Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

21.07.2021.

Atbalsta pasākumi 2021.gadā


6.1.«Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai» (atbalsts 40 000 EUR) –
projektu iesniegšana 09.08.-09.09.2021.



6.3.«Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības» (atbalsts 15 000 EUR) –
projektu iesniegšana 08.09.-08.10.2021.



4.1.«Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» –
projektu iesniegšana 2021.gada nogalē.

6.1. pasākuma 4.kārtas informācija


Projektu iesniegšana:
LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)



Termiņš:
09.08.- 09.09.2021.



Pieejamais finansējums sadalījumā pa reģioniem:
4 440 000 EUR (111 projekti)

Reģionālais finansējuma sadalījums
LAD reģionālā pārvalde

Pieejamais publiskais finansējums,
EUR

Projektu skaits

Austrumlatgales RLP

600 000

15

Dienvidkurzemes RLP

560 000

14

Dienvidlatgales RLP

640 000

15

Lielrīgas RLP

240 000

6

Viduslatvijas RLP

480 000

12

Zemgales RLP

520 000

13

Ziemeļaustrumu RLP

480 000

12

Ziemeļkurzemes RLP

440 000

11

Ziemeļvidzemes RLP

480 000

12

Pasākuma normatīvie akti
•

30.09.2014.MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020.gada plānošanas periodā»

•

16.06.2015. MK noteikumi Nr.323 «Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma «Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība"
apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai»»

Pasākuma mērķis
Gados jaunu cilvēku iesaistīšanās pastāvīgā
lauksaimniecības darbībā un nodrošināta
darbaspēka atjaunošanās, paaudžu nomaiņu
lauksaimniecības sektorā.
Atbalsts paredzēts jaunā lauksaimnieka (JLS)
saimniecības izveides procesam.

Atbalsta pretendents


Fiziska persona - JLS:



Vecums: līdz 40 gadiem;



Iegūta vai uzsākta (jāpabeidz 36 mēnešos) lauksaimniecības izglītība
(>320 h);



Pirmo reizi izveido vai pārņem lauksaimniecības uzņēmumu.



Nav izveidota saimniecība, reģistrēta VID ne agrāk kā 24 mēneši.



Juridiska persona:





reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēneši;
> 51% kapitāldaļas pieder JLS, kas atbilst fiziskas personas kritērijiem.

Saimniecības izveides process –projekta
iesniegšanas brīdi vismaz viena darbība
pabeigta, bet ne visas pabeigtas
saimniecība tiek pārņemta/mantota/dibināta,
reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā, vai fiziska
persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības
veicējs VID;
 iegūtas saimniecības darbībai nepieciešamās lietu
tiesības uz zemi (reģistrētas zemesgrāmatā vai
pašvaldības zemes nomas reģistrā), dzīvniekiem
un citiem ražošanas līdzekļiem;
 JLS sagatavojis par pēdējo gadu gada pārskatu vai
D3 un iesniedzis VID.


Piemēri


Jānis Jaunai (JLS) izveidojies savu uzņēmumu (>51%) līdz 24
mēnešiem SIA Jaunais, reģistrē SIA Jaunais LAD kā klientu un
projektu iesniedz SIA Jaunais vārdā.



Jānis Jaunais plāno pārņemt vecāku zemnieku saimniecību –
projektu iesniedz EPS Jānis Jaunais ar noslēgtu zemnieku
saimniecības un resursu pārņemšanas līgumu. Pārņem 6
mēnešos pēc projekta apstiprināšanas.



Jānis Jaunais (JLS) plāno pārņemt tēva – fiziskas personas/
saimnieciskās darbības veicēja resursu - projektu iesniedz EPS
Jānis Jaunais ar platībām un dzīvniekiem uz JLS vārda.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi


Kopējais neto apgrozījums noslēgtajā gadā pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības
ekonomiskais lielums standarta izlaides (SI) vērtībā
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir vismaz 15 000
eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70
000 eiro.

Standartizlaides aprēķināšana

PIEMĒRS I (minimālā robeža)
Pēdējā noslēgtā gada
neto apgrozījums – 15
500eur

SI vērtība uz projekta
iesniegšanas dienu –
15 100eur

Atbilst pasākuma
nosacījumiem –
minimālais slieksnis
sasniegts ar neto
apgrozījumu

PIEMĒRS II (maksimālā robeža)
Pēdējā noslēgtā gada neto
apgrozījums – 72 000eur:
no lauksaimniecības – 20 000eur
no mežsaimniecības –52 000eur

SI vērtība uz projekta
iesniegšanas dienu – 18 000eur

Neatbilst
pasākuma
nosacījumiem –
maksimālais
slieksnis pārsniegts
ar neto
apgrozījumu (72
000eur)

Atbalsta saņemšanas nosacījumi
•

Saimniecības pārņemšanas gadījumā – pārņem visas
saimniecības resursu;

•

Tiks vērtēta viena saimnieciskā vienība (piem.,
atrašanās vieta, saimniekošana, resursi);

•

Nevar būt nodokļu parādi – JLS un pārņemamai
saimniecībai;

•

SIA nav nonācis grūtībās (GNU) - JLS un pārņemamai
saimniecībai;

Atbalsta saņemšana - darījumdarbības
plāns
•

Sagatavots JLS saimnieciskās darbības attīstības plāns līdz
2024. gada 31. decembrim

•

Plānotajai saimnieciskai darbībai jābūt ekonomiski
dzīvotspējīgai

•

Projekta īstenošanas laikā jāsasniedz plānā noteiktie
mērķi, rādītāji

•

LAD uzraudzība - 4 kalendārie gadi no projekta
apstiprināšanas

Darījumdarbības plānā sasniedzamie
rādītāji


Neto apgrozījums no lauksaimniecības un SI vērtība sasniedz
minimālo robežvērtību – 15 000 EUR



15 000 EUR sasniegtais neto apgrozījums no lauksaimniecības
vai SI vērtība (vai saimniecības vērtība, ja augstāka) ir
palielinājusies vismaz par 20%



Sasniedzamais rādītājs = samērīga atdeve 40 000 EUR
atbalstam;



Ja paredzēts veikt ieguldījumus lauksaimniecības dzīvnieku
iegādē, būtiski investēt augstas kvalitātes dzīvniekos, kas
ļautu kāpināt ražošanas apjomus.

Ieguldījumi un atbalsta saņemšana
Projekta ieguldījumi - bezskaidras naudas norēķinu veidā un
vismaz 40 000 EUR apmērā (mazāku atbalstu nevar pieprasīt)
Projekta ieguldījumi:
 vismaz 80 % ilgtermiņa ieguldījumi (zeme, dzīvnieki,
jauni/lietoti pamatlīdzekļi, būvniecība u.c.). Atbalsta
pretendents pēc projekta apstiprināšanas var saņemt 80 %
no kopējās atbalsta summas (līdz 32 000 EUR) uz rēķinu
pamata
 ne vairāk kā 20 % vispārējās izmaksas (apgrozāmie līdzekļi,
degviela, konsultācijas u.c.).
 gala maksājumu 20 % apmērā (8 000 EUR) saņem pēc
pilnīgas un pareizas darījumdarbības plāna īstenošanas
Projektu jāuzsāk īstenot vismaz 9 mēnešos pēc lēmuma!

Projekta iesniegšana/vērtēšana/atbalsta
saņemšana
Atbalsta pretendents iesniedz projektu EPS
Projektu rindošana + vērtēšana < 3mēn.
Atbalsta saņemšana pēc projekta apstiprināšanas līdz 80%
(32 000 EUR)
Projekta īstenošana – rādītāju, mērķu sasniegšana līdz 31.12.2024.

Atbalsta saņemšana 20% (8 000 EUR) pēc projekta pabeigšanas
un atskaites iesniegšanas EPS

Atlases kritēriji
Minimālais punktu skaits – 45


Saimniecības pamatdarbības nozare, kura tiek attīstīta (augļkopība,
dārzeņkopība/ lopkopība/pārējās);



Saimniecības darījumdarbības plāna attīstības mērķis- palielinājums >20%;



Lauksaimniecības izglītība (pabeigta, uzsākta);



Īpašumā esošie resursi >50%;



Projektā paredzētie ieguldījumi;



Zemes novērtējums;



Saimniecības dalība kooperatīvā (vismaz gadu un turpmāk >50%
apgrozījums);



Saimniecības plānotā lauksaimniecības sistēma (bioloģiskā, integrētā).

Jautājumi/atbildes


Projekta ieguldījumi un cenu aptauja



Vai pēc projekta "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (15 000€)
var rakstīt projektu "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" (40 000€)?



Vai tenta angārs ir būvniecība? (konsultācija Būvvaldē)



Kā nosaka augsnes balles? (pagasta līmenī VZD dati)



Vecāku saimniecībai ir tikai nomas zeme un pašvaldības atsakās pārslēgt zemes nomas līgumu uz
jaunā īpašnieka vārda, tādējādi nevar pat reģistrēt saimniecību uz jaunā īpašnieka?



Vai labāk startēt tagad, vai gaidīt nākamo KLP periodu? Ja saimniecības pārņemšanas/dibināšanas
laiks atļauj startēt gan tagad, gan vēlāk. (Nav zināmo precīzi nākamā KLP nosacījumi)



Ja saimniecībā ir vairākas nozares (piemēram augkopība un lopkopība) - vai standartizlaide un
apgrozījums tiks skaitīta par abām(visām) lauksaimniecības nozarēm kopā vai atsevišķi? vai projekta
ietvaros ir iespēja iegādāties pamatlīdzekļus dažādu saimniecības lauksaimniecības nozaru
vajadzībām? vai pēc projekta realizācijas nozarei, kurā tiks vairāk ieguldīts obligāti jākļūst par
galveno nozari? (Atbilstoši DDP plānotajam un piešķirtajiem rindošanas punktiem)



Saimniecība vēlētos projekta ietvaros iegādāties īpašumu, kas sastāv gan no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, dzīvojamās ēkas, nelielām saimniecības ēkām ar plāno šo īpašumu attīstīt kā
saimniecības bāzes vietu. Vai šie ieguldījumi ir atbalstāmi? (Tiks vērtēta l/s ražošanas īpatsvara
proporcija)



Kā vērtēs izglītības prasības, ja apgūta augstākās izglītības programma ar sekmīgi nokārtotiem
atbilstošajiem mācību kursiem apjomā, kas pārsniedz 360 stundas, tomēr diploms nav iegūts un
studijas nav pabeigtas

Atbildes uz neskaidriem jautājumiem:


LAD virtuālā asistente Ieva,



LAD Klientu daļa -67095000



LAD mājas lapā

Paldies par uzmanību un veiksmi
darbos!

