Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes
2017.gada 11.oktobra sanāksmei
Platību maksājumi
1) Kāda ir kopējā platība, kas šogad pieteikta LAD Vienotajam platību maksājumam? Ievērojot
references platības pārsniegumu, kāds samazinājuma koeficients tiks piemērots sākotnēji
paredzētajai atbalsta likmei? Kāda varētu būt 2017.gada galīgā VPM un zaļināšanas atbalsta likme?
Kāda likme tiks piemērota šī gada VPM avansa maksājumam?
Atbilde: Vienotā platību maksājuma (VPM) “aploksne” 2017.gadam ir 123 537 000 EUR. Šogad platību
maksājumiem pieteikti 1,71milj.ha. Pašlaik provizoriskā VPM likme pirms samazinājuma koeficienta ir
aptuveni 72EUR/ha. Samazinājuma koeficients būs 5-6% robežās. Provizoriskā likme pēc samazinājuma
koeficienta ir aptuveni 68EUR/ha. Tā ir aptuvenā likme ar ko lauksaimnieki var rēķināties.
VPM avansa maksājumi tiks izmaksāti 70% apmērā, kas būs aptuveni 47 EUR/ha.
Zaļināšanas “aploksne” 2017.gadam ir 69 129 000 EUR. Provizoriskā likme būs aptuveni 40 EUR/ha.
2) Vai arī šajā gadā paredzēti „finanšu disciplīnas” ieturējumi no saimniecībām aprēķinātajiem
atbalsta maksājumiem? Ja ieturēs, tad kāda summa procentos tiks ieturēta?
Atbilde: Jā, arī šajā gadā paredzēti „finanšu disciplīnas” ieturējumi aptuveni 1,39% apmērā no Tiešo
maksājumu (VPM, zaļināšana, brīvprātīgi saistītais atbalsts, maksājums gados jaunajiem
lauksaimniekiem) kopsummas, ja tā pārsniedz 2000 EUR.
3) Kāda tiešo ieguldījumu likme par hektāru graudaugu (rapša) sējumu aprēķināta zaudējumu
kompensēšanai plūdu skartajās saimniecībās?
Atbilde: Par kompensāciju likmi informācija būs zināma pēc tam, kad šis jautājums tiks izskatīts
Ministru kabineta sēdē. Sēde plānota šā gada 17.oktobrī.

Investīciju pasākumi
4) Kad paredzēts izsludināt pieteikšanos nākamajā kārtā Lauku attīstības plāna pasākumam
„Ieguldījumi lauku saimniecībās”?
Atbilde: No 2017.gada 7.novembra līdz 7.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju
atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
5) 2016. oktobrī projekta ietvaros tika iestādīti 35 000 upeņu stādi 10.9 ha platībā. Ņemot vērā, ka
stādījumi jauni un mazi, no agra pavasara tika uzsākta to kopšana. Pasliktinoties laika apstākļiem,
stādījumu rušināšana vairs nebija iespējama. Rezultātā – 30 - 35% stādījumu sliktā stāvoklī, stādi
nīkst, vērojamas slimības pazīmes. Ir skaidrs, ka 2018. gada rudenī 30-35% no platībām būs
jāpārstāda. Vai iespējami kādi risinājumi finansiāli palīdzēt, lai turpinātu darbu un attīstīties.
Atbilde: Šāda veida atbalstu Lauku attīstības programma neparedz.
6) Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi
materiālajos aktīvos"" paredz papildus 10% atbalsta intensitāti būvēm un tehnikai, ja projektu
īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē. Lūdzu skaidrojumu kāda
atbalsta intensitāte tiks piemērota ilggadīgo stādījumu ierīkošanas gadījumā, ja tiek iesniegts

plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts un ir paredzēta gan stādu iegāde
un stādījumu ierīkošana, gan arī stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde un uzstādīšana.
Atbilde: Tiks piemērota papildus 10% atbalsta intensitāte stādījumu ierīkošanai.
7) Vai ir plānota nākamgad vēl viena kārta “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”.
Atbilde: Pasākumā pieejamais finansējums ir 34,7 milj.EUR, šobrīd uzņemtas saistības par 32 milj.EUR.,
atlikums sastāda aptuveni 2,7 milj.EUR, kas ir ļoti neliels kārtas izsludināšanai. ZM šobrīd nav lēmusi
par jaunas kārtas izsludināšanu.
8) Par LAD projektu 6.1. pasākuma "Atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai". Nosūtu jautājumus un pārdomas, kas radušās.
a) Kādēļ gadu pēc projekta īstenošanas sākuma ir ieviesta prasība nomas līgumus, kas tika iesniegti
projekta pieteikumā, nostiprināt zemesgrāmatā?
b) Vai šīs prasības ieviesēji ir interesējušies cik laiks un nauda nepieciešams lai nostiprinātu zemes
nomas līgumu zemesgrāmatā, ja zem viena kadastra numura ir gan lauksaimniecības zeme, mežs,
māja utt.
c) Cik laiks un nauda nepieciešama, ja nomājamā zeme ir ieķīlāta bankā.
d) Kā to paveikt ja zemes īpašnieks ir ārzemēs.
e) Cik jēgpilns ir atbalsts, ja šādi nomas līgumi ir 10. 20. 30., Vai atbalsts nav mazāks par izmaksām lai
izpildītu jaunās prasības.
f) Cik pacietīgi un saprotoši būs zemes īpašnieki pildot šīs prasības, kas viņiem neko nedod kā tikai
stresu un laika patēriņu. Tā kā ir sīva konkurence par lauksaimniecības zemēm pastāv pat risks šīs
zemes zaudēt.
Atbilde: Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323, lai saņemtu atbalstu, pretendentam uz projekta
iesniegšanu bija jāizpilda vismaz viens no zemāk minētajiem saimniecības izveides procesiem, bet
pārējie elementi jāizpilda projekta īstenošanas laikā:
•
saimniecība tiek pārņemta, mantota vai dibināta, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā;
•
tiek iegūtas saimniecības darbībai nepieciešamās lietu tiesības uz zemi (reģistrētas
zemesgrāmatā), dzīvniekiem un citiem ražošanas līdzekļiem;
•
tiek uzskaitīta saimniecības saimnieciskā darbība – sagatavots gada pārskats vai gada
ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegta
Valsts ieņēmumu dienestā.
Atbalsta pretendents visas izmaksas, kas saistītas ar ierakstīšanu Zemesgrāmatā var iekļaut projekta
attiecināmās izmaksās. Papildus LAD vērš uzmanību, ka pašvaldības iznomātajām zemēm jābūt
ilgtermiņa nomas līgumam, šīs zemes var nebūt ierakstītas Zemesgrāmatā.

