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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Normatīvie akti
•Virsnoteikumi- 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»

•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»
Pasākuma mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes,
lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku
reģionos.
Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija izņemot republikas
pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Atbalsta pretendenti:
lauksaimnieks (saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai juridiska persona)
ar lauksaimniecību nesaistītas personas (saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants
vai juridiska persona), kas atbilst MVU definīcijai

Atbalsta aktivitātes:
Uzņēmumu attīstība (nelauksaimnieciskā darbība)
Atbalsta saņēmējs (ar lauksaimniecību nesaistīta persona) attīsta esošo
saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina
esošo saimniecisko darbību un ir saistīta ar to, lai efektivizētu esošo saimniecisko
darbību
Nelauksaimniecisko darbību dažādošana (lauku saimniecībām)
Atbalsta saņēmējs (lauksaimnieks), kurš pēdējā noslēgtajā gadā no
lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem
ieņēmumiem, dažādo esošo saimniecisko darbību uzsākot nelauksaimniecisko
darbību
Tūrisma aktivitāšu veicināšana (tūrisma pakalpojumu sniedzējiem)
Atbalsta saņēmējs (gan ar lauksaimniecību nesaistīta persona, gan lauksaimnieks)
esošā tūrisma piesaistes objektā veic mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un
vajadzību apmierināšanai un gūst ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu
sniegšanas
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Sasniedzamie mērķi:
 rada vismaz vienu jaunu darbavietu
 saglabā esošās darbavietas
 attīsta saimniecisko darbību

!

Īstenojot projektu, tiek sasniegts vismaz viens no augstāk minētajiem mērķiem un tiek
nodrošināta tā izpilde VISU PROJEKTA UZRAUDZĪBAS LAIKU.

!

Ja atbalsta pretendents īsteno vismaz divus mērķus, viens no mērķiem ir saimnieciskās
darbības attīstīšana.

Svarīgi!
Atbalsta pretendentam pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir jādeklarē savu
dzīvesvietu vai jāreģistrē uzņēmumu lauku teritorijā un tajā nodrošina saimniecisko
darbību visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku.
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Atbalstāmās nozares:
Atbalsta pretendents projektu īsteno nozarē, kas atbilst saimnieciskās
darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem

Neatbalstāmās nozares:
lauksaimniecība
lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī dzērienu ražošana, piemēram, ūdens un
alus)
tērauda nozare
ogļrūpniecība
kuģu būve
sintētisko šķiedru nozare
transporta nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu
pārvadāšanas pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kosmisko transportu)
enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Atbalsta apmērs:
Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā
attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 euro;
Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais
attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto
apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

Šo nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā
atbalstīto attiecināmo
izmaksu
summa
programmēšanas
periodā ir līdz 20 000 euro.
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Atbalsta intensitāte:
40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām
35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas
neatbilst regulas Nr.651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo
uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem)
25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes
gadījumā
Mobilā tehnika - tehnika, kas reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā
vai
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un ir:
 mehāniskais transportlīdzeklis (ierīce, kas var braukt pa ceļu un ir paredzēta
pasažieru vai kravas pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai) un tā
aprīkojums;
 velkamais transportlīdzeklis (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas
paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) jeb piekabe un tā
aprīkojums.
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Attiecināmas izmaksas:

jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde; jaunas būvniecības vai
pārbūves projektu izmaksas
būvmateriālu iegādes izmaksas
vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas,
nepārsniedzot 5 000 euro. (Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem noteiktas Noteikumu
Nr.320 5. pielikumā)

mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes
drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā

Neattiecināmas izmaksas:

izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas t.sk. arī vispārējās izmaksas
investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas
ražošanai
nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā
pievienotās vērtības nodokļa maksātāji)
naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas
esošo būvju un teritorijas uzturēšanas izmaksas
personāla atlīdzība
izmaksas par tehniku ar iekšdedzes dzinēju (tūrisma aktivitātē)
izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām
un citas Noteikumu Nr.320 46.punktā noteiktas
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Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
Svarīgi!
Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības izmaksas, bet nav paredzētas telpu aprīkošanas,
iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma
pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un
aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas.
Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas Atbalsta
saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var saņemt starpmaksājumus
ne vairāk kā 80% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma.
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Projekta uzraudzība
Projekta uzraudzības periods – pieci gadi
Atbalsta saņēmējs:
sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, visā projekta uzraudzības periodā
katru gadu līdz
1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta
saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu
neveic strukturālas izmaiņas, kas apdraud tā atbilstību atbalsta saņemšanas
nosacījumiem un šo noteikumu 6. punktā minētajam atbalsta pretendenta
statusam, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu
nemaina projekta īstenošanas vietu, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta
dienestu

! Ja projekta īstenošanas un uzraudzības periodā atbalsta pretendents
nenodrošina sākotnējo projekta atlases kritērijos iegūto punktu skaitu un tas rada
risku atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta
atmaksu pilnā vai daļējā apmērā.
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Paldies par Jūsu uzmanību!

Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departaments

