piekabēm, agregātiem, tehnikai, iekārtām,
kombainiem +10%
Ja 1.,2.,4.pozīcija aprīkota ar vides investīciju + 10%
Maksimālā likme līdz 50%.
Mitrzemju izveide, laistīšanas sistēmas, pretsalnas, pretkrusas sistēmas
dārzkopībā – 70%
Kūtsmēslu krātuves būvniecība – 70%
Ilggadīgie stādījumi vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai -70%

Atbalsta intensitāte kooperatīviem
▪ Būvniecība un specializētā transporta iegādei –
50%;
▪ Piekabju,
agregātu,
traktortehnikas
(izņemot
lauksaimniecībā izmantojamu traktoru) un iekārtu
iegādei – 40%;
▪ laukumiem, pievedceļiem u. tml. infrastruktūrai–
50%.

Projekta dzīvotspējas kritēriji
✓ Investīcijas < 70 000 euro: pozitīvs ieņēmumu,
izdevumu kopsavilkums.
✓ Investīcijas > 70 000 euro: pozitīvs kopsavilkums
un vismaz diviem no trīs rādītājiem:
– Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma>=0,20;
– Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistībām >= 1,00
(0,8);
– Tīrās peļņas un 50% nolietojuma kopsumma >= 0.
Plānotās investīcijas ir samērīgas pret saimniecības
resursiem un saimniecības finanšu situāciju.

Izmaiņas
✓ Projekta īstenošanas maksimālais termiņš:
• pamatlīdzekļi– 1,5 gadi,
• būvniecība – 2 gadi.

✓ Kopprojekti – vairākas saimniecības īsteno kopīgas
investīcijas;
✓ Projekta uzsākšana būvniecībā – 9 mēnešos no
projekta apstiprināšanas ir uzsākti būvdarbi.

Projektu rindošana

Lauku saimniecībām:

• Projekta gatavība – būvvaldē akcpetēti dokumenti un skiču
projekts ilggadīgiem stādījumiem;
• Piešķirtais publiskais finansējums – precizēts no izmaksātā
uz piešķirto;
• Iemaksātās nodokļu iemaksas – VID dati;
• Sezonas laukstrādnieku nodarbināšana;
• Atbilstība shēmai – bioloģiskās shēmas operators vai
integrētā saimniekošana;
• Projektu attiecināmās izmaksas;
• Projekta ieguldījums vides mērķos;
• Kopprojekts;
• Dalība atbilstīgā kooperatīvā.
Minimālie punkti: 35 punkti, maksimālie: 130

Projektu rindošana
Cūkkopības un putnkopības nozarē:
• Projekta gatavība – būvvaldē akcpetēti dokumenti;
• Piešķirtais publiskais finansējums – precizēts no
izmaksātā uz piešķirto;
• Projektu attiecināmās izmaksas;
• Atbilstība shēmai – bioloģiskās shēmas operators vai
pārtikas kvalitātes shēmai;
• Projekta ieguldījums labturības paaugstināšanas
mērķos;

Minimālie punkti: 35 punkti, maksimālie:95

Siltumnīcas:

Projektu rindošana

• Projekta gatavība – būvvaldē akcpetēti dokumenti;
• Piešķirtais publiskais finansējums – precizēts no
izmaksātā uz piešķirto;
• Iemaksātās nodokļu iemaksas – VID dati;
• Atbilstība shēmai – bioloģiskās shēmas operators vai
integrētā saimniekošana;
• Projektu attiecināmās izmaksas;
• Dalībnieks Zaļajā iepirkumā
• Projekta ieguldījums energoefektivitātē un atjaunojamos
energoresursos;
• Ieguldījuma vieta.
Minimālie punkti: 35 punkti, maksimālie:120

Pieteikšanās un dokumenti
Projektu iesniegšana EPS - automātiski aizpildīta sadaļas ar LAD
pieejamo informāciju;
Ar projektu iesniedzamie dokumenti:
• Energoaudita sertifikāts (ja projektā energoefektivitāte);
• Skiču projekts (ilggadīgie stādījumi);
• Ilgtermiņa nomas līgumi (ja nomas tiesības);
• PVD plāns vai atzinums (biodrošība vai labturība);
• Amonjaka emisiju kalkulators (kūtsmēslu krātuves būvniecībai);
• Izglītības dokuments (JLS);
• Atbalsta pretendenta deklarācija (ja iesniedz konsultants).
Būvniecības un iepirkuma dokumenti – ar projektu vai 6 mēnešu
laikā.

Projekta ietvaros iegādājamā traktora maksimālās jaudas aprēķins
Situācija saimniecībā
- Saimniecībā esošā traktora jauda, kas
jaunāks par 10 gadiem – 100zs
- Vienotajam platību maksājumam tiek
pieteiktas graudaugu platības 100ha
apjomā

- tiek audzēt 10 liellopi, kuru koeficients
kopā sastāda – 10 vienības
(10 liellopi x 1=10)
- tiek audzētas 20 aitas, kuru koeficients
kopā sastāda – 3 vienības
(20 aitas x 0,15=3)

Kopā liellopu vienības = 10+3=13
Atbilstoši aprēķinam
projekta ietvaros
attiecināms jauns traktors
ar jaudu 105,60 zs

Projekta pieteikumā paredzētās investīcijas – finansējuma sadalījums

Siltumnīcas
būvniecība

Traktors
EUR 110 000

EUR 1 000 000

Projekta izmaksas kopā EUR 1 110 000

Finansējums un rindošanas kritēriji
no vispārējo investīciju grupas

Finansējums un rindošanas kritēriji
no Siltumnīcu būvniecības grupas

*Maksimāli ierobežotais finansējums abām investīcijām kopā – EUR 3 000 000 (maksimāli pieejamā summa,
t.sk. EUR 2 000 000 no vispārējo investīciju grupas)
*Līdz vērtīga pieeja investīciju sadalījumam arī cūkkopības un putnkopības nozares projektos, kuros ir
vispārējas investīcijas un būvniecība

Atbalsta pretendents
- Kopējais apgrozījums
EUR 100 000
- Ieņēmumi no
lauksaimniecības
produktu ražošanas un
pārstrādes
EUR 50 000
Atbilstoši kopējam
apgrozījumam Atbalsta
pretendentam klimata
pārmaiņu mazināšanas un
pielāgošanās ieguldījumiem
jāsastāda 30%
Maksimālā attiecināmā summa:
EUR 50 000 x 3= EUR 150 000

Plānotās investīcijas

Traktors
EUR 110 000

Klimata pārmaiņu mazināšanas
ieguldījumiem jāsastāda:
- EUR 150 000 x 30%= EUR 45 000
Pārējām investīcijām attiecināmais
finansējums:
- EUR 150 000 – EUR 45 000= EUR 105 000
Attiecināmās izmaksas
Traktors

GPS ar precīzās
stūrēšanas
iekārtu
EUR 18 000

Attiecināmās izmaksas EUR 105 000
Neattiecināmās izmaksas EUR 5 000

GPS ar precīzās stūrēšanas iekārtu
Attiecināmās izmaksas EUR 18 000

• Nākamajā projektu pieņemšanas kārtā ar tādu pašu apgrozījumu var startēt tikai ar investīcijām, kas paredzētas
klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanai (EUR 45 000-EUR 18 000=EUR 27 000)
• Traktortehnika, kas aprīkota ar precīzajām tehnoloģijām atbilstoši 2.pielikumam, saņem papildu 10% atbalsta
intensitāti (papildu rindošanas punkti netiek piešķirti)

Jautājumi/atbildes

Kooperatīva maiņa projekta uzraudzības laikā. Kā rīkoties, ja pēc projekta
īstenošanas vai tā laikā pretendents tiek izslēgts no kooperatīva?
Pieļaujama maiņa uz atbilstīgu kooperatīvu atbilstošā nozarē. Ja darbība tiek
pārtraukta k/s, pārskata rindošanas punktu ietekmi un iespējamas finanšu
korekcijas.
•

•

Vai kooperatīvā jābūt abiem kopprojekta dalībniekiem? Un pēc realizācijas abu
kopējā saražotā produkcija tiks vērtēta kā realizējama? Vai der galvenā
pretendenta, projekta realizētāja dalība un savas saimniecības
saražotās produkcijas realizācija kooperatīvā vismaz 50 % apjomā?

Kopprojekta gadījumā jānodrošina visu iesaistīto saimniecību atbilstības nosacījumu
ievērošana.

Saules paneļu uzstādīšanas gadījumā vai pieļaujama ēkas jumta nomaiņa un
kāda dokumentācija, aprēķini nepieciešami?
Jāiesniedz uz saimniecības rādītājiem pamatoti aprēķini. Tiks vērtēta ēka, uz kuras
plānots uzstādīt saules paneļus, izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
•

Jautājumi/atbildes
Vai bioloģiskajai saimniecībai jānodrošina noteikts īpatsvars zaļajiem
ieguldījumiem.
Ja saimniecība ir pilnībā bioloģiski sertificēta, investīcijām netiek piemēroti
noteikti procenti zaļajiem ieguldījumiem.
• Kā rēķina klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās ieguldījumus?
Piem., saimniecības apgrozījums 200 tūkst., vid.grupa, max. attiecināmās
izmaksas 600 tūkst. Obligātās 30% "zaļās" investīcijas tiek rēķinātas no
600 tūkst. un saimniecība var iegādāties tehniku uz 400 tūkst.?
Jā, šajā gadījumā var iegādāties tehniku.
• Vai un kā ir iespējams būvējot, piem., angāru konvencionālai saimniecībai
izpildīt nosacījumu par klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās
ieguldījumiem?
Angārs klasificēsies kā ekonomiskais mērķis.
•

Jautājumi/atbildes
•
Vai uzstādot kalti ar rekuperācijas sistēmu paredzēta papildus 10% atbalsta intensitāte?
Ja energoauditora atzinums apliecina 20% ietaupījumu, tad iespējams piešķirt papildus
intensitāti.
•
Vai saimniecībai atbalstāmi laukumi un pievedceļi?
Jā, 4.1.ietvaros atbalstāma laukumu un pievedceļu izbūve pie ražošanas objektiem.
•

Degvielas uzglabāšanas tvertnes ar izdales uzskaiti. Vai šī pozīcija ir atbalstāma, vai
darbojas kā vides investīcija?

Atbalstāma, bet nav vides investīcija.
•

Būvniecības dokumenti vienkāršotā atjaunošanā, vieglas konstrukcijas angāra vai
pārvietojamu graudu torņu uzstādīšanā.

Ieteikums konsultēties ar būvvaldi, jo jāizvērtē specifiskie būvniecības nosacījumi un
infrastruktūra.
•

Vai ir ierobežojumi, kuru kombainu pērk saimniecībā?

Kombainu iegādei, izņemot max attiecināmās izmaksas 400 000EUR kopā ar traktortehniku,
citu ierobežojumu nav, bet tiks vērtēta lietderība pret saimniecības platībām un
finansēm.

Jautājumi/atbildes
•

Ja tiek pirkta graudu kalte, kurā ietilpst ļoti daudz dažāda individuāla aprīkojuma
(kalte, tīrītājs, transportieri, bedre, ventilatori, deglis, ciklons utt.), vai katra šī lieta
pārdevējam atsevišķi ir jāliek tehnikas katalogā?
Katalogā var ievietot gan kalti komplektētu ar aprīkojumu, gan arī atsevišķi. Ja šis
aprīkojums ir standartizēts un nav katram klientam jākomplektē atšķirīgi, tad labāk
katalogā ievietot jau pilnība nokomplektētu kalti.

Vai ir iespējams pēc tam, kad projekts apstiprināts LAD mainīt iekārtu vai tehniku uz
līdzvērtīgu, tikai cita ražotāja, atzīmējot citu tehnikas vienību Tehnikas un iekārtu
katalogā?
Mainīt iegādi var tikai saskaņojot ar Dienestu, tas nozīmē ka Klients iesniedz Dienestā
iesniegumu ar pamatojumu tāmes pozīcijas grozījumiem, Dienests to izvērtē un tikai pēc
tam Klients var izvēlēties no tehnikas kataloga citu iegādi.
•
Vai būs kaut kāds konkrēts saraksts pēc kura var vadīties, kam jābūt Tehnikas un
iekārtu katalogā, īpaši gadījumā, kad iekārtas un aprīkojums tiks iegādātas, kopā ar
būvniecības iepirkumu?
Ja kopā ar būvniecību jāiegādājas arī stacionāras iekārtas, tad tās jāizvēlas no tehnikas
kataloga. Katra situācija ir individuāla, tādēļ vienu sarakstu mēs uztaisīt nevaram.
Saskaņā ar MK 776 noteikumu 66.1. punktu.
•

Jautājumi/atbildes
Ja iekārtas tiks uzstādītas kopā ar būvniecību, ir pozīcijas Darbu apjomu sarakstā,
kas netiek atspoguļotas, norādot visu tehniku, aprīkojumu, kas tiek izmantots, lai
panāktu darba izpildi, piemēram, dziļurbuma ierīkošana. Vai šādos gadījumos
iekārtām ir jābūt ievietotam katalogā? Kā arī šādos gadījumos var neiedomāties
ievietot katalogā, ja būs jābūt iekārtai katalogā, vai būs iespējams atzīmēt vēlāk,
kad projektu iesniegšana jau būs noslēgusies?
Paredzēts ka trūkstošās iekārtas katalogā (būvniecības gadījumā kad vēl uz projekta
iesniegšanas laiku nav tehniskais projekts, un līdz ar to nav zināmas konkrētas
iekārtas) varēs ievietot katalogā arī pēc kārtas noslēgšanās.
• Vai tehnikas katalogā var būt 2 vienādas tehnikas vienības, piem., vai var būt 2
sējmašīnas X, bet ar 2 dažādiem kodiem/numuriem?
Nē, tā nevajadzētu būt
• Man Polijas tirgotājs piedāvā cenu krietni lētāk nekā katalogā.
Šeit būtu kataloga cena, Lauksaimniecības traktors KUBOTA M4073PremiumTR01-0000139 54 700.00 EUR, Polijas piedāvātā cena 38 700.00 EUR.
Es saprotu jūs teiksiet garantijas un viss pārējais, bet cenas starpība ir diezgan
ievērojama, par to naudu var nopirkt rezerves motoru.
Jūs varat iegādāties šo traktoru arī Polijā, ja tas ir jauns un atbilst Tehnikas katalogā
ievietotajam.
•

Paldies!
Tālr. 67095000 (8.00-20.00)
www.lad.gov.lv
virtuālā asistente IEVA

