Atbalsta iespējas 2016.gadā pasākumos,
ko administrē Lauku atbalsta dienests
Plānošanas periods 2014.-2020.

Cēsis, 14.06.2016.

Pasākums

Projektu pieņemšanas laiks

Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā

27.jūnijs – 27.jūlijs

Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstībā

11.jūlijs – 10.augusts

Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Jūlijs

Ieguldījumi materiālajos
aktīvos

Septembris

Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā

Novembris
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Likumdošana, kas regulē atbalsta
saņemšanu
 Eiropas Parlamenta
un Padomes regula (ES) Nr.
1305/2013
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005
 Latvijas
Lauku
attīstības
programma
2014.2020.gadam
 MK
noteikumi
Nr.599
«Noteikumi
par
Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta
lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas
periodā»
 MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanu,
administrēšanu
un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020.gada plānošanas periodā»
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Kopīgie nosacījumi visiem
atbalsta veidiem
Pasākumos „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” un
„Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība” visā plānošanas periodā maksimālā
attiecināmo
izmaksu
summa
nepārsniedz
4 000 000 euro. Atbalsta pretendentam
pieejamajā attiecināmo izmaksu kopējā apmērā
iekļauj arī šī atbalsta pretendenta saistītajiem
uzņēmumiem (tai skaitā vienam vienotam
uzņēmumam) piešķirto publisko atbalstu
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Atbalsta pretendents nevar pretendēt uz atbalstu,
ja:
 ar tiesas lēmumu atzīts vainīgs par
kukuļņemšanu, krāpšanu, izvairīšanos no
nodokļiem (izslēgšanas laiks ir 3 gadi),
nelegālo
nodarbinātību,
konkurences
pārkāpumiem (izslēgšanas laiks ir 1 gads)
 ja atbalsta pretendentam ir piemērota
neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanas vai
atgūšanas procedūra
jebkurā no LAD
administrēto pasākumu ietvaros un atbalsta
pretendents šo neatbilstoši veikto izdevumu
summu nav atmaksājis
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Pamatnosacījumu
izvērtēšana
pirms
projekta atlases kritēriju piešķiršanas:
Atbalsta
pretendenta
atbilstība
pasākuma nosacījumiem
Atbalsta pretendenta saimniecībā nevar
būt konstatēti aktuāli vides aizsardzības
noteikumu pārkāpumi
Atbalsta
pretendents
un
tā
dalībnieks,
dalībnieka
saistītie
uzņēmumi nevar būt ofšori (saskaņā ar
MK noteikumiem Nr.276 (26.06.2001.)
uzņēmumi, kas reģistrēti zemu nodokļu
vai beznodokļu valstīs vai teritorijās)
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Atbalsta pretendentam nevar būt kāda no
grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm
(nepiemēro fiziskai personai, zemnieku
saimniecībai, biedrībai vai nodibinājumam)
– uzkrātie zaudējumi pēdējā noslēgtajā
gadā nepārsniedz pusi no reģistrētā
pamatkapitāla,
nav
piemērota
maksātnespējas procedūra.
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 Ja projekta investīcija pamatlīdzekļu
iegādei pārsniedz EUR 70 000 (bez
PVN) un būvniecības darbiem EUR 170
000 (bez PVN) – piemēro MK
noteikumu Nr.299 «Noteikumi par
iepirkuma
procedūru
un
tās
piemērošanas
kārtību
pasūtītāja
finansētiem projektiem» prasības
 Zem sliekšņa summas investīcijām
piemēro vienkāršoto cenu aptauju,
salīdzinot
vismaz
divus
derīgus
piedāvājumus
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Papildus
nosacījumi,
kas
jāievēro
iepirkumiem projektu ietvaros:
Ja
paredzamā
līguma
summa
pārsniedz 500 000 eiro būvdarbu vai
preču un pakalpojumu iepirkumiem,
piedāvājuma sagatavošanas termiņš
nav īsāks par 30 darbdienām no
izsludināšanas dienas
Ja
paredzamā
līguma
summa
pārsniedz 70 000 eiro iepirkuma
procedūras dalībniekam ir vismaz
viena gada darbības pieredze jomā,
ar kuru saistīts iepirkums un iesniedz 3
derīgus piedāvājumus
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Projektu rindošana
 Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši punktu
skaitam saskaņā ar projektu atlases kritērijiem
(katrā
apakšpasākuma
atsevišķi
atlases
kritēriji)
 Neatkarīgi no tā, vai izsludinātais finansējums ir
pietiekošs,
projektu
rindošanas
rezultātā
Atbalsta pretendentam jāsasniedz minimālais
punktu skaits, lai kvalificētos turpmākajai
vērtēšanai
1
0

Maksājumu pieprasījums

 Maksājumu pieprasījumu vērtēšanas laiks ir
samazināts līdz 30 darba dienām, kuras tiks
uzsāktas skaitīt kad ir iesniegti visi dokumenti
 Pēdējais maksājumu pieprasījums nevar būt
mazāks par 20% no apstiprinātā publiskā
finansējuma
 Publisko finansējumu par vispārējām izmaksām
iekļauj pēdējā maksājumu pieprasījumā
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Projektu uzraudzības periods

 Projekta uzraudzības periodu uzskaita sākot no
pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma
pieprasījuma iesniegšanas LAD
 Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci
gadi pēc to īstenošanas, izņemot tiem, kuri
īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai kuros
paredzēta ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu
ierīkošana,
kuriem
piemēro
septiņu
gadu
uzraudzības periodu
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Projektu uzraudzības periods

 Uzraudzības periodā atbalsta saņēmējam būs jāsasniedz
projektā paredzētie rādītāji un mērķis
 Finanšu
un
projektā
plānotajiem
rezultatīvajiem
rādītājiem nav pieļaujams samazinājums salīdzinot ar
pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas
 Uzraudzības
periodā
tiks
piemērots
sankcijas
proporcionāls aprēķins un finansējuma atprasīšana
atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem
 Pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, LAD ir tiesīgs
pagarināt projekta uzraudzības periodu, ja tas konstatē
atkāpes no projektā paredzētajiem sasniedzamajiem
rādītājiem.
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Sankcijas
Krāpšana un mākslīgi radīti apstākļi – 100%,
Iepirkuma procedūras/cenu aptaujas ietvaros konstatētie
pārkāpumi:
 Nav
piemērota
atbilstošā
iepirkuma
procedūras
metode
(piemēram, veikta vienkāršota cenu aptauja iepirkuma procedūrai
ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību vietā)
 Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai
neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem
 Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija
(piemēram, noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi
nenodrošinot vienādu piekļuvi)
 Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritēriji (piemēram,
netiek ievēroti kritēriji, kas tika noteikti kā piegādātāju atlases
kritēriji (limitēts izpildes laiks u.c.)
 Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, kas izmaina sākotnējo
tehnisko specifikāciju
 Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja/pakalpojumu sniedzēja
apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai tā saistītā persona
 Konstatēts projekta sadārdzinājums
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Sankcijas
Projekta īstenošanas laikā konstatētie
pārkāpumi:

 Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas
noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā
 Nav veikti būtiski projekta grozījumu saskaņojumi
 Projekta
īstenošanas
termiņa
pagarinājums
virs
maksimālā projektu realizācijas termiņa, neveicot
paredzētās investīcijas

 Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu
summa par 10 % pārsniedz summu, kas apstiprināta pēc
tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu
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Sankcijas
Projekta uzraudzības periodā konstatētie
pārkāpumi:
 Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanā
(Atbalsta saņēmējs ir pārtraucis savu produktīvo darbību,
reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana
citu iemeslu dēļ)
 Investīciju atsavināšana
 Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un
mērķi
 Citas proporcionālas finanšu korekcijas
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Pasākums Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšana un attīstīšanā

Atbalsta saņemšanas nosacījumus un kārtību
nosaka 2016.gada 24.maija MK noteikumi
Nr.320 »Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā «Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā» atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā»
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks –
2016.gada 11.jūlijs – 2016.gada 10.augusts
1
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Pasākuma īstenošanas
vieta

Latvijas teritorija, izņemot
republikas pilsētas un novadu
teritoriālās vienības – pilsētas,
kurās ir vairāk nekā 5000
iedzīvotāju.
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Pasākuma aktivitātes

 Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība
– atbalsta pretendents attīstīta savu esošu
saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē,
kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko
darbību;
 Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
darbību dažādošana – atbalsta pretendents ir
lauksaimnieks;
 Tūrisma aktivitāšu veicināšana - atbalsta
pretendents esošs tūrisma pakalpojumu sniedzējs
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Atbalsta pretendents

 Lauksaimnieks – saimnieciskās darbības
veicējs, kura dzīves vieta ir deklarēta lauku
teritorijā, kā arī individuālais komersants vai
juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir
lauku teritorijā, un kurš ražo lauksaimniecības
produktus;
 Saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīves
vieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī
individuālais komersants vai juridiska
persona, kuras juridiskā adrese ir lauku
teritorijā, ja tie atbilst mikrouzņēmuma vai maza
uzņēmuma statusam (ne vairāk kā 50 darbinieki
un apgrozījums nav lielāks par 10 miljoniem EUR)
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Attiecināmās izmaksas

 Jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādes izmaksas;
 Jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 Būvmateriālu iegādes izmaksas;
 Mobilās tehnikas iegāde, kas obligāti reģistrējama CSDD
vai VTUA;
 Vispārējās izmaksas (būvprojekta izstrāde (arhitektu,
inženieru honorāri, ekspertīzes), būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumi), bet ne vairāk kā 7 % no
būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu
kopsummas, nepārsniedzot 5000 EUR.
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Attiecināmās izmaksas tūrisma
aktivitāšu veicināšanai
 Esošo tūrisma mītņu pārbūvei, atjaunošanai un
aprīkošanai;
 Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecībai, kā arī
būvju atjaunošanai vai pārbūvei un nepieciešamā
aprīkojuma iegādei;
 Jaunu mazēku (platība nepārsniedz 25 m2) būvniecībai,
ierīkošanai un aprīkošanai kempingu teritorijā vai teritorijā,
kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu,
treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu
izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai;
 Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas
virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecībai un
pārbūvei, to atjaunošanai un aprīkošanai;
 Tūrisma pakalpojumu dažādošanai.
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Atbalstāmās aktivitātes Tūrisma
pakalpojumu dažādošanai
 Peldvietu izveide;
 Aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana;
 Rotaļlaukumu un aktīvās atpūtas un izklaides objektu izveide
vai labiekārtošana un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana;
 Ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveide vai
labiekārtošana;
 Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem;
 Inventāra iegāde tūrisma pakalpojuma sniegšanai un radošo
darbnīcu izveidei;
 Sporta laukumu un būvju izveide, kas nodrošina ar sportu
saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma
pakalpojumā;
 Tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra
uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai
paplašināšana, kā aru teritorijas labiekārtošana.
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Atbalstāmās nozares

Atbalsta pretendents īsteno projektu nozarē, kas
atbilst saimnieciskās darbības statistiskās
klasifikācijas (NACE) kodiem, izņemot Noteikumu
Nr.320 12.punktā minētās neatbalstāmās
nozares: lauksaimniecība, lauksaimniecības
produktu pārstrāde, tērauda nozare,
ogļrūpniecība, kuģu būve, sintētisko šķiedru
nozare, transporta nozare (izņemot taksometru
pakalpojumus, individuālos kravu pārvadāšanas
pakalpojumus, cauruļvadu transportu un
kosmisko transportu), enerģijas ražošanas,
sadales un infrastruktūras nozare.
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Finansējums un atbalsta
intensitāte
 Plānošanas periodā vienai ar Atbalsta pretendentu
saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu
summa nepārsniedz 200 000 EUR;
 Vienam Atbalsta pretendentam programmēšanas periodā
pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek
aprēķināts, nepārsniedzot Atbalsta pretendenta neto
apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtā
gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā
trīs reizes.
 Atbalsta intensitāte ir 40 % no attiecināmajām
izmaksām, bet mobilajai tehnikai - 25% no
attiecināmajām izmaksām
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Sasniedzamie mērķi

Atbalsta pretendentam, īstenojot projektu,
jāsasniedz vismaz viens no šādiem mērķiem
un jānodrošina tā izpilde visu projekta
uzraudzības laiku:
jārada vismaz viena jauna darba vieta;
jāsaglabā esošās darba vietas;
jāattīsta saimnieciskā darbība.
Ja izvēlas 2 mērķus, tad vienam no tiem ir
jābūt saimnieciskās darbības attīstīšana.
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Ekonomiskās dzīvotspējas
pierādīšana
 Pozitīva naudas plūsma laikposmā no pēdējā
noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta
iesnieguma iesniegšanai, projekta iesnieguma
iesniegšanas gadā, kā ari visos projekta
īstenošanas gados;
 Trešajā gadā pēc projekta īstenošanas
jāpalielina neto apgrozījums vismaz par
10 % no projekta attiecināmo izmaksu
summas apmērā projekta īstenošanas
nozarē un jānodrošina to visu projekta
uzraudzības laiku.
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Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
Valmierā, Mūrmuižas ielā 18
Tālrunis 64201500
E-pasts ziemelvidzeme@lad.gov.lv

Pārvaldes vadītāja vietniece Baiba Kiršblate
Tālrunis 26305197
e-pasts baiba.kirsblate@lad.gov.lv

