2018. gada 04. oktobrī
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta programmas „Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās” kopsavilkums
Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Programmas mērķis

Atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības
rādītājus un konkurētspēju

Atbalsta pretendents

Lauku saimniecība.
Ja projekta attiecināmās izmaksas pārsniedz 150 000 EUR, atbalsta
pretendentam jāatbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

Atbalstāmās darbības

- pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;
- apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00;
- tīrā peļņa + nolietojums × 50 % ≥ 0.
1) Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzēts lauksaimniecības produktu ražošanai (kā arī iepakošanai un
pirmapstrādei).
2) Lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu būvju
būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija.

Attiecināmās
izmaksas

1) Jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde.

Atbalsta intensitāte

No 20% līdz max 50% no attiecināmajām izmaksām

Maksimālās projekta
attiecināmās izmaksas

Līdz 2 000 000 EUR visā 2014.−2020. gada programmēšanas periodā,
t.sk. līdz 700 000 EUR – pamatlīdzekļu iegādei.

Projektu īstenošanas
termiņš

Max 1 (viens) gads – ja projekta ietvaros tiek iegādāti tikai pamatlīdzekļi

2) Būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas.

Max 2 (divi) gadi – ja projekta ietvaros ir paredzēti būvdarbi
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu pieņemšanu (t.i. max 1 vai 2 gadi sākot no ~2019. gada
februāra).

Projektu iesniegšana

18.10.2018.-22.11.2018.

Svarīgākie
iesniedzamie
dokumenti

Ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 EUR – sešu
mēnešu laikā no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas
ir jāiesniedz bankas lēmums par kredītlīdzekļu piešķiršanu.
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Ja projekta ietvaros paredzēti būvdarbi, jāiesniedz vismaz būvatļaujas
kopija vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopija ar
būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu

Pielikums:
Attiecināmās ir šādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas:
➢
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lauksaimniecībā izmantojamie traktori;
augsnes apstrādes tehnika un iekārtas;
sēšanas un stādīšanas tehnika un iekārtas;
lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnika un iekārtas, arī lopbarības
sagatavošanas un novākšanas tehnika un iekārtas;
sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, arī mēslošanas un augu aizsardzības
tehnika un iekārtas;
kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas;
lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, arī
aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;
sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas;
datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (arī
programmnodrošinājums), mobilie un stacionārie svari;
tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai ganībās
(dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un iekārtas);
fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, arī kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas iekārtas
un tehnika;
piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas;
laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;
lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehnika un iekārtas,
tostarp mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;
ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tehnika;
laistīšanas tehnika un iekārtas;
siltumnīcu tehnika un iekārtas;
specializētie transportlīdzekļi, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes
kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko
funkciju veikšanai paredzētās iekārtas;
ilggadīgo augļkopības kultūru stādi (izņemot zemenes), stādījumu balstu sistēmas, žogi,
žogu balsti.

SIA „AG Capital CFO Services”
Registered address: Magnoliju Street 12, Lapenieki,
Kekavas reg., Kekavas dist., LV-2111, Latvia
Office address: Robezu Street 46, Riga, LV-1004, Latvia

VAT Reg. Nr.: LV40103526074
AS Swedbank HABALV22
LV70HABA0551032961394

Pielikums:
Attiecināmo izmaksu maksimums ("griesti") jaunas būvniecības, rekonstrukcijas,
vienkāršotas rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21.
22.
23.
24.

Būves tips

Mērvienība

Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nojumes (bez
sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)
Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes
Lauksaimniecības noliktavas un glabātavas
Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas
(0 ºC līdz + 8 ºC)
Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas
(no 0 ºC līdz –8 ºC)
Pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 ºC līdz –25 ºC)
Dzīvnieku novietnes:
cūku novietnes
gaļas un piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes
piena mājas
Betonētas kūtsmēslu krātuves
Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves
Virszemes metāla konstrukcijas kūtsmēslu krātuves
Siltumnīcas:
vasaras
ziemas
Graudu un sēklu pirmapstrādes būves
Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves
Kautuves
Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas raž.
Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai
Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves
Noliktavas un inženierkomunikāciju būves ražošanas
vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz
atsevišķi izvietotām būvēm)
Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās
infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)
Labiekārtošanas izmaksas:
betonēti laukumi
asfaltēti, bruģēti laukumi
grants seguma laukumi
dolomīta šķembu laukumi
Zāliena ierīkošana
Skābbarības tvertnes
Apsildāmās garāžas
Administratīvās telpas
Betona plākšņu klājuma ceļš

euro/m2

Max attiecināmās
izm. (bez PVN)
163,00

euro/m2
euro/m3
euro/m3

182,00
60,00
130,00

euro/m3

150,00

euro/m3

175,00

euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m3
euro/m3
euro/m3

437,00
350,00
570,00
50,00
30,00
40,00

euro/m2
euro/m2
euro/m3
euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m2

50,00
190,00
70,00
512,00
515,00
640,00
570,00
500,00
334,00

euro/m3

2,00

euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m2
euro/m3
euro/m2
euro/m2
euro/m2

32,00
38,00
15,00
18,00
1,00
65,00
269,78
354,85
56,17
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