
 

2015.gada 25.augusts 

Atbalsta saņemšanas iespējas īscirtmeta 

enerģētiskās koksnes audzētajiem  



Vienotais platības maksājums 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu 

piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 

• Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par 

valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 

uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā"  

• Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi 

par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par 

valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un 

zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā~ 

2 



Viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas: 

• apse (Populus spp.), 

• kārkls (Salix spp.), 

• baltalksnis (Alnus incana). 

Maksimālais cirtes aprites laiks ir pieci gadi; 

Zemē, kur audzē īscirtmeta atvasājus, saskaņā ar 

meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011. gada 1. 

jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas, kā arī pēc 

2011. gada 1. jūlija nav no jauna izveidota meliorācijas 

sistēma. 
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Atbalstu var saņemt: 

 Ik gadu par atbalsttiesīgajiem hektāriem 

 Līdz 15.maijam LAD iesniedzot Vienoto iesniegumu, t.sk. 

 Deklarē lauksaimniecības zemes platības Lauku bloku kartē 

 Ja aramzeme vairāk kā 10 ha, tad jānodrošina Zaļināšanas 

nosacījumu izpilde. 

 Papildus iesniedz, ja audzē: 

 Apses, kārklus, baltalkšņus – stādu izcelsmes apliecinājuma 

kopiju 

 Likme = atbalsta shēmas aploksne /  atbalsttiesīgajiem ha 
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• Provizoriskās likmes 2015.gadā: 

VPM – 58 EUR / ha; 

Zaļināšanas maksājums 34 EUR / ha; 

ADSI – 45 EUR / ha (2.kategorijas apvidus). 

• Atbalsts tiek izmaksāts līdz nākamā gada 

30.jūnijam un pretendentiem tiek nosūtīts LAD gala 

lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur tiek norādīta 

aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina 

pamatojums. 
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem 

lauku saimniecībās» 

Pasākums «Investīcijas materiālajos aktīvos» 
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Likumdošana 

• 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 " Noteikumi par valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

• 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai 

finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

• 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.600 Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 
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Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku 

saimniecībās” (1) 

Atbalsta pretendents: 

 juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas 

Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības 

produktus 

 fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai 

reģistrēt komercsabiedrību, vai juridiska persona, kas plāno 

uzsākt  nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu 

(jauna lauku saimniecība) 

 kooperatīvā sabiedrība 
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Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku 

saimniecībās” (2) 

Atbalstāmās aktivitātes: 

 Investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 

tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un 

uzstādīšanai; 

 Jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve, pamatojoties uz 

līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu 

veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegāde.  

 Projekta sagatavošanas vispārējās izmaksas, nepārsniedzot 2 

vai 7% vai noteiktas maksimālās summas. 

 Ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to platība vai apjoms  

nepārsniedz 10% no projektā paredzētās būves kopējās 

platības vai apjoma, bet laukumi un žogi ir saistīti ar ražošanu. 
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Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem 

lauku saimniecībās” (3) 

Maksimālās attiecināmās izmaksas programmēšanas periodā: 

 Lauku saimniecībām - pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei 

– EUR 2 000 000, t.sk., pamatlīdzekļu iegādei – EUR 700 000; 

 Jaunām lauku saimniecībām – EUR 150 000; 

 Kooperatīvajām sabiedrībām  – EUR 8 000 000.   

 Būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz pretendenta 

vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes 

pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 

vairāk kā piecas reizes; 

 Pamatlīdzekļu iegādes maksimālās izmaksas nepārsniedz pretendenta 

vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes 

pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 

vairāk kā trīs reizes. 
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Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem 

lauku saimniecībās” (4) 

Atbalsta intensitāte: 

 Būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai  – 40%; 

Lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem: 

 Ja  atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir no 0 - 70 000 EUR: 

 Pirmajam saimniecībā iegādātajam traktoram, ja visi pārējie ir vecāki 

par 10 gadiem - 40% 

 Par katru nākamo iegādāto traktoru – 30% 

 Ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir 70 001 EUR – 10 000 000 

EUR, atbalsta intensitāte lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegādei – 

20% 
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Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem 

lauku saimniecībās” (6) 

Atbalsta intensitāte piekabēm, iekārtām, agregātiem, 

traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos 

traktorus): 

• Atbalsta pretendentam ar kopējo apgrozījumu 0 – 1 000 000 

EUR – 40% 

• Atbalsta pretendentam ar kopējo apgrozījumu 1 000 001 – 

50 000 000 EUR – 30% 
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Termiņi  
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums: 

 ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma 

pieņemšanas 

 ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma 

pieņemšanas 
 

Īstenošanas uzsākšanas nosacījumi: 

Pamatlīdzekļu iegāde jāuzsāk sešu mēnešu laikā, bet būvniecība - deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad 

stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
 

Projekts ir uzsākts, ja: 

 pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar 

būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

 pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība 

veido vismaz 20 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas 

 citos gadījumos pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no 

paredzētās iegādes summas 

 ir pieņemts kredītiestādes lēmums par finansējuma piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiek izmantots 

kredīts 
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Kopīgie nosacījumi visiem investīciju 

pasākumiem (1) 

 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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Kopīgie nosacījumi visiem investīciju 

pasākumiem (2) 

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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Kopīgie nosacījumi visiem investīciju 

pasākumiem (3) 

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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Kopīgie nosacījumi visiem investīciju 

pasākumiem (4) 

 

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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Iepirkuma procedūras piemērošana (1) 

 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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Iepirkuma procedūras piemērošana (2) 

Papildus nosacījumi, kas jāievēro iepirkumiem projektu ietvaros: 

 Ja paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro būvdarbu 

vai preču un pakalpojumu iepirkumiem, piedāvājuma 

sagatavošanas termiņš nav īsāks par 30 darbdienām no 

izsludināšanas dienas 

 Ja paredzamā līguma summa pārsniedz 70 000 euro 

iepirkuma procedūras dalībniekam ir vismaz viena gada 

darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums un 

iesniedz 3 derīgus piedāvājumus 

19 



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 – 

35 punkti, lai kvalificētos turpmākajai vērtēšanai 
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Sasniedzamie rādītāji un mērķi (1) 

Projekta īstenošanas rezultātā pēc atbalsta pretendenta 

izvēles jāsasniedz vismaz viens no saimnieciskās 

darbības rādītājiem vai mērķiem: 

 Ekonomiskais - salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto 

gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 

procentiem vai par pusi no ieguldīto investīciju 

apjoma palielina saimniecības vai uzņēmuma fizisko 

ražošanas apjomu, neto apgrozījumu vai ražošanas 

efektivitāti 
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Sasniedzamie rādītāji un mērķi (2) 
 Veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanā: 

 uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas 

iekārtas (pierādāms ar tehnoloģiju ražotāja izdotu sertifikātu, 

aprēķiniem, pamatojumiem, energoefektivitātes auditu); 

 ieviestas tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumam (piemēram, vides prasībām piemērotu kūtsmēslu 

krātuvju būvniecība vai pārbūve, alternatīvās enerģijas 

izmantošana); 

 pārbūvētas un atjaunotas meliorācijas sistēmas - saglabāts un 

uzlabots ilgtermiņa ieguldījums globālajā oglekļa apritē;  

 nodrošina efektīvu vides prasību ievērošanu – ieviestas tehnoloģijas, 

kas samazina vides piesārņojumu. 
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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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Paldies par uzmanību! 

 

 

 
 


