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19.09.2014.
Labdien!
Informējam par Lauku atbalsta dienesta jaunumiem.

AKTUĀLI
1. LAD uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos (lasīt vairāk);
2. Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem (lasīt vairāk);
3. Informējam, ka no šodienas, 19.09.2014., EPS sistēmā klientiem ir atvērta iespēja iesniegt
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus 2015.gada Platību maksājumu sezonai;
4. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis
īpašu Zaļināšanas kalkulatoru (lasīt vairāk);
5. Līdz 20.septembrim turpinās iesniegumu iesniegšana atbalstam augļu un dārzeņu piegādei
skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis") (lasīt vairāk);
6. Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies dzīvnieku infekcijas slimības Āfrikas cūku
mēra uzliesmojuma laikā (lasīt vairāk);
7. Atsaukta projektu iesniegumu pieņemšana “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” (lasīt
vairāk);
8. No 2015.gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums (lasīt vairāk);
9. Informatīvie materiāli par Tiešajiem maksājumiem 2015.-2020 (lasīt vairāk) un Latvijas
lauku attīstības programmu 2014.-2020.g. (lasīt vairāk).

TIEŠIE MAKSĀJUMI





Līdz 29.09.2014. var iesniegt iesniegumu, šķirnes dzīvnieku organizācijas izsniegtu
atzinumu un papildinājumus vai labojumus, lai pieteiktos maksājumam “Lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” (LDGRS) ar atbalsta apjoma samazinājumu
(lasīt vairāk);
Līdz 15.11.2014. pieteikšanās uz pārejas posma valsts atbalstu par zīdītājgovīm (lasīt
vairāk);
Provizoriskās likmes Tiešajiem maksājumiem 2014. gadam (lasīt vairāk).

ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI
1. No 06.10.2014.-04.11.2014. notiks pieteikšanās pasākumā “Tūrisma aktivitātes
veicināšana”
 Aktivitātei jābūt saistītai ar dalību Berlīnes starptautiskajā pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādē - gadatirgū "Zaļā nedēļa - 2015",
Vācijā. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums (lasīt vairāk).
2. No 17.10.2014.-19.11.2014. notiks pieteikšanās pasākumam "Lauku saimniecību
modernizācija" (lasīt vairāk)
 Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība,
esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un
stacionāro iekārtu iegāde.
Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana:
LEADER programmas ietvaros „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (lasīt vairāk).
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ES EZF UN RĪCĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI
1. No 06.10.2014.-04.11.2014. notiks pieteikšanās pasākumā “Jaunu noieta tirgu
sekmēšana un reklāmas kampaņas”
 Kārta paredzēta aktivitātēm, kas saistītas ar dalību Berlīnes starptautiskajā
pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē - gadatirgū "Zaļā nedēļa 2015", Vācijā (lasīt vairāk).
2. No 20.10.2014.-20.11.2014. notiks pieteikšanās pasākumā “Investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” (lasīt vairāk).
3. No 20.10.2014.-20.11.2014. notiks pieteikšanās pasākumā “Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde” (lasīt vairāk).
Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos:
 Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana,
kur projektu iesniegumu
pieņemšana šobrīd ir izsludināta vietējo pašvaldību rīcības grupās (lasīt vairāk).

VALSTS ATBALSTS
1. „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM), turpina sniegt
atbalstu Latvijai nozīmīgām jomām, tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai,
mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam (lasīt vairāk);
2. Turpinās pieteikšanās valsts atbalstam šādās programmās (lasīt vairāk):
 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas (lasīt vairāk);
 Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (lasīt vairāk);
 Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai
garantētu tradicionālo īpatnību shēmā (lasīt vairāk);
 Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai (lasīt vairāk);

 Atbalsts kredītprocentu dzēšanai (lasīt vairāk);
 Fitosanitāro pasākumu kompensācijas (lasīt vairāk).

Ar cieņu,
LAD Ziņnesis

