Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes
2019.gada 10.septembra sanāksmei
Platību maksājumi
1. Par fizisko kontroļu rezultātiem. Vai konstatēto pārkāpumu un neatbilstību īpatsvars ir
samazinājies vai palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu? Vai pārbaudāmo
saimniecību skaitā tiek iekļautas arī bioloģiskās saimniecības un fiziskās personas? Kāda
ir procentuālā attiecība – cik no visām ir bioloģiskās saimniecības, cik fiziskās personas.
Atbilde:
Visvairāk pārkāpumu tiek konstatēts par atbilstošu zālāju apsaimniekošanu.
Informāciju par pārkāpumiem varēsim sniegt pēc 15.septembra. Šobrīd pieejamie dati
nesniegs informāciju par patieso situāciju, jo dienests pārbaudes pabeidzis pārsvarā tādās
saimniecībās, kurās nav zālāju vai papuvju.
Dienests grib vērst uzmanību pārkāpumiem, kas tiek konstatēti saistībā ar atbalstu “Rugāju
lauks ziemas periodā”. Pārbaužu laikā tiek konstatēts, ka rugāju atbalstam deklarētajos
laukos ir iesētas citas kultūras vai tie ir aparti, līdz ar to lauki vairs nav atbalstam tiesīgi.
Lūgums pārskatīt laukus, kas pieteikti minētajam atbalstam, un pārbaudīt, vai šie lauki
tiešām atstāti rugainē. Nereti tiek sajaukti lauki - rugāji faktiski ir citos laukos. Ja tiek
konstatētas kļūdas, jāveic izmaiņas iesniegumā.
Pārbaudes tiek veiktas gan juridiskām personām, gan fiziskām personām. 2019.gadā
pārbaudēm uz vietas atlasītas 405 bioloģiskās saimniecības. No tiem 190 (47%) ir fiziskas
personas un 215 (43%) ir juridiskas personas (SIA, ZS vai IK).
2. LSA atbalstīja Zemkopības ministrijas piedāvāto "Nodrošinātu saimniecības ienākumu
atbalstu līdz 1250 eiro uz saimniecību", jautājums vai LAD arī turpmāk skatīsies uz
appļāvējiem, kas smalcina un saņem maksājumus, caur pirkstiem, kā pašlaik notiek?
Atbilde:
Plānots, ka atbalsts mazajiem lauksaimniekiem, palielinot maksimālo pieejamo atbalstu līdz
1250 eiro, būs pieejams tikai tiem saimniekiem, kuri ražo – audzē kultūraugus vai
saimniecībā ir lopi.
Ja tiek konstatēts, ka saimniecībā tiek veikta smalcināšana, tiek piemērota sankcija.
Aicinām gadījumos, ja kāds konstatē, ka kāds saimnieks zāli un lauka smalcina, par to
informēt dienestu.
3. Vai nevar LAD mobilajā aplikācijā izstrādāt funkciju kā tas ir Vides SOS aplikācijā, ka ir
iespēja nobildēt un uzreiz nosūtīt ar savu komentāru pārkāpumu un arī lauks tiek
atzīmēts, kurš tas ir - tas veicinātu efektīvāku lauku apsaimniekošanas praksi un arī
pārkāpumu noformēšana būtu vienkāršāka.
Atbilde:
Mobilajā aplikācijā ir jāautorizējas, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
lietotājvārdu un paroli, tad var iesniegt šādu informāciju. To nevar izdarīt anonīmi.

4. Vai pastāv iespēja noteikt pastāvīgu termiņu pļavu nopļaušanai un novākšanai vismaz
līdz 01.09.19? Kas jau būtu reālāk izdarāmi un nebūtu katru gadu jāpagarina, šis
termiņš?
Atbilde:
Jā šāda iespēja pastāv, tomēr datuma maiņa vispirms jāizdiskutē ar visām lauksaimnieku
organizācijām.

Projekti un investīcijas
1. Pēc sarunas ar LAD konsultantiem, skaidrojot kopējo situāciju un saņemto informāciju
jūnijā, 2019.gada projektu konkursa sadaļā 16.3. interese un iesniegumi krietni pārspēja
atvēlēto naudas summu, kāpēc nevarēja finansēt vairāk projektus. Ja tas atbilst patiesībai
– kāpēc summa no 16.3 sadaļas tiek samazināta?
Atbilde:
Kopējais 16.3. pasākumā piešķirtais finansējums ir 1,377 miljoni eiro. Pirmajā kārtā
apstiprināja projektus par kopējo summu - 762 tūkstoši eiro, otrajā kārtā – par 584
tūkstošiem eiro.
Otrajā kārtā vērtēšanas rezultātā 5 projekti tika noraidīti kā neatbilstoši publiskā
finansējuma saņemšanas nosacījumiem, 9 tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. Šobrīd
atlikumā ir 31 tūkstotis eiro, bet citi pieteikumi netika apstiprināti, jo bija jau pagājis MK
noteikumos noteiktais projektu vērtēšanas laiks (5 mēneši).
2. Kad plānots izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē “Atbalsts lauku
saimniecību modernizācijai” un par kādu summu paredzēts izsludināt nākamo
pieteikšanās kārtu?
Atbilde:
Izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanu IMA pasākumiem, tai skaitā pasākumā
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, plānots 2019.gada rudenī. Indikatīvi tas
varētu būt oktobrī, bet iespējama arī nobīde uz vēlāku laiku.
3. Kādas projektu kārtas plānots izsludināt 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros?
Atbilde:
Ir izsludinātas projektu pieņemšanas kārtas mežu ieaudzēšanas pasākumos, pieteikties
atbalstam varēs no 1.opktobra līdz šā gada beigām. Kārta no šā gada 1.oktobra līdz
1.novembrim būs atvērta arī apakšpasākumā 16.2. “Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei”.
Vēl šoruden plānots izsludināt IMA projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu.

Par nākamajā gadā izsludināmajām projektu kārtām vēl nav pieņemts lēmums.

4. Ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) ir panākta vienošanās par atbalstu preventīvajiem
pasākumiem plēsēju uzbrukumu gadījumos. Turpmāk aitkopji varēs iesniegt projektus
LAD žogu būvniecībai ar mērķi dzīvnieku labturība. Projektā norādot šādu mērķi nebūs
nepieciešams sasniegt ekonomiskos rādītājus saimniecībā. Sīkāka informācija par
projektu iesniegšanu pie LAD konsultantiem" Lūgums sniegt detalizētāku informāciju
par šo atbalstu.
Atbilde:
Ja atbalsta pretendents paredzējis projektā ierīkot žogu ar mērķi aitas preventīvi aizsargāt
no plēsēju uzbrukumiem, tad šādam ieguldījumam projektā norāda mērķi “Dzīvnieku
labturības uzlabošana” (2A) (to nosaka MK noteikumi Nr.600 11.5.apakšpunkts).
Atbilstoši prasībām kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz dienestam Pārtikas veterinārā
dienesta atzinums, ka projektā plānotā investīcija uzlabo dzīvnieku labturību.
Ja atbalsta pretendents ieguldījumiem izvēlas šo mērķi, tad pēc projekta pabeigšanas nav
jāpalielina saimniecības ekonomiskie rādītāji.

Valsts atbalsts
1. Vai akcīzes degvielas daudzums nākamgad tiks aprēķināts pēc šī gada ienākumiem 360
eiro/ha?
Atbilde:
Pašlaik ZM veic grozījumus Ministru kabineta noteikumos. Jaunākajā grozījumu redakcijā
paredzēts, ka konvencionālajiem lauksaimniekiem ieņēmumiem nākošgad būs jābūt 350
EUR/ha, bet bioloģiskajiem lauksaimniekiem – 210 EUR/ha.

