Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes
2017.gada 2.februāra sanāksmei
Projekti un investīcijas
1. Kad, cik kārtās un par kādu summu 2017. gadā tiek plānota pieteikšanās Lauku attīstības plāna pasākumam „Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”?
Atbilde: Nākamo kārtu plānots izsludināt 2017.gada oktobrī
2. Cik projekti un par kādu summu pasākumam „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” tika iesniegti 2016.gada. 1. un 2. pieteikšanās kārtās, cik
projekti un par kādu summu tika apstiprināti, kādi galvenie iemesli iesniegto projektu noraidīšanai (kuru kritēriju neizpilde, finansējuma
nepietiekamība u.c.)?
Atbilde:

Lauku attīstības programmas pasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
(dati uz 31.01.2017.)
Izsludinātais
Kārta
finansējums

Iesniegts

Apstiprināts
(īstenošanā un
uzraudzībā)

Noraidīts
finansējuma
trūkuma dēļ

Noraidīts dēļ
atbilstības

Atsaukts

Pārtrauktas
saistības

Vērtēšanā

skaits
EUR
skaits
EUR
skaits
EUR
skaits
EUR
skaits
EUR
skaits
EUR
skaits
EUR
1.kārta
70 443 771 1 463
78 340 891 1 229
58 788 878
0
0
116
7 025 886
54 4 503 668
64 7 297 380
2.kārta
70 443 771 1 761 108 881 138
998
63 815 345
614 34 056 697
82
4 282 028
40 2 976 761
27
652 811
3.kārta
36 670 012 1 339
82 869 829
27
1 062 484
5
852 808
7
207 151
1 300 80 747 386
Kopā 177 557 554 4 563 270 091 858 2 254 123 666 707
614 34 056 697
203 12 160 722
101 7 687 580
91 7 950 191 1 300 80 747 386

Galvenie noraidīšanas iemesli
• Pretendentam ir grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss
• Pretendents neizpilda ekonomiskās dzīvotspējas kritērijus
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•
•
•

Vides prasību pārkāpumi
Neatbilstoši biznesa plāni (palielinātas cenas, ražības, trūkst izdevumu u.c.)
Mākslīgi radīti apstākļi (projektus iesnieguši uzņēmumi, kas atrodas vienā vietā, darbojas vienā nozarē un nespēj viens bez otra resursiem veikt saimniecisko
darbību)
Lielākās problēmas
• Nepareizi veikta iepirkuma procedūra
• Netiek ievēroti MK noteikumos noteiktie termiņi uzsākot projektu realizāciju (6 mēnešu laikā veikti avansa maksājumi, iegādāti pamatlīdzekļi, piešķirts
kredīts...)

3. Kādos termiņos plānots izziņot pēdējo modernizācijas projektu atbilstību un apsekošanu, t.i., kad paredzat informēt saimniekus par gala
rezultātiem?
Atbilde: Projekti tiek vērtēti sākot ar lielāko punktu skaitu. Projektiem, kuriem saskaņā ar izsludināto summu pietiek finansējums – 3 mēnešu laikā
(21.03.2017.). Projektiem, kuriem saskaņā ar izsludināto summu nepietiek finansējums – 5 mēnešu laikā (21.05.2017.).
4.1.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" 3.kārtas rindošanas robežpunkti
Lielais apgrozījums

Mazais apgrozījums

Pietiekošs
finansējums,
projektu skaits

Nepietiekošs
finansējums,
projektu skaits

Robežpunkti*

Pietiekošs
finansējums,
projektu skaits

Nepietiekošs
finansējums,
projektu skaits

Robežpunkti*

01 - Austrumlatgales RLP
02 - Dienvidkurzemes RLP
03 - Dienvidlatgales RLP
04 - Lielrīgas RLP
05 - Viduslatvijas RLP
06 - Zemgales RLP

17
36
52
21
30
40

27
74
17
37
19
63

78,54
76,71
65,82
80,00
70,00
75,00

23
30
39
13
28
38

30
77
97
47
34
10

73,30
75,40
77,09
82,89
73,20
64,08

07 - Ziemeļaustrumu RLP
08 - Ziemeļkurzemes RLP
09 - Ziemeļvidzemes RLP

35
24
44

0
59
37

53,23
77,18
74,13
72,29

26
33
29

42
16
78

259

431

75,00
69,02
78,74
74,30

Struktūrvienība

Kopā/ Vidēji
299
333
* Robežpunkti - punktu skaits pēdējam projektam ar pietiekošu finansējumu
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4. Kādu termiņu LAD paredz subsīdiju pirmo iemaksu izmaksāšanai?
Atbilde: Valsts atbalsta pārejošos maksājumus (2016.gada pārtikas kvalitātes shēmas iesniegumi) uzsāksim izmaksāt pēc Noteikumu Nr.1524
grozījumu apstiprināšanas (provizoriski – februāra beigas). Pārējiem valsts atbalsta pasākumiem atbalsta pieteikumu pieņemšana un izmaksas varētu
provizoriski notikt tajos pašos datumos kā pagājušogad, proti:
Nr.p.k.

Nosaukums

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

Plānots maksāt

1.
2.
3.
4.

Atbalsts ciltsdarbam cūkkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarbam piensaimniecības nozarē
Atbalsts ciltsdarbam gaļas liellopiem
Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm (pieteikumi, kas
iesniegti 2016.gadā)

aprīlis
aprīlis/maijs
septembris
-

aprīlis
aprīlis/maijs
septembris
jūnijs

5.

Valsts atbalsts biškopības nozares attīstībai (subsīdijas)

jūnijs

jūlijs

6.
7.

Riska pārvaldība (ELFLA)
Kredītprocenti

visu gadu
1.oktobris – 20.oktobris

visu gadu
novembris/decembris

8.

Pārtikas kvalitātes shēmas

1.oktobris – 1.novembris

decembris/2018.gada sākumā

5. Jautājums par LPKS X un viņu saistībām ar LAD: vai LAD varētu sniegt atbildi kā tas ir iespējams, ka kooperatīvs X, kurš ir iegādājies liellopu
pārvadājamo automašīnu, izmantojot LAD atbalsta programmas un saņēmis 50% atmaksu no iegādes vērtības, pirms savas maksātnespējas 2016.gadā
to ir pārrakstījis 2015.gadā jau uz citu kompāniju un no LAD puses netiek celtas nekādas pretenzijas pret to. Vai tas nozīmē, ka arī citi lauksaimnieki
var rēķināties ar līdzīgu attieksmi no LAD puses, ja ir nonākusi grūtībās, ka pārrakstot pamatlīdzekli, kas ir iegādāts pa ES struktūrfondu naudu uz
citu uzņēmumu, nekā nelikumīga tur nav?
Atbilde: Lauku atbalsta dienests nav saskaņojis nekādu pamatlīdzekļu (t.sk. liellopu pārvadājamo automašīnu) nodošanu citam uzņēmumam. Saskaņā
ar tiesas lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, LAD (kā kreditors) pieteica prasību maksātnespējas administratoram. LAD atprasa visu
izmaksāto publisko finansējumu, tai skaitā par liellopu pārvadājamo automašīnu.
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6. Vai ir informācija par papildus finansējums piešķiršanu projektiem, kuriem aktivitātē “Ieguldījumi lauku saimniecībās” finansējums nepietika?
Atbilde: Uz šo brīdi ZM protokols paredz Dienestam vērtēt visus projektus. Par papildus finansējuma piešķiršanu tiks lemts, kad tiks izvērtēti atlikušie
projekti.
7. Vai tā ir tiesa, ka finansējumu piešķirs visiem šīs kārtas IMA projektiem?
Atbilde: Uz šo brīdi ZM protokols paredz Dienestam vērtēt visus projektus. Par papildus finansējuma piešķiršanu tiks lemts, kad tiks izvērtēti atlikušie
projekti.

Platību maksājumi
8. Vai 2017.gadā, lai saņemtu BLA maksājumu būs nepieciešami ienākumi no lauksaimniecības uz 1 ha, ja jā, kur šie nosacījumi ir izlasāmi?
Atbilde: Nosacījums par minimālajiem ieņēmumiem bioloģiskajām saimniecībām tiks noteikts ar grozījumiem MK noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”.
Šī brīža grozījumu projekta MK noteikumos Nr. 485 paredz 150 euro no katra iepriekšējā gadā sertificētās lauksaimniecībā izmantojamās platības
hektāra (neieskaitot saražoto preču krājumu atlikumus un ieņēmumus no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai).
BLA atbalsta saņemšanas MK noteikumu Nr. 171 grozījumi attiecīgi paredzēs BLA atbalsta samazinājumu, ja netiks izpildīts MK noteikumu Nr. 485
nosacījums par 150 eur/ha.

9. Vai vecā bioloģiskā saimniecība daļu no savas uz BLA pieteiktās zemes, kura ir arī 1.klases BVZ platība, varēs pieteikt kā BVZ, vai šajā gadījumā
netiks uzskatīts, ka ir samazināta BLA platība?
Atbilde: MK noteikumu Nr. 171 14.1 punkts paredz, ka atbalsta pretendents daudzgadu saistības var pārveidot, atsakoties no vienām saistībām un
uzņemoties citas saistības par attiecīgo platību.
Tas nozīmē, ka ir pieļaujama situācija, kad klients, kuram ir aktīvas BLA saistības, kādu konkrētu lauku sāk pieteikt BDUZ atbalstam. Šajā situācijā
BLA saistības par šo platību tiks pārtrauktas bez atmaksas un tiks uzņemtas BDUZ saistības.
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LEADER
10. Vai LEADER uzņēmējdarbības projektos ir attiecināmas meža piekabes iegādes izmaksas?
Atbilde: Ir attiecināma meža piekabes iegāde (MK Nr.590 28.1.apakšpunkts – jaunu pamatlīdzekļu iegāde) mežizstrādes pakalpojumu sniegšanai.

Dažādi
11. Gribētu saprast kāpēc tāda birokrātija - lai iesniegtu projekta iesniegumu "De minimis", tas jāizdrukā no LAD datiem, jāpārraksta WORD
dokumentā un jāiesniedz LAD darbiniekam atpakaļ? Vai nav ērtāk un loģiskāk LAD pašiem šo informāciju iegūt no saviem datiem, lai nav jātērē laiks
liekām darbībām?
Atbilde: Latvijā nav izveidots vienots reģistrs, kur būtu apkopoti visi dati par atbalsta pretendenta saņemtajiem de minimis atbalstiem – LAD de minimis reģistrā
uztur informāciju tikai par lauksaimniecisko un zivsaimniecisko de minimis, par nelauksaimniecisko de minimis valstī reģistrs nav izveidots.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.740, noteikumiem Nr.557 un noteikumiem Nr.558, lai saņemtu de minimis atbalstu, atbalsta
pretendentam ir jāiesniedz iesniegums (1.pielikums), kurā būtu uzskaitīti visi saņemtie de minimis atbalsti.
LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēmā piedāvā iespēju iepriekšminēto 1.pielikumu izveidot uz LAD pieejamiem datiem
https://vimeo.com/168760466, kur EPS var iesniegumu papildināt ar jebkuru saņemto de minimis. Pēc informācijas ievades 1.pielikumu no EPS var
izdrukāt, tādejādi saņēmējam neko nevajag pārrakstīt Word dokumentā.

5

