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Lauku atbalsta dienesta funkcijas

Lauku atbalsta dienests ir akreditētā Maksājumu aģentūra, kas ir 
tiesīga administrēt Eiropas Savienības, kā arī valsts atbalstu 
laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. 
Lauku atbalsta dienests strādā ar šādiem Eiropas Savienības 
fondiem:

ELFLA 
ELGF
EJZF (EZF)

Līdz 01.01.2015 LAD dažādos atbalsta pasākumos 
izmaksājis 4,66 mld.EUR
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2014 - 2020 finansējums

ELFLA (Fonds Lauku Attīstībai) 1,5 mld. EUR

ELGF (Tiešie maksājumi) 1,7 mld. EUR

EJZF (Zivsaimniecības fonds) 0,18 mld. EUR
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LAD darbības kontrole un 
uzraudzība

2007 – 2013 periodā:
Sertificējošie auditi (KPMG, PWC, EJ) – 7 
Eiropas Komisijas auditi – 19
Eiropas Revīzijas palātas auditi – 9
Valsts Kontroles revīzijas – 3
   KOPĀ - 38
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Secinājumi pēc auditiem par 
investīciju pasākumiem

 Iepirkuma procedūra jāuzlabo, nav pieļaujams 1 
piedāvājums

 Lielāka uzmanība jāpievērš izmaksu pamatotības 
noteikšanai

 LAD nevar paļauties tikai uz citu institūciju 
atzinumiem, bet LAD jāpārbauda šo institūciju darbs

 Projektos jāparedz reāli sasniedzami mērķi
 Ja Projektos paredzētie mērķi nav sasniegti, 

jāparedz un jāpiemēro sankcijas
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Būtiskākās atšķirības no iepriekšējā 
programmēšanas perioda

Investīciju Projektos obligāti jāparedz vismaz vienu sasniedzamo 
mērķi:

1)Ekonomiskais mērķis (vismaz 10% vai ½ no ieguldīto 
investīciju apjoma)
•fizisko ražošanas apjomu vai neto apgrozījuma pieaugums 
•ražošanas efektivitāti
2) Vides mērķis
•uzbūvētas energoefektīvas būves
•ieviestas tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju 
samazinājumam 

Projektā paredzēto mērķu nesasniegšanas gadījumos tiks 
piemērotas sankcijas
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Būtiskākās atšķirības no iepriekšējā 
programmēšanas perioda

 Saistīto uzņēmumu atbalsta summēšana
 Atbalsta pretendenta saimniecībā nevar būt konstatēti 

aktuāli vides aizsardzības noteikumu pārkāpumi
 Atbalsta pretendents un tā dalībnieka saistītie uzņēmumi 

nevar būt ofšori (nedrīkst būt vairāk kā 25%)
 Atbalsta pretendentam nevar būt kāda no grūtībās 

nonākuša uzņēmuma pazīmēm
 Dokumentu iesniegšanas termiņu neievērošanas 

gadījumā - sankcijas
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SANKCIJAS (MK noteikumu 
Nr.598 6.pielikums)
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•Nepareiza iepirkuma metode,
•IUB nav atbilstošs piedāvājumu sagatavošanas 
termiņš,
•Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā 
specifikācija;
•Interešu konflikts, 
•Sadārdzinājums

•Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi,
•Nav veikti būtiski projekta grozījumu saskaņojumi,
•Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums virs 
maksimālā termiņa;
•Nepamatoti iekļautas izmaksas maksājuma 
pieprasījumā

•Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas 
izmantošanā;
•Investīciju atsavināšana
•Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji 
un mērķi



ELFLA 2014 - 2020
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Pasākums EUR
Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi 33 039 113

Konsultāciju pakalpojumi 10 445 189
Ieguldījumi materiālajos aktīvos 490 013 787

Ražošanas potenciāla atjaunošana pēc dabas katastrofām 5 000 000
Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 95 184 869
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 126 635 591
Ieguldījumi mežu atjaunošanā un uzlabošanā 36 865 553

Ražotājgrupu izveide 2 780 187
Platību maksājumi 555 082 773
Apdrošināšana 10 000 000
LEADER 79 088 515

Tehniskā palīdzība 63 270 810
Pārejošie maksājumi 24 188 822

Kopā 1 531 595 209



ELFLA investīciju pasākumu 2014.-
2020. Pirmās kārtas rezultāti

Projektu skaits
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ELFLA investīciju pasākumu 2014.-
2020. Pirmās kārtas rezultāti
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Identificētās kļūdas 1.kārtas projektos 
(mērķi, rādītāji)

 Uzrādīti vairāki mērķi vienai investīcijai
 Uzrādīti investīcijai neatbilstoši mērķi (vides 

mērķis, kur jābūt ekonomiskajam)
 Paredzēti vairāki sasniedzamie rādītāji kas nozīmē, 

ka projekta rezultātā būs jāsasniedz visi paredzētie 
sasniedzamie rādītāji

 Sasniedzamie rādītāji balstīti uz pārāk 
optimistiskām prognozēm (piem. neadekvāti liels 
cenas palielinājums pienam)

 Uzrādīti jau sasniegti mērķi
 Ieņēmumu pieaugums tiek paredzēts neatbilstoši 

liels, pamatojot ar produkcijas cenu palielinājumu, 
nevis ražošanas apjoma pieaugumu
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Identificētās kļūdas 1.kārtas 
projektos (iepirkums)

 Nav ievērota pareizā iepirkuma procedūra 
 IUB nav noturēts atbilstošo dienu skaits (tiek 

piemērotas soda sankcijas)
 Nav iesniegti divi/trīs derīgi piedāvājumi 
 Tehniskā specifikācija izstrādāta vienam 

konkrētam piegādātājam
 Piedāvājumi neatbilst tehniskajai specifikācijai
 Tehniskajā specifikācijā norādīti pārāk īsi piegādes 

termiņi, kas var radīt problēmas projekta 
realizācijas laikā

 Viena piedāvātāja sagatavoti visi piedāvājumi, kas 
satur vienādas kļūdas utml.

 Iepirkumos piedalās uzņēmumi, kas nestrādā 
konkrētajā nozarē
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ELFLA investīciju pasākumu 2014.-
2020. Pirmās kārtas rezultāti

Lauksaimniecības tehnika 2557 gb. tai skaitā:
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Traktori 288

Piekabes 249

Pļaujmašīnas/ smalcinātāji 210

Sējmašīnas 175

Arkli 171

Rullonu preses/ ietinēji 158

Fermas iekārtas 147

Frontālie/ teleskopiskie iekrāvēji 144

Mēslojuma izkliedētāji 142

Miglotāji 140

Kombaini 112



ELFLA investīciju pasākumu 2014.-
2020. Pirmās kārtas rezultāti

Būvniecība / pārbūve 288 gb. tai skaitā:

15

Fermas (kūtis) 78

Laukumi 38

Graudu apstrādes ēkas 29

Noliktavas 29

Tehnikas novietnes 23

Mēslu krātuves 14

Ražošanas ēkas 11

Kaltes 10

Skābbarības glabātuves 8

Siltumnīcas 7

Ilggadīgo stādījumu ierīkošana 13



ELFLA investīciju pasākumu 2014.-
2020. Pirmās kārtas rezultāti (nozares)
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Projektu skaits Publiskais finansējums EUR
Laukaugi 647 32 890 941
graudaugi 637 32 544 662
kartupeļi 8 302 010
rapsis 2 44 269
Dārzkopība 41 2 300 941
augļkopība 19 422 579
dārzeņkopība 20 1 509 470
stādu audzēšana 2 368 892
Ilggadīgie stādījumi 13 254 352
Piena lopkopība 306 24 266 475
Ganību dzīvnieki 157 4 647 420
nobarojamie liellopi 132 4 013 047
aitas 21 565 486
zirgi 4 68 887
Cūkas 7 672 094
Putni 7 678 019
Jaukti (laukkopība/lopkopība) 61 2 666 896
Cita nozare 23 1 211 340



Aktuālās projektu pieņemšanas kārtas

Pasākumi, kuros notiek projektu pieņemšana
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LAP pasākums Projektu iesniegumu 
pieņemšana 

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 
EUR 11 000 000 

06.07.- 04.08.2015

Atbalsts ieguldījumiem  infrastruktūras 
attīstībā  EUR 15 000 000

06.07.- 04.08.2015

Atbalsts ieguldījumiem  infrastruktūras 
attīstībā (valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmas) EUR 15 000 000

06.07.- 30.12.2015

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 
(mežsaimn. pakalpojumi) EUR 2 500 000

15.07.-14.08.2015

Tūrisma aktivitāšu veicināšana (mārketinga 
aktivite) EUR 200 000

15.07.-14.08.2015



Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi pasākumiem:
•Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai– 16.06.2015.
•Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības– 09.06.2015.

Plānotā projektu iesniegšana:
Jaunie lauksaimnieki         14.08.2015. - 14.09.2015.
Mazās saimniecības           27.08.2015. - 28.09.2015.
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Finansējuma sadalījums 
Jaunajiem lauksaimniekiem

Finansējuma sadalījums pa LAD RLP veikts, ņemot vērā vienotam platību maksājumam 
deklarētās platības un teritorijas attīstības indeksu proporcijā 50:50 19



Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta darījuma darbības plāna ieviešana saimniecības dibināšanai darījuma darbības plāna ieviešana saimniecības dibināšanai vai esošas 
saimniecības pārņemšanai savā īpašumā, veicinot tālāku saimniecības attīstību, saņemot

 40 000 EUR maksājumu (2 maksājumos – avansa maksājums un pēc darījuma darbības plāna īstenošanas)

Pasākuma ietvaros Jaunais lauksaimnieks Jaunais lauksaimnieks ir persona, kura:
– projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne vairāk kā 40 gadu veca 
– lauku saimniecību dibina pirmo reizi, kā tās īpašnieks
– ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības 

priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā 

juridiska personas gadījumā definīcija tiks piemērota personai, kurai pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu un ir 
noteicošā loma saimniecībā

Uz pieteikšanās brīdi jaunajam lauksaimniekam ir jābūt saimniecības izveidošanas (setting-up) procesā 
(ne ilgāk kā 24 mēnešus pirms pieteikuma un darījuma darbības plāna iesniegšanas), 
t.i., uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir jābūt reģistrētam Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. 

Jānodrošina ražošanas resurss : 15 000 -70 000 EUR standarta izlaides vērtībā

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
izstrādāts darījuma darbības plāns, ko realizē līdz 4 gadiem

Aktivitātes:
saimniecību izveidošana vai pārņemšana
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Finansējuma sadalījums 
Mazajām saimniecībām

Finansējuma sadalījums pa LAD RLP veikts, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha) pēc CSP datiem. 21



Atbalsta saņēmēji:

• Mazās lauku saimniecības - fiziska vai juridiska persona, kuras gada apgrozījums (vai SI 
vienības) no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas ir 2 000–15 
000 EUR un kuras īpašumā vai valdījumā ir līdz 50 ha LIZ.

• Atbalsts tiek sniegts mazajām lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu ražošanu un realizāciju, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā ir sniegušas gada 
pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadu.

Attiecināmās izmaksas
maksājums, lai segtu ar saimniecības attīstību saistītās izmaksas (piemēram, būvniecības, 
pārbūves, tehnikas, iekārtu, dzīvnieku iegādes u.c.) un 
izdevumus izglītības iegūšanai un konsultācijai (Kopējās izmaksas konsultāciju 
pakalpojumam tai skaitā uzraudzībai – 1050 EUR (7%), savukārt izstrādes izmaksas nedrīkst 
pārsniegt 450 EUR (3%), saskaņā ar darījuma darbības plānu.

Atbalsta maksājums 15 000 EUR saskaņā ar darījuma darbības plānu, 
ko izmaksā 2 maksājumos (80% un 20%)
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Mazo saimniecību attīstība 



Mazo saimniecību attīstība  

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

• sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojumu sniedzēju izstrādāts 
saimniecības darījuma darbības plāns visam saistību periodam

• iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības 
pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā

• Darījuma darbības plāna ieviešana jāuzsāk 9 mēnešu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu

Saistību periodā (līdz 4 gadi pēc darījuma darbības plāna apstiprināšanas):
• saimniecības darījuma darbības plāna īstenošana notiek konsultanta uzraudzībā, nodrošinot 

patstāvīgu, ienesīgu saimniecisko darbību;
• sasniedz darījuma darbības plānā noteiktos starpposma mērķus trešajā gadā un gala mērķus pēc 

darījuma darbības plāna īstenošanas;
• sasniedz neto apgrozījuma kāpumu ne mazāk kā 20% salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā 

iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju vai līdzvērtīgu ražošanas 
pieaugumu (fiziskās vienībās/SI). 
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Indikatīvās projektu pieņemšanas kārtas

Pasākumi, kuros projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2015.gadā 
pēc attiecīgo MK noteikumu pieņemšanas:

Pārējie pasākumi tiks atvērti nākamā gada pirmajā pusgadā.
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LAP 2014-2020 pasākums Projektu iesniegumu 
pieņemšana 

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 15.10.-31.12.2015
Apdrošināšanas prēmijas 15.08.-15.09.2015
Lauksaimniecības potenciāla atjaunošana un 
profilakse 

15.08.-31.12.2015

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
uzlabošanā 

01.10.-01.11.2015

Ieguldījumi materiālajos aktīvos (visos 
apakšpasākumos) 

15.11.-05.01.2015



Paldies par Jūsu uzmanību!Paldies par Jūsu uzmanību!
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