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Ieguldījumi materiālos aktīvos 

 

Kārta atvērta 07.11.2017- 07.12.2017 
 

•4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās",  publiskais 
finansējums 75 milj.EUR, (lauku saimniecībām - 70 
milj.EUR, kooperatīviem 5 milj.EUR) 

 

•4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” publiskais 
finansējums 25 milj.EUR; 

 

•4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" publiskais 
finansējums - 8 milj.EUR. 
 

 

 



Grozījumi MK noteikumos Nr.600 
Lauku saimniecību modernizācija (Ia) 

Struktūrvienība Izsludināmais finansējums (EUR) 

saimniecības ar 
apgrozījumu līdz 70 
tūkst., EUR 

saimniecības ar 
apgrozījumu virs 
70 tūkst., EUR 

Austrumlatgales RLP 1 217 953 4 135 687 

Dienvidkurzemes RLP 2 296 492 7 797 979 

Dienvidlatgales RLP 2 038 131 6 920 686 

Lielrīgas RLP 1 293 926 4 393 662 

Viduslatvijas RLP 1 568 031 5 324 414 

Zemgales RLP 2 411 486 8 188 454 

Ziemeļaustrumu RLP 1 307 499 4 439 751 

Ziemeļkurzemes RLP 1 555 676 5 282 459 

Ziemeļvidzemes RLP 2 235 805 7 591 908 
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Pieejamais publiskais finansējums 



Grozījumi MK noteikumos Nr.600 
Lauku saimniecību modernizācija (I) 

• Ekonomiskā mērķa (2A) sasniedzamie rādītāji visām 
investīcijām būs jāpalielina 5% apmērā (iepriekš 10% 
vietā). Šī norma ar minimālo pieaugumu -  5% attieksies arī 
uz iepriekš īstenotiem projektiem; 

• 2A tiks paredzēts papildus mērķis – uzlabot dzīvnieku 
labturības apstākļus (visu dzīvnieku veidiem) vai nodrošinās 
biodrošību (biodrošība cūkkopības un vistkopības nozarē). 
Investīcijas uz šiem mērķiem tiks attiecinātas, ja PVD uz 
projekta iesniegšanas brīdi būs izsniedzis izziņu. LAD 
sagatavos, saskaņos ar PVD un ievietos LAD mājas lapā 
skaidrojumu, kāda veida investīcijas varēs attiecināt uz šo 
mērķi; 

• Ieguldījumus varēs izmantot kopīgi viena vienota (saistīto) 
uzņēmuma ietvaros, bet visiem uzņēmumiem jānodrošina 
GNU, dzīvotspējas un vides jomas atbilstība; 

• Iekļauta 10% tolerance uzraudzības rādītāju sasniegšanai. 
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Grozījumi MK noteikumos Nr.600 
Lauku saimniecību modernizācija (II) 

Izmaiņas atbalsta intensitātēs:  

•Biodrošības investīcijām +10%; 

•Meteostaciju izveidošanai +10%; 

•Graudu kaltēm, ja izmanto atjaunojamos energoresursus 
+10%; 

•Precīzajām tehnoloģijām (miglotāji, mēslošanas tehnika; 
aprīkojumam lopkopībā) + 10%; 

•Būvēm un tehnikai, ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, 
augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē + 10%; 

•Graudaugu novākšanas kombaina iegādei + 10%; 

•Piena lopkopībā, tāpat kā citiem zālēdājiem +10% 

Kopējā intensitāte nevar pārsniegt 50%, izņemot jauno 
lauksaimnieku līdz 90% 
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Grozījumi MK noteikumos Nr.600  
Lauku saimniecību modernizācija (III) 

• MAX attiecināmo izmaksu griesti bez neto apgrozījuma 
aprēķina tiks palielināti līdz 210 000 EUR bioloģiskās 
shēmas operatoriem, kas apsaimnieko vairāk kā 100 ha 
LIZ. 

• MAX attiecināmās izmaksas rēķinās nevis pret 2 gadu 
vidējo neto apgrozījumu, bet lielāko apgrozījumu pēdējo 
2 gadu ietvaros, piem., neto apgrozījums 2015.g. – 
50 000 EUR, 2016.g. – 70 000 EUR, tad aprēķinā 
izmantos lielāko – 70 000 x 3 (pamatlīdzekļiem) vai 5 
(būvniecībai). 

• Kooperatīviem tiek palielinātas maksimālās attiecināmās 
izmaksas no 8 milj.EUR uz 10 milj.EUR. 

• Max attiecināmās izmaksas 4.1.; 4.2. un 4.3. ir 6 milj. 
EUR. 
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Grozījumi MK noteikumos Nr.600 
Meliorācija 

• Pretendenti meliorācijas sistēmu pārbūvi un 
atjaunošanu veic zemē, kas tiek izmantota 
lauksaimniecības produktu ražošanai. 

• Kopprojektiem un vides elementiem būs vienāda 
atbalsta intensitāte 60% (pamatintensitāte 50%), 
izslēdzot mākslīgu kopprojektu veidošanos ar 
paaugstinātām intensitātēm.  
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Plānotie grozījumi Ministru kabineta noteikumi Nr.104 “Noteikumi par 
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 
projektiem” 
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Sagatavotie MK noteikumu grozījumi paredz: 
• Kopā ar tehnisko specifikāciju nebūs jāpublicē Līguma 

projekts; 
• Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ne vēlāk kā vienu dienu 

pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 
veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā nodrošinot, ka 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad attiecīgs 
paziņojums publicēts IUB tīmekļvietnē, nav īsāks par 
piecām darbdienām. 

 



Grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos Nr.598 

 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.598 
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā" paredz iepirkumos, ja paredzamā līguma summa 
pārsniedz 500 000 euro, pietiekamu iesniegšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām (iepriekš 30 
darbadienas). 
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Ārkārtas apstākļi lauksaimniecībā 

LAD, vērtējot lauksaimnieku īstenoto projektu 
realizāciju, dabas apstākļu dēļ cietušajiem 
lauksaimniekiem (saskaņā ar atbalsta saņēmēja 
iesniegumu) var: 

•noteikt ar projekta īstenošanu saistīto prasību izpildi ne 
vēlāk kā līdz 2018.gada 30.septembrim (projektu 
uzsākšana, komersanta izveidošana, finanšu līdzekļa 
pierādīšana, būvniecības un iepirkuma dokumentu 
iesniegšana); 

•pagarināt par vienu gadu noteiktos projektu īstenošanas 
termiņus; 

•noteikt sasniedzamo rādītāju izpildi līdz uzraudzības 
perioda beigām, bet ne zemāku kā normatīvajos aktos 
noteikts, izpildē  
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Paldies par Jūsu uzmanību! 
 
 

 
 


