
LAD atbalsta programmas „ Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” 
kopsavilkums 

 
Programmas darbības 
teritorija 

Visa Latvija 

Atbalsta pretendents  Lauku saimniecība; 
 juridiska persona (fiziska persona, kas plāno dibināt 

zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu), kas 
plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;  

 lauksaimniecības produktu kooperatīvā sabiedrība. 
Papildus prasības 
pretendentam 

Ja projekta attiecināmās izmaksas pārsniedz 150 000 EUR, 
atbalsta pretendentam jāatbilst vismaz diviem šādiem 
rādītājiem: 
 pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20; 
 apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00; 
 tīrā peļņa + nolietojums × 50 % ≥ 0. 

Attiecināmās izmaksas  Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, IT un 
programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas 
paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu 
ražošanai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu stādu iegādei un stādījumu 
ierīkošanai; 

 nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, 
iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu būvju būvniecība, 
pārbūve, atjaunošana, ierīkošana un novietošana; 

 vispārējās izmaksas (t.sk. arhitektu, inženieru un 
konsultantu honorāri, ekspertīzes u.c.) – līdz 7% no visām 
izmaksām, nepārsniedzot 2% no ražošanas pamatlīdzekļu 
izmaksām un 7% no būvizmaksām; 

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa  

 Lauku saimniecībai un pārstrādes uzņēmumam, kas plāno 
uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu 
– 2 000 000 EUR (t.sk. pamatlīdzekļu iegādei – 700 000 
EUR); 

 juridiskai personai un jauniem lauksaimniekiem, kas plāno 
pārņemt, nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt 
komersanta statusu  – 150 000 EUR; 

 jauniem lauksaimniekiem – 400 000 EUR, 
nepārsniedzot ieņēmumus no lauksaimniecības produktu 
ražošanas un pārstrādes pēdējos 2 gados, izvēloties gadu ar 
augstāko ieņēmumu rādītāju, vairāk kā 5 reizes, ja tiek īstenots 
būvniecības projekts, un vairāk kā 3 reizes pārējiem projektiem 
(šo nosacījumu nepiemēro, ja projekta summa ir līdz 150 000 
EUR vai līdz 210 000 EUR bioloģiskajai saimniecībai, kas 
apsaimnieko zemi > 100 ha). 

Maksimālā atbalsta intensitāte  20 – 50% (atkarībā no attiecināmo izmaksu pozīcijām un 
darbības specifikas); 

 jaunajiem lauksaimniekiem – papildus intensitāte līdz 20%. 
Svarīgākie iesniedzamie 
dokumenti 

Ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 
EUR – 6 mēnešu laikā no LAD lēmuma par projekta 
apstiprināšanas ir jāiesniedz bankas lēmums par kredītlīdzekļu 
piešķiršanu. 
Ja projekta ietvaros paredzēti būvdarbi, jāiesniedz vismaz 
būvatļaujas kopija vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma 
kartes kopija ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres 
akceptu. 



Projektu īstenošanas termiņš  1 gads, ja projekta ietvaros tiek iegādāti tikai pamatlīdzekļi 
 2 gadi, ja projekta ietvaros ir paredzēti būvdarbi 

no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
Projektu iesniegšana 04.11.2019. - 04.12.2019. 

* Gados jaunais lauksaimnieks - fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. 
punkta "n" apakšpunktā minētajai definīcijai (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro 
fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51% kapitāldaļu 
un ir atsevišķas paraksttiesības): 

 projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem; 
 ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības 

kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai; 
 6 mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi 

dibina vai nomainoties paaudzei, pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51% 
kapitāldaļu vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas. 

 

Attiecināmās ir šādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas: 

 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. 

 
 
 


