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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 



Darba grupas nozares ziņojumam 
• 09.10.2013. Investīcijas lauku saimniecībās 

 

• 10.09.2013 LAP 2014-2020 plānotie pasākumi 
piena lopkopībā 

 

• 20.06.2013. atbalsts mājražotājiem 

 

 



Investīcijas lauku saimniecībām - 
kūtsmēslu krātuvēm. 

• ZM rast iespēju pagarināt pārejās periodu līdz 
2019.gadam EK prasībām atbilstošu mēslu 
krātuvju izveidošanai.   

 

 

• LAP 2014-2020 ieplānot atbalstu mēslu 
krātuvju izbūvei ar atbilstošu atbalsta 
intensitāti 50% 



• Izmaksu mazināšanai  paredzēt iespēju mēslu 
krātuvju izbūvē:  

– atbalstīt iegādātos  būvmateriālus  

– atbalstīt pašu ražotos būvmateriālus 

–  atbalstīt  iespēju būvēt pašiem saimniecībās 
mēslu krātuves.  

–  atbalstīt pašu darbu 

 



Par traktortehnikas iegādi nākošajā 
plānošanas periodā.  

• LAP 2014-2020 materiālajos ieguldījumos 
traktortehnikas un kombainu iegādei noteikt 
kritēriju, ka nākošo šāda veida tehniku 
saimniecība ar ES atbalstu var iegādāties tikai 
pēc 10 gadiem 

• Traktoru un kombainu iegādei atbalsta 
intensitāte tāda pati kā  atbalsta intensitāte 
citai lauksaimniecības tehnikai ( 25%) .  

 



Ieguldījumi lopkopības nozares 
konkurētspējai .  

• piena, gaļas  un citās ar lopkopību saistītās 
nozarēs līdz 50% atbalsta intensitāti 
būvniecībā.  

• Jaunu piena fermu būvniecībā, iestrādāt 
kritērijos ierobežojumu, lai atbalsts netiktu 
fermām ar ļoti lielu lopu skaitu,  atbalstu tikai 
līdz 350 lopu vienībām 

• Būvniecībā atbalstīt būvmateriālu iegādi.  

 



Par atbalsta iespējām jauno 
lauksaimnieku projektiem  

 • Atbalsts nepieciešams,  bet ar stingrāki kritēriji 
saimniekošanas uzsākšanai.   

• Atbalsts pretendentiem ar atbilstošu izglītību. 

• Stingrāki  kritēriji  projektu īstenošanas un 
uzraudzības  periodā, arī stingrākas sankcijas 
to neievērošanās gadījumos. Ja 3 gadu 
saimniekošanas periodā nav sasniegts 
plānotais ekonomiskais pieaugums, atmaksāt 
saņemto atbalstu.  

 



Pievienotās vērtības radīšana mājas 
ražotajam produktam.  

 
I.Atbalsta intensitāte 

• VRG ļaut pašam noteikt nepieciešamo atbalsta 
intensitāti izejot no teritorijas vajadzības.  

• Atbalstam mājražotājiem un uzņēmējdarbībai 
lauku teritorijās  atbalsta intensitāti noteikt 
maksimālo, tas ir 70% 

 



II. Lauku tūrisms + mājražošana + bioloģiskā 
produktu ražošana 

• Lauku tūrisma jomā – atbalstu gan vietēja 
produkta ražošanai, gan tūrisma aktivitāšu 
nodrošināšanai.  

• Lauku tūrisma saimniecībās pretendējot uz 
atbalstu  mājražošanā palielināt atbalsta 
intensitāti par 5 % pamatlīdzekļu iegādei  

• Saimniecībām, kuras reģistrējušas kā 
bioloģiskās saimniecība, pretendējot uz 
atbalstu  mājražošanā atbalsta intensitāti 
palielināt par 5 % pamatlīdzekļu iegādei.  

 



III. Uzņēmējdarbībā  un mājražošanā atbalsta 
saņēmējs ar atbilstošu izglītību 

 

 

Lauku uzņēmējdarbības atbalstam -  projektus 
atbalstīt  uzņēmējiem ar  atbilstošu izglītību 
projektā plānotajā nozarē. 

 



IV. Nepietiekošs pašu finansējums projektu 
īstenošanai  

 

• radīt tādu atbalsta saņemšanas sistēmu, lai 
būtu iespēja projekta īstenošanai saņemt 
avansa maksājumu.  

• Iespēja iegādāties lietotus pamatlīdzekļus, ar 
atbilstoši noteikumiem, kuri nepieļauj lietoto 
pamatlīdzekļu pārdošanu dēļ atbalsta 
iegūšanas.  

• Iespēja iegādāties pamatlīdzekļus  
kopprojketos  



LAP pasākums „Pievienotās vērtības 
radīšana” 

 
• MK noteikumos iestrādāt tādus kritērijus, kas 

ļauj piedalīties lielākam lokam pārstrādātāju.   

• Bioloģiskajā pārstrādē atļaut tādu pārstrādi, lai 
varētu vienās iekārtās ražot gan bioloģisko 
pienu gan konvencionāli iegūto pienu, attiecīgi 
ievērojot visu nosacījumus lai pārstrāde 
atbilstu attiecīgajiem noteikumiem. 

 



• Neiestrādāt kritēriju – 3 gadu pieredze 
pārstrādē, lai izvairītos no piena pārstrādātāju 
rotācijas tikai dēļ projektu īstenošanas 

• Tikai bioloģiski ražoto produktu pārstrādei 
nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei palielināt 
atbalsta intensitāti + 5 %  

• Atbalsta pasākumi bioloģiski ražoto produktu 
tirdzniecības veicināšanai - tirdzniecības ķēdes 
veidošanai, tirdzniecības kooperatīvu 
veidošanai. 

 



 

 

    Paldies par uzmanību! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrības „Lauksaimnieku apvienība”  dibinātājas ir līdzšinējās Valkas, Valmieras, Gulbenes rajonu 
lauksaimnieku apvienības. Šobrīd organizācija apvieno  biedrus no Vidzemes un Latgales un 

plāno izvērst darbību arī citos Latvijas reģionos.   

       

 


