
Atbalsts un pakalpojumi lauku 
attīstības veicināšanai

Valmieras koncertzāle, 2019.g.14. Martā 



2019.Gadā LAP īstenošanai ir paredzēts 
atbalsts 5 programmām

• 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
• 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
• 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
• 6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 

mazās lauku saimniecības
• 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 

uzņēmējdarbības uzsākšanai



4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
• Mērķis - atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to 

ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī 
veicināt kooperācijas attīstību.

• Atbalstāmās aktivitātes –
– ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 

stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana;

– jaunu iekārtu, tehnikas u.tml. iegāde un uzstādīšana, kas paredzētas 
nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to 
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

– jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve, atjaunošana, kas 
nepieciešamas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, 
ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei.



4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās (2)
• Atbalsta intensitāte: 20-50%, jaunajiem lauksaimniekiem 70%, 

ilggadīgajiem stādījumiem 40% + 20% (jaunajiem lauksaimniekiem).
• Atbalsta pretendents: 

lauku saimniecība; fiziska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecisko 
ražošanu; kooperatīvā sabiedrība; valsts zinātniskā institūcija.

• Projekta pieteikuma iesniegšana:
– LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
– Projekta īstenošanas beigu datums: 2 gadi no LAD lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; uzraudzības 
periods ir pilni kalendārie 7 gadi pēc projekta īstenošanas;

– Iesniegšanas datums: 2019.gada oktobris



4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
• Mērķis – paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un 

palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas 
kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, 
un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

• Atbalstāmās aktivitātes –
– jaunu iekārtu, tehnikas u.tml. iegāde un uzstādīšana, kas paredzētas lauksaimniecības 

produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
– jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve, atjaunošana, kas nepieciešamas 

nepārstrādāto lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un 
pirmapstrādei.

• Neatbalstāmā aktivitāte: alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski 
raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz 6%, ja projektu īsteno 
teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).



4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē (2)

• Atbalsta intensitāte: 30-50%

• Atbalsta pretendents: 
topošs vai esošs lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmums 
(juridiska persona); ražotājs mājas apstākļos - juridiska persona, kas 
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

• Projekta pieteikuma iesniegšana:
– LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);

– Projekta īstenošanas beigu datums: 1-2 gadi no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; uzraudzības 
periods ir pilni kalendārie 5 gadi pēc projekta īstenošanas;

– Iesniegšanas datums: 2019.gada oktobris



4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
infrastruktūras attīstībā

• Mērķis – uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības 
attīstību, paaugstināt lauksaimniecības nozares konkurētspēju.

• Atbalstāmās aktivitātes –
– meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, t.sk. piegulošo 

ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
– laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un 

ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez 
cietā seguma).



4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
infrastruktūras attīstībā (2)

• Atbalsta intensitāte:  40-90%

• Atbalsta pretendents: 
lauku saimniecība, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības.

• Projekta pieteikuma iesniegšana:
– LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);

– Iesniegšanas datums: finansējums izsmelts



6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības

• Mērķis – veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, 
paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot 
kooperāciju un tirgus pieejamību.

• Atbalstāmās aktivitātes – ieguldījumi, kas ir tieši saistīti ar 
nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
ražošanu.



6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības (2)

• Atbalsta intensitāte: 100%, atbalsta apjoms: 15 000 eiro
• Atbalsta pretendents: esoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs 

– fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, 
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. Apgrozījums vai standartizlaides rādītājs 
>2000 eiro, bet ne viens no abiem nav > 15 000 eiro; apsaimnieko <50ha. 
Projekta pieteikuma iesniegšana:
– LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
– Projekta īstenošanas beigu datums: 4 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu; uzraudzības periods ir pilni kalendārie 4 gadi 
pēc projekta īstenošanas;

– Iesniedz tikai sadarbībā ar konsultantu;
– Iesniegšanas datums: 2019. gada jūnijs



6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai

• Mērķis – sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos 
pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt 
darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā.

• Atbalstāmās aktivitātes – ieguldījumi, kas ir tieši 
saistīti ar nepārstrādātu un pārstrādātu 
lauksaimniecības produktu ražošanu.



6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai

• Atbalsta intensitāte: 100%, atbalsta apjoms: 40 000 eiro
• Atbalsta pretendents: fiziska persona, kas jaunāka par 40 gadiem un kas pirmo reizi 

dibina vai pārņem saimniecību; juridiska persona, kas reģistrēta vai pārņemta ne agrāk 
kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, u.c. prasības. Apgrozījums vai 
standartizlaides rādītājs >15 000 eiro, bet ne viens no abiem nav > 70 000 eiro
Projekta pieteikuma iesniegšana:
– LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
– Projekta īstenošanas beigu datums: 4 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu; uzraudzības periods ir pilni kalendārie 4 gadi 
pēc projekta īstenošanas;

– Iesniedz tikai sadarbībā ar konsultantu;
– Iesniegšanas datums: 2019. gada vasara



Noderīgas tiešsaistes adreses
• LLKC bruto segumi: 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/sagatavoti-bruto-segumi-par-2017-gadu

• Bruto segumu aprēķināšanas rīks: 
http://laukutikls.lv/riki/gross_margins/

• ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma: 
http://esatbalsti.llkc.lv/

• Forums saistošās informācijas noskaidrošanai par ES projektiem:
http://forums.llkc.lv/

• LAD atbalsta maksājumi: 
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/

• LAD projekti: 
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/



LEADER pasākumu atbalsts uzņēmējdarbības 
attīstībai

VRG «No Salacas līdz Rūjai » konkursu paredz 
izsludināt aprīlī



Pieejamais finansējums kārtai-607922.72 EUR un 
virssaistību piešķīrums no LV valsts budžeta 87 571,49 EUR

Aktivitātēm :Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls 
atbalsts.

Produktu un pakalpojumu attīstīšana. Intensitāte 70%
50 000 pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādes un 
būvniecības projektiem; 75 000  būvniecības projektam, 
ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta 
attiecināmo izmaksu summas



Projekts «Apartamentu tipa ekonomiskās klases viesnīcas izveide»
Publiskais finansējums: 

52500.00 EUR



«Miniferma» atpūtas kompleksā Avoti



«Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā»
Divi projekti ar publiskais finansējumu 34743.94 EUR un 28925.62 EUR



Projekti ietas potenciāla attīstībai- Tūrisms un dabas pieejamība



Tērpi pašdarbnieku kolektīviem



BMX trases estakāde



Pakalpojumi uzņēmējdarbībai:

1. Speciālisti- konsultanti uzņēmējdarbībā INGA OZOLIŅA un 
VALDA EMPELE

2. Ekonomistu pakalpojumi projektu izstrādē : BAIBA GRŪBE 
un JĀNIS ORLEANS

3. Grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums
4. Projektu uzraudzība



Paldies par uzmanību!
Daiga Siliņa

Valmieras un Valkas konsultāciju biroju vadītāja
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612

E-pasts: daiga.silina@llkc.lv
Weblapa: www.llkc.lv


