
Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes  

2016.gada 14.janvāra sanāksmei 

PLATĪBU MAKSĀJUMI 

1. VAAD un LAD 2015.gadā integrētās audzēšanas atbalstam bija atšķirīgi 
pieteikšanās datumi. Vai 2016.gadā šie datumi un pieteikšanās sistēma būs 
saskaņota?  !
Atbilde: Platību maksājumu pieteikšanās termiņu pārcēla par 1 nedēļu; EK pieļāva 
šādu pārcelšanu, jo notika KLP reforma, stājās spēkā jaunas prasības, bet VAAD 
palika līdz tam noteiktais datums - 15.maijs. Tiešo maksājumu pieteikumu termiņus 
2016.gadā nav paredzēts mainīt.  !
2.Vai 2016.gadā varēs neierobežoti pieteikt jaunas augļu un dārzeņu platības 
integrētajai audzēšanai un pieteikt papildus platības jau esošajām?  !
Atbilde: Atsevišķi risināms jautājums ar ZM, ņemot vērā Lauku attīstības programmā 
2014-2020 pieejamo finansējumu. !
3.Iesniedzot platību maksājumu iesniegumu nepieciešams atjaunot aili (kura iepriekš 
bija) "Piezīmes", lai iespējams kaut pašam pierakstīt lauka nosaukumus vai kādus 
nepieciešamos apzīmējumus, jo šobrīd redzot bloku Nr. tas neko neizsaka un, ja lauku 
daudz nav iespējams orientēties. !
Atbilde: Aile tika izņemta, tāpēc ka nebija pieejama brīva vieta piezīmēm, jo saistībā 
ar jaunajiem atbalsta veidiem 2015. gadā būtiski mainījās veidlapas izkārtojums. LAD 
izprot lauksaimnieku vēlmi un strādāsim pie tā, lai paredzētu šādu aili 2016.gadā, bet 
tas palielinās esošo aiļu skaitu. !
4.Jautājums par atbalsta maksājumiem par 2015.gadu. Kad LAD plāno izmaksāt BLA 
atbalstu, saistīto atbalstu dārzeņiem, otru daļu vienotajam platību maksājumam un 
otru daļu par mazāk labvēlīgiem apstākļiem? !
Kad beidzot bioloģiskajām saimniecībām izmaksās kādu platību maksājumu? Vai mēs 
esam palikušas vienīgās saimniecības, kurām to neizmaksā? Decembra sākumā tika 
teikts, ka aizķeršanās ir tām saimniecībām, kas nodarbojas ar biškopību. Šodien 
paziņoja, ka nav pabeigta administrēšana, jo esam arī savvaļas augu vācēji un tie vēl 
nav skatīti- vai kaut kad skatīs? Ir kredītsaistības, kuru apmaksai arī ir noteikti 
termiņi! !
Atbilde: Visām bioloģiskajām saimniecībām, kuru pieteikumos nav konstatētas 
problēmas, ir izmaksāts VPM un ADSI gala maksājums, zaļināšanas maksājums un 
saistītais atbalsts par platībām (izņemot sēklas) Kopumā VPM avanss tika samaksāts 
90% un gala maksājums 40% no saimniecību skaita.  
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Saskaņā ar grafiku BLA atbalstu plānots maksāt februārī, kas saistītas ar to, ka spēkā 
ir jaunas prasības, lielāks darba apjoms sertificējošajām iestādēm un LAD.  !
5.Kā būtu iespējams panākt precizitāti maksājumos. Termiņi tiek ievēroti, bet 
zemniekam ir svarīgi vai platību maksājumus ieskaita janvārī vai jūnijā, bet arī, 
zvanot uz LAD atbildi, saņemt nav iespējams, kad aptuveni tas būs. Kā lai 
lauksaimnieks plāno savas finanses, ko kam solīt, jo no lauksaimnieka tomēr tiek 
prasīta konkrētība.  !
Atbilde: Precīzu izmaksu datumu katram lauksaimniekam nav iespējams pateikt, viss 
ir atkarīgs no veicamajām pārbaudēm un to rezultātiem katrā konkrētajā gadījumā. !
6.Augļkopībā ir prakse, ka augsni apstrādā, zaļmēslojumu sēj un iear tikai 1,5 līdz 2 
m platās slejās, parasti 2 gadu laikā, tad pavasarī stāda augļkokus, bet pārējo platību 
nopļauj un sasmalcina, tādējādi saglabājot zālāju rindstarpās. Kā platības jādeklarē 
šādā gadījumā, vai tāda apstrāde pēc LAD standartiem tiks pieļauta? !
Atbilde: Ja situācija ir tieši tāda, kā jautājumā aprakstīts, tad: 

1. pirmajā gadā deklarē platību kā āboliņu. Pirmajā gadā šo sējumu drīkst 
nepļaut. 

2. otrais gads: 

a. ja stāda augļudārzu pavasarī, tad deklarē kā augļudārzu.  

b. Ja joslas veido rudenī, tad jādeklarē kā āboliņš un platība jānopļauj un 
jānovāc.  

c. Ja joslas izveido pavasarī, bet stāda augļudārzu rudenī, tad jādeklarē kā 
papuve. Rindstarpām jābūt frēzētām vai artām (melnām). Joslām jābūt 
koptām. 

Ja augļudārzu plāno ierīko patstāvīgajās pļavās, to par papuvi drīkst deklarēt tikai tad, 
ja tā ir bijusi aparta. !
Jau izveidotā augļudārzā rindstarpām jābūt koptām. !
7.Jautājums (un vienlaikus - ierosinājums), kas droši vien aktuāls daudziem citiem - 
Kāpēc nav iespējama parasto pļavu (ne bioloģiski daudzveidīgo, bet pirms 20 gadiem 
sētu zālāju), kur tiek vākti ārstniecības augi, nosmalcināšana ar smalcinātāju? 
Ierosinām atļaut bioloģiskajām saimniecībām, kas vāc un audzē tējas un kurām nav 
bioloģiski vērtīgo zālāju, atļaut pļavu nosmalcināšanu. Pretējā gadījumā veidojas ļoti 
apgrūtinoša situācija - vai nu ir jāiegādājas pļaušanas un siena sagatavošanas 
tehnika, kas iesācējiem vai mazām saimniecībām bieži nemaz nav iespējams vai 
jāvienojas par siena savākšanu ar lopkopjiem (kas apgrūtina vai padara neiespējamu 
tēju vākšanu šajās pļavās (un tas galu galā ir saimniecības primārais mērķis)). Jā, 
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smalcināšana nebūtu pieļaujama bioloģiski vērtīgajās pļavās (lai gan tieši to 
apsaimniekošanai tā sākotnēji tika ieviesta), taču kāpēc to neatļaut ražojošām 
tējaudzētāju saimniecībām parastajās pļavās? !
Atbilde: Šobrīd MK noteikumos ir noteikta zāles novākšanas prasība. MK noteikumu 
prasību izmaiņas ir MK noteikumu jautājums. !
8.LAD inspektors kontrolējot lauka robežas dabā iet ar GPS pa kadastra kartes 
robežām. Es apsaimniekoju lauku no robežzīmes līdz robežzīmei, kuras ierādījis 
mērnieks. Robeža dabā nesakrīt ar kadastra kartes robežu. Rodas nevajadzīgi  
pārpratumi ar LAD un kaimiņu par apsaimniekotās zemes platību. Kā rīkoties, lai 
nebūtu pārpratumu? !
Atbilde: Inspektors pārbaudes laikā mēra platību, vadoties pēc lauku robežām un 
robežzīmēm dabā. Ja lauka robežas un robežzīmes dabā nav identificējamas, tad 
platību uzmērīšanai tiek izmantots kadastra slānis. !
9.Ja konstatēta lauka bloku pārdeklarācija, LAD atsūta vēstules atbalsta maksājumu 
pieteicējiem, kuri pieteikuši atbalsta platības. Vai pastāv iespēja mainīt pastāvošos 
noteikumus, kuri neatļauj LAD darbiniekiem sniegt informāciju par tiem atbalsta 
pretendentiem, kuri vēl ir pieteikušies uz atbalstu pārdeklarētajā blokā? !
Atbilde: LAD darbiniekiem nav tiesību sniegt šādu informāciju, tāpēc arī vēstulēs 
šāda informācija netiek iekļauta. Savukārt ar 2016.gada sezonu tiek plānots ieviest 
brīdināšanas sistēmu pie elektroniskās pieteikšanās sistēmas, lai šīs situācijas varētu 
savlaicīgi risināt. !
10.Vai LAD operatīvi apmainās ar ZM ar informāciju pa kārtējā gadā faktiski 
apsaimniekotajām lauku kultūru platībām? ZM noteiktā vasaras rapša pārspīlētā 
references platība-76.285 ha, šai kultūrai 2015. gadam atvēlētā saistītā atbalsta 
summa un uz šo datu pamata ieplānotā likme (19 EUR/ha) noveda pie tā, ka par šīs 
kultūras hektāru tiks samaksāts četras reizes vairāk. !
Atbilde: Pēc ZM pieprasījuma regulāri tiek sniegta pieejamā informācija. Konkrētā 
situācija ir saistīta ar to, ka references periodā vasaras rapša platības bija būtiski 
lielākas, nekā faktiski apsētas 2015.gadā. !
11.Vai laikā no 2015.g. jūnija, kad tika pabeigta platību maksājumu pieteikumu 
pieņemšana, līdz 2015.g. 27. oktobrim, kad ar Ministru kabineta noteikumiem tika 
apstiprinātas katrai nozarei iedalītās saistītā atbalsta summas, LAD kopā ar ZM 
nebija iespējams novērst būtiskās nesakritības? Kādas darbības paredzētas attiecībā 
uz 2016. gadu un turpmāko gadu ar ražošanu saistītiem maksājumiem, lai realizētos 
Eiropas Komisijas noteiktais princips: ar šo maksājumu jāatbalsta nozares, kurās jau 
ir ekonomiski sarežģījumi vai arī ir šādu sarežģījumu draudi? !
Atbilde: Tas ir ZM kompetences jautājums. 
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!
PROJEKTI !

12.Programmā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības” MK noteikumi Nr.292, nosaka, ka atbalsta pretendentam ir jābūt 
iegūtai augstākai vai vidējai izglītībai, vai apgūtām lauksaimniecības 
pamatzināšanām vismaz 160 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
Daudzi lauksaimnieki arodvidusskolu beiguši padomju laiku gados, kad pie 
diplomiem netika pievienots dokuments par stundām katrā priekšmetā. LAD pārstāvji 
šiem klientiem liek griezties arhīvā, lai varētu sameklēt kādā programmā cik stundas 
apgūtas. Vai LAD varētu šādu informāciju no arhīva pieprasīt, lai katram 
pretendentam nav papildus izdevumi? !
Atbilde: LAD ir izveidojis no jau iesniegtiem dokumentiem un citas pieejamās 
informācijas skolu sarakstu, kuru beidzējiem netiek prasīta informācija. Skolu 
saraksts publicēts LAD mājaslapā. Līdz ar to tiem pretendentiem, kuri beiguši  šīs 
skolas, nav nepieciešamas arhīva izziņas. Informācija pieejama LAD mājaslapā sadaļā 
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – Rokasgrāmatas”.  
Pretendenti izdevumus, kas radušies par arhīva izziņas pieprasīšanu, var iekļaut 
projekta vispārējās izmaksās (20%). !
13.LAD mājas lapā pie mazo saimniecību dokumentācijas (rokasgrāmatas) ir 
pievienota vispārējās Publicitātes vadlīnijas, no kurām īsti nesaprotu, kas tieši 
attiecas uz mazo projektiem. Jo tur noteikts, ja projekts ir >10 000 tad vajag 
informācijas plāksni, bet vienlaicīgi minēts, ka tas ir apmācībām (it kā piemērs nevis 
ka tikai apmācībām), turpat tālāk attiecībā uz investīcijām pamatlīdzekļos plakātu 
vajag, ja ir > 50 000 EUR. No tā var secināt, ka uz mazo saimniecību projektiem īsti 
nekas neattiecas. Būtu labi saņemt LAD skaidrojumu par šo - vajag/nevajag k/ko un 
ja vajag, tad ko un kur. !
Atbilde: Publicitāte nepieciešams ievērot arī mazajām saimniecībām (izdales 
materiāls). !
14.Vai varētu uzzināt, kad paredzama nākamā pieteikšanās vienreizējā atbalsta 
programmai mazajām lauku saimniecībām? 2015.gada oktobrī tā saucās apakš 
pasākums: "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 
ar vienreizēju finansējumu līdz 15 000 EUR. !
Atbilde: Plānots, ka tā varētu būt 2016.gada vasara. !
15.Kāpēc atbalsta pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” iespējams iesniegt 
projektus tikai pilnīgi jaunas tehnikas iegādei? Kāpēc šajā atbalsta pasākumā netiek 
dota iespēja iegādāties arī lietotu vai mazlietotu tehniku? !
Atbilde: EK likumdošana (Regulas 1605/2013 45.pants) paredz, ka investīciju 
pasākumiem atbalstāma tikai jaunu pamatlīdzekļu iegāde.  
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!
16.Kāds ir 2016.gada grafiks pasākumu kārtām - kad tiek plānots atvērt citas kārtas 
šajā gadā uz investīciju pasākumiem, kā arī kāds ir laika grafiks LEADER stratēģiju 
apstiprināšanai un kad tur varētu tik uzsākta kārtu izsludināšana uz noteiktajiem 
pasākumiem. Tas ir nepieciešams, lai spētu plānot aktivitātes visa gada garumā. 
Vai ir zināms, kad tiks atvērtas nākamās kārtas mazo lauksaimnieku programmā, 
jauno lauksaimnieku programmā, ieguldījumos materiālajos aktīvos un uzņēmumu 
radīšanā un attīstībā. !
Atbilde: Tiek izstrādāts pasākumu atvēršanas grafiks 2016.gadam. Provizoriski 
atbalsts jauniem lauksaimniekam un mazajām saimniecībām plānots 2016.gada 
vasarā, IMA - 2016.gada rudenī un nelauksaimniecības pasākums – 2016.gada otrajā 
pusē. Grafiks tiek saskaņots ar ZM, tas tiks publicēts LAD mājaslapā. !
Par LEADER: Komitejas sēdes, kurā varētu tikt apstiprinātas pirmās 13.stratēģijas (ja 
netiek lūgts papildināt vai precizēt stratēģijas) ir plānota 27.01.2015., 28.01.2015. 
Pārējās Komitejas sēdes ir paredzētas 03.02.2016, 10.02.2016 un 11.02.2016.  
Katrai VRG projektu izsludināšanas kārtas būs atšķirīgos termiņos. 
Piemērs: 

!
17.Kādas ir veiktās izmaiņas investīciju pasākumos šajā kārtā, salīdzinot ar 
iepriekšējo kārtu un, vai uz nākamajām kārtām tiek plānots veikt kādas izmaiņas. Ir 
dzirdētas runas, ka tiek plānots pārskatīt atbalsta intensitātes it īpaši attiecībā uz 
mazajām saimniecībām, paredzot iekārtām un būvēm augstāku atbalsta intensitāti. !
Atbilde:  
Izmaiņu aktualitātes pasākuma “ Ieguldījumi materiālajos aktīvos” jaunās projektu 
pieņemšanas kārtas ietvaros: 
1. Paredzēta papildus atbalsta intensitāte jaunajam lauksaimniekam: +10% 

pamatlīdzekļiem un +20% būvniecībai  
Jaunā lauksaimnieka definīcija pasākuma “ Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
ietvaros: 
Gados jaunais lauksaimnieks - fiziska vai juridiska persona (juridiskas personas 
gadījumā jaunajam lauksaimniekam uzņēmumā jānodrošina vismaz 51 % kapitāldaļu 
īpatsvaru un paraksttiesības): 

• projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem 
(nav izpildījušies pilns 41 gads); 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs

Stratēģiju 
apstiprināšana

VRG ne vēlāk 
kā mēnesi pirms 

projektu 
iesniegumu 
pieņemšanas 

saskaņo projektu 
iesniegumu 
pieņemšanas 

laiku. 

No 20.03.-20.04.2016 ir projektu 
pieņemšanas kārta VRG.

VRG vienu mēnesi 
vērtē iesniegtos 

projektus. 
(piemēram: no 

20.04.-20.05.2016) !
* p r o j e k t i D i e n e s tā 
maija mēnesī.
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• ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību 
vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā 
vai to iegūs līdz projekta pabeigšanai; 

• sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par apstiprināšanu pirmo reizi 
dibina vai pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 
procents kapitāldaļu vai lauku saimniecību nodibinājis vai pārņēmis ne 
vairāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. 

Attiecināmo izmaksu summas: 
• Maksimālā summa, kurai piemērojas jaunā lauksaimnieka paaugstinātā 

atbalsta intensitāte: 400 000 EUR (atbilstoši pēdējā noslēgtā gada apgrozījuma 
reizinājumam ar attiecīgo koeficientu (3 – pamatlīdzekļu iegāde vai 5 - 
būvniecība)). Ja, piemēram, projektu attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 
400 000 EUR, tad pārsniegtajai attiecināmo izmaksu summai (virs 400 000 
EUR) piemēro parasto atbalsta intensitāti atbilstoši MK noteikumu Nr.600 
7.pielikumam. 

• Līdz 150 000 EUR attiecināmo izmaksu summai – nepiemēro koeficienta 
reizinājumu. 

2. Papildus atbalsta intensitāte energoefektivitātei ēku būvniecības 
gadījumā: 

• Atbalstu par ēkas energoefektivitātes palielināšanu piešķir, ja ēkā enerģija tiek 
izmantota mikroklimata regulēšanai (apkure un telpu dzesēšana). 

• Atjaunojot vai pārbūvējot esošās būves, panāk vismaz 20 procentu enerģijas 
ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai, vērtējot pret pašreizējiem ēkas 
parametriem, un to pierāda ēkas energoaudits, kurā iekļauta informācija par 
ēkas enerģijas patēriņu pirms un pēc ēkas atjaunošanas vai pārbūves; 

• Būvējot jaunas būves, kuru enerģijas patēriņš apkurei un telpu dzesēšanai ir 
vismaz par 20 procentiem mazāks, nekā MK noteikumu Nr.600 15.pielikumā 
noteiktās prasības. To pierāda ēkas energoaudits vai energoefektivitātes 
aprēķins, kurā iekļauts jaunbūves enerģijas patēriņš un normatīvajos aktos 
noteiktais sasniedzamais ēkas enerģijas patēriņu. 

• Ēku tipi, kuriem varēs piemērot energoefektivitātes palielināšanu jaunas 
būvniecības gadījumā: 

✓ Apkurināmās siltumnīcas, 

✓ Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas, 

✓ Vistu kūtis,  

✓ Cūku novietnes, 

✓ Ražošanas ēkas lauksaimniecības produktu pārstrādei. !
18.Projekta ietvaros tiek paredzēts iegādāties uzglabāšanas konteinerus dārzeņiem - 
vai tie ir klasificējami kā būve un līdz ar to nepieciešama būvvaldes saskaņošana vai 
tos var attiecināt kā iekārtas, jo tās faktiski ir pārvietojamas un tām nav nepieciešami 
pamati. !
Atbilde: Pārvietojamie dārzeņu konteineri klasificējas kā iekārtas, tā nav būvniecība 
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(ja nav nepieciešama pamatu izbūve). Šis pats nosacījums attiecas uz degvielas 
uzpildes stacijas cisternām. !
19.Ja augkopības saimniecība iegādājas precīzās l/s tehnoloģijas un izvirza mērķi 5D 
no B.1. tabulas projekta iesnieguma veidlapā, vai aprēķini par SEG/amonjaka emisiju 
jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu, vai var vēlāk? Vai aprēķinus tiesīgs veikt pats 
atbalsta pretendents? Ja nav lopu, vai jāizpilda abi pielikumi (13., 14.), vai viens? 
Kur var iepazīties ar pareizu aprēķina metodiku?  !
Atbilde: Aprēķins ir jāiesniedz ar projekta iesniegumu, lai varētu projektu apstiprināt 
ar šo konkrēto mērķi - siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas) vai 
amonjaka emisiju samazināšanai. Aprēķinu var veikt pats pretendents, bet jābūt 
skaidriem izejas datiem, kas izmantoti aprēķinā, lai LAD var pārbaudīt aprēķina 
precizitāti. Par precīzu aprēķinu precīzām tehnoloģijām var interesēties LLU pie Ingas 
Grienfeldes (tālrunis 29945987) .  !
20.Kādi gadi jāatspoguļo ražošanas apjomos, izmaksās un naudas plūsmā projektiem 
līdz 150 000 eiro? Vai tiešām nepieciešama naudas plūsma par pēdējo noslēgto gadu 
un ko tas dod? !
Atbilde: LAD mājas lapā pieejamā projekta iesnieguma versijā ir izveidots, ka naudas 
plūsmu var aizpildīt no projekta iesniegšanas gada, bet ražošanas tabulas un izmaksu 
tabulas jāatspoguļo par visiem gadiem, sākot no pēdējā noslēgtā gada, izņemot 
gadījumus, kad projekta ietvaros uzsāk saimniecisko darbību.  !
21.2015. gadā graudaugu ražība bija krietni labākas salīdzinot ar citiem gadiem. 
Šādas ražas turpmāk nav pamata plānot. Salīdzinājumā ar 2014. gadu, gan 
ieņēmumu, gan realizēto graudu tonnas pārsniedz 10 % pieaugumu.  Kā LAD 
skatīsies, ja 2016. gadā tiks plānotas zemākas graudaugu ražības par 2015. gadu un 
trešajā gadā pēc realizācijas tiks sasniegts 10 % pieaugums pret 2014. gadu? !
Atbilde: Ekonomiskais mērķis nevar būt jau sasniegts pirms projekta ieviešanas. Tad 
jāizvērtē, vai nav jāizvēlas citi rādītāji, ja pastāv risks tos nesasniegt. 

22.Ja saimniecība audzē graudaugus un gaļas lopus un plānots iegādāties traktoru, 
kas tiks izmantots abās nozarēs, mērķis jāsasniedz 3. vai 6. gadā pēc realizācijas? 
Mērķis būs palielināt kopējo neto apgrozījumu. !
Atbilde: Šajā gadījumā, kad iegāde ir uz abām nozarēm, tad būtu jāizvērtē, kura 
nozare ir dominējošā ar lielāku īpatsvaru, tad attiecīgi piemēro uzraudzības periodu. !
23.Ja projektā ir paredzēta ilggadīgo stādu iegāde, vai projektu var realizēt divu gadu 
laikā nevis viena gada laikā? !
Atbilde: Jā, ilggadīgo stādu ierīkošanai var piemērot maksimālo īstenošanas termiņu – 
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2 gadus. !
24.Mazo saimniecību projektu pieteikumu izskatīšanas procesā Lauku atbalsta 
dienests uzdod sekojušu jautājumu: "[5] Projekta iesniegumam pievienota izglītību 
apliecinoša dokumenta kopija. Dokumentā nav iespējams noteikt apgūto priekšmetu 
stundu kopskaitu. Noteikumu Nr.292 34.6.apkašpunkts nosaka, ja izglītības 
apliecinošā dokumentā nav norādīts stundu skaits, pievieno attiecīgo mācību 
programmu vai arhīva izrakstu par apgūto mācību programmu." Ir liels skaits 
atbalsta pretendentu, kuru izglītības iestādes ir likvidētas. Varbūt ir iespējams, lai 
samazinātu administratīvo slogu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienestam pašam 
kā valsts iestādei  no citas valsts iestādes - arhīva, iegūt nepieciešamo papildus 
informāciju par mācību programmām šajos gadījumos, lai katram  neveidojās 
papildus izmaksas, laika patēriņš šo izziņu iegūšanai, kas citur nekur arī nebūs vairāk 
vajadzīga,  arhīva nodaļas nav arī  katrā bijušā rajona centrā, nav tik viegli 
sasniedzamas, tās arī maksā utt. !
Atbilde: LAD ir izveidojis no jau iesniegtiem dokumentiem un citas pieejamās 
informācijas skolu sarakstu, kuru beidzējiem netiek prasīta informācija. Skolu 
saraksts publicēts LAD mājaslapā. Līdz ar to tiem pretendentiem, kuri beiguši šīs 
skolas, nav nepieciešamas arhīva izziņas. Informācija pieejama LAD mājaslapā sadaļā 
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – Rokasgrāmatas”.  
Pretendenti izdevumus, kas radušies par arhīva izziņas pieprasīšanu, var iekļaut 
projekta vispārējās izmaksās (20%). !
25.Par iepirkumu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu - vai cenas svars var būt 
mazāks par 50% no kritēriju svara? !
Atbilde: Noteikumi nenosaka proporciju starp kritērijiem, kas ir saistīti ar izmaksām, 
un ar izmaksām nesaistītiem kritērijiem. Augstāks īpatsvars ar izmaksām saistītiem 
kritērijiem nosakāms iepirkumiem, kuriem ir iespējams noteikt pietiekami precīzas 
tehniskās specifikācijas. Savukārt gadījumā, ja iepirkums ir tehniski sarežģīts, ietver 
mainīgus apstākļus līguma izpildē vai iepirkuma priekšmets ir inovatīvs, ir 
nepieciešami oriģināli risinājumi, augstāks īpatsvars būtu jānosaka ar kvalitāti 
saistītiem vērtēšanas kritērijiem, lai samazinātu neveiksmīgas, neefektīvas līguma 
izpildes risku.  
Tas nozīmē: rūpnieciski ražotai lauksaimniecības tehnikai cenai ir jābūt augstākam 
īpatsvaram, bet inovatīvai iekārtai, kas tiek pasūtīta uzņēmumam saražot vienā 
unikālā eksemplārā, augstāks īpatsvars būtu jānosaka ar kvalitāti saistītiem vērtēšanas 
kritērijiem. !
26.Pēc MK 600 55.4. punkta nomas līgumiem jābūt uz 7 gadiem un reģistrētiem 
zemes grāmatā. 1.pielikumā un LAD veidlapās pie pavaddokumentiem D. sadaļā 5. 
punktā minēts 7 vai 12 gadi, 35. punktā - 12 gadi. Vai 1. pielikuma D1 sadaļā šie 
termiņi ir norādīti kļūdaini un nomas līgums vajadzīgs uz 7 gadiem? !
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Atbilde: Nomas līgumam jābūt uz 7 gadiem. 

27.Vai iesniedzot projekta iesniegumu būvniecībā nav nepieciešama būvatļauja, ne 
citi dokumenti? !
Atbilde: Ja nevēlas saņemt prioritāros atlases kritērijus, tad visus ar būvniecību 
saistītos dokumentus var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas. 

28.Vai iesniedzot projektu būvmateriālu iegādes gadījumā vajag sagatavotu tehnisko 
projektu? !
Atbilde: Tas atkarīgs no būvniecības veida – ja plānota pārbūve vai jaunbūve, tad ir 
nepieciešami būvprojekti, citos gadījumos – apliecinājuma karte vai paskaidrojuma 
raksts. Ieteicams pirms projekta iesniegšanas sazināties ar būvvaldi, lai noskaidrotu, 
vai iespējams saimnieciskā kārtā veikt konkrētos būvniecības darbus un kādi 
būvniecības dokumenti būs jāgatavo. !
29.Atbalsta pretendenta pēdējais noslēgtais gads ir 2014. gads, neto apgrozījums ap 
2500.00 EUR, apsaimniekotā LIZ ap 4.5 ha. Izstrādājot projektu un norādot plānotos 
2015.gada rādītājus, sanāk  ka apgrozījums būs vairākkārtīgi palielinājies salīdzinot 
ar pēdējo noslēgto gadu (plānotais 2015.g. apgrozījums ir 65000.00 EUR, un 
2015.gadā apsaimniekotā LIZ platība (pieteikta arī VPM) ir palielinājusies līdz 14 
ha. 2015.gadā un turpmākajos gados apsaimniekotajā platībā audzēs dārzeņus   un 
graudaugus, un apgrozījums palielināsies ik gadu, lielākais  īpatsvars būs tieši 
ieņēmumiem no dārzeņu realizācijas. Kādu sasniedzamo mērķi un rādītāja izvēlēties, 
kas atbilstu 2A mērķim. Lai nerastos situācija, ka izvēlētais mērķis ir neatbilstošs. Ja 
sasniedzamos rādītājus attiecina pret pēdējo noslēgto gadu (2014), bet neto 
apgrozījuma un apsaimniekoto platību palielinājums (vismaz > par 10%) jau 
plānojas izpildīties 2015.gadā. !
Atbilde: Šim vismaz 10% ekonomiskajam pieaugumam būtu jābūt pret 2015.gada 
informāciju, jo ar projektu īstenošanu jāpierāda, kāds konkrēts uzlabojums būs 
saimniecībai. !
30.Klients ir iesniedzis projektu pieteikumu mazo lauku saimniecību atbalsta 
programmā. Šobrīd vēlas pieteikties uz ieguldījumiem materiālajos aktīvos.. Kāds 
būtu jāliek mērķis, ja mazo saimniecību programmā, tas ir bijis 30% pieaugums, vai 
ir jāliek vēl papildus 10 %? !
Atbilde: Jā, tas ir papildus, jo nevar startēt 2 pasākumos ar vienu mērķi. Jāpierāda, 
kādu uzlabojumu šis konkrētais projekts dos saimniecības attīstībai. !
31.Piena lopkopības saimniecība 2015.janvārī startējusi uz ieguldījumiem 
materiālajos aktīvos, kur plānoti 10% pieaugums, arī šajā kārtā vēlas startēt uz 
ieguldījumiem materiālajos aktīvos. Kāds mērķis būtu jādefinē šajā gadījumā? 
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!
Atbilde: Var būt ekonomiskais mērķis, bet tad ir jābūt uzlabojumam, salīdzinot ar 
pirmā projekta sasniedzamo mērķi. Mērķis ir atkarīgs arī no plānotās investīcijas, 
iespējams var būt saistīts ar ražošanas efektivitātes uzlabošanu. 

!
FINANŠU DISCIPLĪNA !

32.Vai tiek turpināti t.s. “finanšu disciplīnas “ pasākumi - ieturējumi no ES 
maksājumiem, kas pārsniedz 2000 EUR? Kurās nozarēs (maksājuma veida) un cik 
procenti tika (tiks) ieturēti no 2015.gadā aprēķinātajiem atbalsta maksājumiem? !
Atbilde: Jā, finanšu disciplīnas pasākumi tiks turpināti. Finanšu disciplīna 
2015.gadam bija 1.393041%. Finanšu disciplīna netiek piemērota konkrētam 
atbalstam, bet kopējai ELGF atbalstu summai. !!

PIENA KRĪZE 
33.Piena pārstrādes uzņēmumi jau otro gadu piena ražotājiem par piegādāto pienu 
maksā nesamērīgi zemu cenu (par 9eiro centiem/l mazāk kā vidēji ES dalībvalstīs; par 
8-9 eiro centiem/l zem ražotā piena vidējās pašizmaksas; pēdējos mēnešos Latvijas 
piena ražotājiem maksātā cena ir viszemākā Eiropas Savienībā). 
Vai arī Lauku atbalsta dienesta vadība uzskata, ka šajā situācijā jāatbalsta piena 
pārstrādes uzņēmumi, kas iesniedz projektu pieteikumus pasākumam “Atbalsts 
ieguldījumiem pārstrādē. !
Atbilde: Jāvērtē katrs konkrētais projekts. 
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