Redakcija uz 18.04.2015.

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumi
4.Ieguldījumi materiālajos aktīvos
4.1.Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

Atbalsta
veids
Atbalsta
pretendents

Attiecināmās
izmaksas

publiskais finansējums 328,73 milj. EUR
Atbalsts investīcijām lauku saimniecībās, lai uzlabotu to konkurētspēju, un ekonomiskos
rādītājus, mazinātu tirgus svārstību negatīvo ietekmi, kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu.
Sasniedzamie mērķi:
1) trešajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina vismaz par 10% vai vismaz par pusi no
ieguldīto investīciju apjoma saimniecības vai uzņēmuma:
 neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes vai fizisko
ražošanas apjomu;
 ražošanas efektivitāti.
2) veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanā:
 uzbūvētas energoefektīvas būves (enerģija ietaupījums vismaz 20%);
 uzbūvētas būves vai ieviestas tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk –
SEG emisijas) vai amonjaka emisiju samazināšanai.
Investīciju atbalsts
1) lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi
Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus un guvusi
ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas;
2) fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu,
vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
3) jaunais lauksaimnieks:
 fiziska persona, kura atbilst normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtību lauksaimniekiem noteiktajām prasībām maksājuma gados jauniem
lauksaimniekiem saņemšanai un kurai ir augstākā vai profesionālā vidējā
lauksaimniecības izglītība, vai apgūts lauksaimniecības kurss vismaz 160 stundu
apmērā;
 fiziska persona, kura projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne vairāk kā 40 gadu
veca, kurai ir augstākā vai profesionālā vidējā lauksaimniecības izglītība, tostarp apgūts
lauksaimniecības kurss vismaz 320 stundu apmērā, vai kura apņemas to iegūt 36
mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja juridiska persona - ne agrāk kā
12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dibināta un īpašniekam, kas atbilst
minētajām prasībām, pieder vairāk nekā 51% kapitāla daļas.
4) atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības
statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības
izvērtēšanu.
 jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un iepakošanai;
 ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
 lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu būvju būvniecība, esošo būvju
pārbūve;
 vispārējās izmaksas
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Atbalsta
apjoms

Maksimālais atbalsta apjoms:
 lauku saimniecība – 2 000 000 EUR, bet nepārsniedzot iepriekšējo divu gadu ieņēmumiem
no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes x5, t.sk. tehnikai – 700 000 EUR,
bet nepārsniedzot iepriekšējo divu gadu ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pārstrādes x3;
 jaunie lauksaimnieki – 400 000 EUR (summa, kurai piemēro papildus atbalsta intensitāti)
 pirmais projekts jaunai lauku saimniecībai – 150 000 EUR
 kooperatīvā sabiedrība – 8 000 000 EUR (kopā visās pasākuma aktivitātēs)
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Atbalsta intensitāte:
Nr.p.k.

Attiecināmo izmaksu veids

Atbalsta pretendentu kopējais apgrozījums, EUR
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Būvju būvniecība, pārbūve, ilggadīgo
stādījumu ierīkošana
Papildus atbalsta intensitāte jaunajiem
lauksaimniekiem veicot būvju būvniecību,
pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā
ar būvniecību vai pārbūvi
Papildus atbalsta intensitāte, ja projekts
tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē
zālēdājus
Papildus atbalsta intensitāte, ja projekta
rezultātā energoefektivitāte palielināta
vismaz par 20%
Papildus atbalsta intensitāte jaunajiem
lauksaimniekiem, ja projekta ietvaros
investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei,
neveicot būvniecību vai pārbūvi
Lauksaimniecībā izmatojamie traktori
(pirmais saimniecībā iegādātais, ja visi
pārējie ir vecāki par 10 gadiem)
Lauksaimniecībā izmatojamie traktori
(katrs nākamais)
Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot
lauksaimniecībā izmantojamos traktorus)
Būvju
būvniecība,
pārbūve
un
specializētais transports kooperatīviem
Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot
lauksaimniecībā izmantojamos traktorus)
kooperatīviem

*maksimālā atbalsta intensitāte – 50%, izņemot jaunos lauksaimniekus
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Virs 1 000 001
40%

4.2.Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

publiskais finansējums 75,58 milj. EUR
Atbalsts investīcijām tehnoloģijās un ražošanas būvēs lauksaimniecības produktu pārstrādei.
Uzņēmumiem, kas darbojas republikas nozīmes pilsētās, jāizpilda nosacījums par vietējās
pamatizejvielas iepirkšanu (300 km rādiusā no pārstrādes uzņēmuma), kas no kopējā uzņēmuma
iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:
 30 % gaļas pārstrādes sektorā (gaļa), 2015.gadā – 40%
 20% augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā (augļi, dārzeņi, kartupeļi), 2015.gadā – 30%
 50 % maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem (milti)
 70 % pārējos sektoros
Sasniedzamie mērķi:
2) trešajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina vismaz par 10% vai vismaz par pusi no
ieguldīto investīciju apjoma saimniecības vai uzņēmuma:
 neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes vai fizisko
ražošanas apjomu;
 ražošanas efektivitāti.
2) veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanā:
 uzbūvētas energoefektīvas būves (enerģija ietaupījums vismaz 20%);
 nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana, ieviešot gaisa vai ūdens piesārņojumu
samazināšanas tehnoloģiju.
Uzraudzības periodā:
palielina vietējās pamatizejvielas apjomu par vismaz 10%, izņemot, ja īpatsvars pārsniedz
70%

Atbalsta
veids
Atbalsta
pretendents

Attiecināmās
izmaksas

Atbalsta
apjoms

Investīciju atbalsts


pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes
uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi;
 jauns pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības
produktu pārstrādi
 mājražotājs – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos
 jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzētas lauksaimniecības produktu
pārstrādei un iepakošanai
 lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecība, esošo būvju
pārbūve
 vispārējās izmaksas
Maksimālais atbalsta apjoms:
 pārstrādes uzņēmums, t.sk. kooperatīvā sabiedrība – 3 000 000 EUR
 jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – 200 000 EUR
 ražotājs mājas apstākļos – 100 000 EUR, ja projekta īstenošanas laikā kļūst par reģistrētu
vai atzītu uzņēmumu – 300 000 EUR
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Atbalsta intensitāte
Nr.p.
k.

Attiecināmo izmaksu veids

1.

Būves un iekārtas
Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes
uzņēmumiem, kas ražo pārtikas kvalitātes
shēmas produktus
Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta
pretendents ražo vismaz piecus pārtikas
produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas
produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar MK
30.09.2014. noteikumu Nr.600 10.pielikumu)
Papildu atbalsta intensitāte uzņēmuma
restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu
noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz
konkrēto valsti veido vismaz 10%)
Papildus atbalsta intensitāte, ja projekta
rezultātā energoefektivitāte palielināta vismaz
par 20%
Ražotājiem mājas apstākļos

2.

3.

4.

5.

Apgrozījums, Atbalsta pretendentu kopējais apgrozījums,
EUREUR
0
Līdz 70 000 70 001 –
1 000 001 – Virs
1 000 000
50 milj.
50 000 000
30 % 30%
30%
20%
20%
10%
10%
10%
10%

-

10%

10%

10%

10%

-

10%

10%

10%

10%

-

10%

10%

10%

10%

-

40%

30%

-

-

*

*uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 200 000 EUR
**maksimālā atbalsta intensitāte – 40%
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4.3.Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā”
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

Atbalsta
veids
Atbalsta
pretendents

Atbalstāmās
aktivitātes

Atbalsta
apjoms

publiskais finansējums 85,68 milj. EUR
Atbalsts infrastruktūrai - meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai lauksaimniecības un
meža zemēs, laukumu pie ražošanas objektiem un pievadceļu būvniecība, pārbūve un
atjaunošana, saskaņā ar vietējās pašvaldības plāniem, lai varētu pārvadāt savu saražoto
produkciju.
Projekts ir izvērtēts atbilstoši normatīvajiem aktiem Par ietekmes uz vidi novērtējumu, ko
apliecina Valsts vides dienests vai Vides valsts pārraudzības biroja atzinums.
Atbalstu riska ūdensobjektu sateces baseinos iespējams saņemt tikai par videi draudzīgu
meliorācijas sistēmu izveidi
Investīciju atbalsts
meliorācijā
 fiziskas personas, kas ir meliorācijas sistēmas tiesiskie valdītāji;
 lauksaimnieki (fiziskas vai juridiskas personas);
 fiziska persona, kas ir meža īpašnieks;
 pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības koplietošanas
meliorācijas sistēmu pārbūvi vai renovāciju
 valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs
lauksaimniecības infrastruktūras attīstībā
 lauksaimnieki (fiziskas vai juridiskas personas), kooperatīvi
 meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana;
 meliorācijas objektam pieguloša ceļa būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
 kooperatīviem un lauksaimniekiem nepieciešamās infrastruktūras (piemēram, laukumi
pie ražošanas objektiem, pievadceļi) būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
 vispārējās izmaksas
 Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana – 300 000 EUR, valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu apsaimniekotājam – bez ierobežojuma
 Infrastruktūras attīstība
o kooperatīvām sabiedrībām – 300 000 EUR
o lauksaimniekiem – 50 000 EUR

Atbalsta intensitāte
Npk.

Attiecināmo izmaksu veids

1.
2.
3.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana
Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, ja ir kopprojekts
Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana (sedimentācijas baseinu
divpakāpju meliorācijas grāvjiem u.c.)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana
Laukumi, pievadceļi u.tml. infrastruktūras izveidošana

4.
5.
6.
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Atbalsta
intensitāte
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
40 %

6.Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība
6.1.Apakšpasākums “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

publiskais finansējums 13,9 milj. EUR
Atbalsts jauniem lauksaimniekiem par lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanu (izveidojot jaunu
vai pārņemot esošu) pirmo reizi kā saimniecības vadītājam ar mērķi ražot lauksamniecības
produkciju.

Atbalsta veids Vienreizējs maksājums saskaņā ar iesniegto darījumdarbības plānu.


Pretendents

fiziska persona, kura:
 projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne vairāk kā 40 gadu veca;
 lauku saimniecību dibina pirmo reizi, kā tās īpašnieks;
 iegūta augstākā vai profesionālā vidējā lauksaimniecības izglītība, kurās apgūti
lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apmērā vai apņemas to iegūt 36 mēnešu
laikā.
 juridiska persona:
 kura ir tādas saimniecības statusā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu
ražošanu, ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas
 kuras dalībniekam – fiziskai personai, kas atbilst jaunā lauksaimnieka definīcijai, –
pieder vairāk nekā 51 procentu pamatkapitāla daļu saimniecībā.
Darījumdarbības
plānā ietvertās izmaksas, t.sk. piemēram, lietotas tehnikas (no dīlera), vaislas
Attiecināmās
dzīvnieku iegāde, lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde u.c. izmaksas.
izmaksas
Atbalsts apjoms - 40 000 EUR, kuru izmaksā:
Atbalsta
apjoms
 pirmais maksājums - 80% pēc plāna apstiprināšanas;
 gala maksājums – 20% apmērā pēc plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanas.
Uz pieteikšanās brīdi jaunajam lauksaimniekam ir jābūt saimniecības izveidošanās procesā:
Atbalsta
 reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai iegūtas mantojuma tiesības ne ilgāk kā 12 mēnešus pirms
saņemšanas
darījumdarbības plāna iesniegšanas vai tā tiek reģistrēta 6 mēnešu laikā pēc uzņēmējdarbības
nosacījumi
plāna apstiprināšanas.
 Jaunā lauksaimnieka rīcībā ir ražošanas resurss standarta izlaides (SI) vai apgrozījums, vērtībā
no 15 000 EUR līdz 70 000 EUR
 ir izstrādāts darījumdarbības plāns, paredzot nepieciešamos ieguldījumus, nodrošinot patstāvīgu
ienesīgu saimniecisko darbību;



uzņēmējdarbības īstenošana ir jāuzsāk deviņos mēnešos no dienas, kad pieņemts lēmums par
darījumdarbības plāna apstiprināšanu;
darījumdarbības plāna īstenošanas laikā (līdz 4 gadi) sasniedz apgrozījuma kāpumu ne mazāk
kā 30% salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai
ienākumu deklarāciju vai līdzvērtīgu ražošanas pieaugumu (fiziskās vienībās vai SI)
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6.3.Apakšpasākums “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības”
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts
Atbalsta
veids
Atbalsta
pretendents
Attiecināmās
izmaksas
Atbalsta
saņemšanas
nosacījumi

Atbalsta
apjoms

publiskais finansējums 34,7 milj. EUR
Apakšpasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai, lai veicinātu
tirgū pārdotās produkcijas apjomu pieaugumu.
Vienreizējs maksājums darbības sākšanas atbalstam mazo saimniecību attīstībai, saskaņā ar
darījumdarbības plānu.
Mazās lauku saimniecības - fiziska vai juridiska persona, kuras gada apgrozījums vai standarta
izlaide (SI) ir 2 000–15 000 EUR un kuras īpašumā vai nomā ir līdz 50 ha LIZ.
Darījumdarbības plānā ietvertās izmaksas, t.sk. piemēram, lietotas tehnikas (no dīlera), vaislas
dzīvnieku iegāde u.c. izmaksas.
Atbalstu var saņemt, ja:
 izstrādāts saimniecības darījumdarbības plāns visam saistību periodam, piesaistot
konsultantus;
 iegūtas atbilstošas lauksaimniecības pamatzināšanas 160 stundu noteiktā apjomā;
 uzņēmējdarbības plāna ieviešana jāuzsāk 9 mēnešu laikā pēc lēmuma par atbalsta
piešķiršanu.
Darījumdarbības īstenošanas laikā (līdz 4 gadi):
 saimniecības darījuma darbības plāna īstenošana notiek konsultanta uzraudzībā,
nodrošinot patstāvīgu, ienesīgu saimniecisko darbību;
 sasniedz saimniecības darījumdarbības plānā noteiktos mērķus;
 sasniedz apgrozījuma kāpumu ne mazāk kā 30% salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā
iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju vai līdzvērtīgu
ražošanas pieaugumu (fiziskās vienībās vai SI)
Atbalsta apjoms ir 15 000 EUR, kuru izmaksā:
 80% apmērā pēc darījumdarbības plāna apstiprināšanas
 20% apmērā pēc saimniecības darījumdarbības plāna īstenošanas
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6.4.Apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību izveidei un attīstībai”
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

Atbalsta
veids
Atbalsta
pretendents
Attiecināmās
izmaksas
Atbalsta
intensitāte

Atbalsta
apjoms

publiskais finansējums 30,53 milj. EUR
Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstīta:
1. esošo mazo un mikrouzņēmumu (atbilstoši Regulas 651/2014 definējumam) attīstība ar
lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi un pārstrādi nesaistītas ražošanas un
pakalpojumu jomā (t.sk. lauku tūrisms);
2. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana
Projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (īstenojot projektu, jānodrošina vismaz viens no
nosacījumiem):
 jaunu darbavietu radīšana;
 esošo darbavietu saglabāšana;
 uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstība.
Investīciju atbalsts



lauksaimnieki, kas ir reģistrēti lauku teritorijā;
juridiskas vai fiziskas personas, kas atbilst mazā un mikrouzņēmuma definīcijai un ir
reģistrētas lauku teritorijā.

 jaunu pamatlīdzekļu iegāde,
 būvniecība un
 vispārējās izmaksas.
Atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai tiek piemērota sekojoša atbalsta pamata intensitāte:
 būvniecībai – 40 %;
 pamatlīdzekļu iegādei - 20% - 40%.
Atbalsta pamata intensitāte tiek noteikta atkarībā no investīciju veida, atbalsta pretendenta
ekonomiskā lieluma un ieguldījuma mērķa.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā:
esoša mazā un mikrouzņēmuma attīstībai lauksaimniekiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstībai un dažādošanai – EUR 200 000.
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7.Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

publiskais finansējums 126,6 milj. EUR
Investīciju atbalsts maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā un uzlabošanā - pašvaldības grants
ceļu būvniecība un/vai pārbūve.
Projektā pašvaldība var paredzēt melnā (asfaltbetona) seguma vai cementbetona seguma
ieklāšanu, ietverot to neattiecināmās izmaksās.
Pašvaldība definē ceļus, ņemot vērā vietējo uzņēmēju skaitu, kurus savieno ceļš (savieno
vismaz divus), teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Prioritāte ceļiem (vērtē novada
līmenī), kas veicina lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanos novada
teritorijā, kā arī ceļiem, kas nodrošina līdzvērtīgu lauku uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku
teritorijā.
Netiek atbalstīta valsts ceļu un TNT savienojumu būvniecība un/vai pārbūve, kā arī netiek
attiecinātas ceļu uzturēšanas izmaksas.

Atbalsta
veids
Atbalsta
pretendents

Investīciju atbalsts
Pašvaldības, kas atrodas lauku teritorijā.

Lauku teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās
vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
Attiecināmās Būvmateriāli un būvniecība, vispārējās izmaksas.

izmaksas
Atbalsta
intensitāte
Atbalsta
apjoms
Atbalsta
saņemšanas
nosacījumi

Atbalsta intensitāte – 90%
Atbalsta apjoms – nepārsniedz 4 milj. EUR.
Atbalsta apjoms katrai pašvaldībai tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo grants ceļu
garumu (40%), kopējo dzīvnieku skaitu (30%) un kopējās laukaugu platības (30%).
 pašvaldības izvirzītajiem objektiem veikta apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem,
nosakot ceļa garumu atbalsta saņemšanai, tā sākuma un beigu kilometru un ceļa
tehnisko stāvokli;
 Pašvaldības ceļu izbūve un/vai pārbūve, tiek veikta saskaņā ar teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajam prioritātēm un rīcības/investīciju plānos
iekļautajiem projektiem;
 Pašvaldības izvēlētais ceļš savieno (vai iet garām) vismaz divus saimnieciskās darbības
veicējus.
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8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā
Meža ieaudzēšana,
papildinot daļēji
aizaugušās
lauksaimniecības zemes,
un to kopšana.
Meža ieaudzēšana un
kopšana
Pieejamais
finansējums
Darbības
veida
apraksts

Apakšpasākumi
Atbalsts meža bojājumu
profilaksei un atjaunošanai, ko
nodarījuši ugunsgrēki, dabas
katastrofas, katastrofāli
notikumi

Atbalsta
pretendents

meža
noturības un
vērtības

EUR 31 303 780
Meža ieaudzēšana
kopšana

un Atbalstāmās aktivitātes ir:
1) meža ugunsgrēku, kaitēkļu
un slimību monitoringa iekārtu
un sakaru aprīkojuma
ierīkošana un
Uzlabošana (turpmāk –
preventīvie pasākumi);
2) ugunsgrēkos un citās dabas
katastrofās pēc vēja un uguns
postījumiem, kaitēkļu un
slimību bojājumiem cietuša
meža potenciāla atjaunošana
(turpmāk atjaunošana)

Atbalsta
veids

Ieguldījumi
ekosistēmu
ekoloģiskās
uzlabošanai

Atbalsta maksājums par
platību, kurš aprēķināts,
pamatojoties uz standarta
izmaksām meža
ieaudzēšanai un
ieaudzētās
mežaudzes
uzturēšanai

Privātās zemes īpašnieki.

1) Investīciju atbalsts, kas
saistīts ar monitoringa
ierīkošanu un uzlabošanu;
2) Atbalsta maksājums par
platību meža potenciāla
atjaunošanai, kas aprēķināta
pamatojoties uz standarta
izmaksām par precēm un
pakalpojumiem.
Preventīvajiem pasākumiem atbalsts saņēmējs ir valsts
iestādes, kuru funkcijās ietilpst
meža ugunsdrošības uzraudzība
vai
meža kaitēkļu un slimību
monitorings.
Mežaudzes atjaunošana atbalsta saņēmēji
ir privātās meža zemes tiesiskie
valdītāji, meža īpašnieku
kooperatīvi, apvienības un
11

Pasākumā tiek atbalstītas
šādas darbības meža
īpašumos:
1) jaunaudžu retināšana un
jaunaudžu retināšana ar
atzarošanu,
2) neproduktīvo mežaudžu
nomaiņa saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par
koku ciršanu mežā;
3) valdošās koku sugas
nomaiņa baltalkšņa sugu
mežaudzēs no 30 gadu
vecuma vai blīgznas sugu
mežaudzēs
Atbalsta maksājums par
platību, kas aprēķināts,
ņemot vērā standarta
izmaksas jaunaudžu
retināšanai,
atzarošanai un mežaudžu
nomaiņai.

Atbalsta saņēmēji ir privātas
fiziskas un juridiskas
personas, kas ir privāto un
pašvaldību meža zemes
īpašnieki.

Attiecināmās
izmaksas




Meža ierīkošanas
izmaksas,
ieaudzētās
mežaudzes
kopšanas
izmaksas trīs
reizes piecu gadu
periodā.

Izmaksu aprēķinā
ietvertas augsnes
sagatavošanas,
reproduktīvā materiāla
iegādes, stādīšanas,
stādījumu aizsardzības,
papildināšanas un
kopšanas izmaksas.

Atbalsta
intensitāte

70 %

Atbilstības
nosacījumi

Apakšpasākumu īsteno:
1) lauksaimniecības
zemēs, kuru auglība ir
mazāka par 25 ballēm
(uz nelielām platībām
līdz 2 ha šis
nosacījums neattiecas),
vai erozijai pakļautās
zemēs (E2, E3);
2) daļēji aizaugušās
lauksaimniecības zemēs
(daļēji aizaugušas
lauksaimniecības zemes
ir tās, kurās
koku skaits ir mazāks par
koku skaitu, kas atbilst
mežaudzes kritiskajam
šķērslaukumam);
3) krūmājos;
4) lauksaimniecības

pašvaldības.
Preventīvie pasākumi – uguns
novērošanas torņu būvniecības
un pārbūves izmaksas,
vispārīgās izmaksas,
monitoringa iekārtu un sakaru
aprīkojuma izmaksas.
Atjaunošana – meža
atjaunošanas izmaksas,
atjaunotās mežaudzes kopšanas
izmaksas.
Attiecināmo izmaksu aprēķins
ietver šādas pozīcijas - platības
sagatavošanu, augsnes apstrādi,
stādāmā materiāla iegādi, meža
stādīšanu,
stādījumu papildināšanu un
kopšanu.
Mežaudzes kopšanas izmaksas
nav attiecināmas
lauksaimniecības darbībām, kas
saistītas ar jomām, uz kurām
attiecas agrovides saistības.
100%
Atbalsts atjaunošanai paredzēts
platībās, par kurām Valsts meža
dienests sniedz atzinumu, ka
konkrētajā platībā ir bijis
ugunsgrēks, dabas
katastrofa vai kaitēkļu un
slimību bojājumi, kuru rezultātā
mežaudze ir iznīcināta un šajā
platībā veicama
meža atjaunošana. Mežaudze
tiek atzīta par iznīcinātu, ja tās
šķērslaukums ir mazāks par
kritisko.

Atbalstu var saņemt par
jaunaudžu retināšanu,
atzarošanu, augsnes
sagatavošanu, neproduktīvo
un
pāraugušo mežaudžu
aizstāšanu ar mērķi
paaugstināt meža ekoloģisko
vērtību, stādu iegādi,
stādīšanu,
robežu iezīmēšanas, skices
sagatavošanas un citām
izmaksām.
Mazvērtīgo un
pāraugušo
mežaudžu
novākšanas izmaksas nav
attiecināmas

70 % - mistraudzēm un
priežu tīraudzēm; pārējām
60%
Atbalsta pretendentu
īpašumā jābūt jaunaudzēm,
neproduktīvām mežaudzēm
vai baltalkšņu, blīgznu
audzēm, kas atbilst
noteiktajiem kritērijiem:
jaunaudžu retināšanai –
palielināts valdošās koku
sugas koku vai konkurējošo
koku skaits, kuru
nepieciešams būtiski
samazināt;

Atbalstu par atjaunotās
mežaudzes kopšanu atbilstoši
saskaņotajam plānam var
saņemt 3 reizes piecu gadu
periodā.

neproduktīvu mežaudžu
nomaiņai – mežaudzes
atbilstoši nacionālajos
normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem;

Atbalsta pretendentam ir
jāsagatavo meža
apsaimniekošanas atbalsta
pasākumu plāns par platību,

baltalkšņa vai blīgznas
mežaudžu nomaiņai baltalkšņa mežaudze no 30
gadu vecuma vai blīgznas
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zemēs uz kūdras
augsnēm.

kuru
paredzēts pieteikt atbalstam

mežaudze.
Atbalstu par nosacījumiem
atbilstošu jaunaudžu
retināšanu var saņemt ne
vairāk kā divas reizes
programmēšanas periodā,
atbilstoši ikreizējam meža
apsaimniekošanas atbalsta
pasākumu plānam.

Viens atbalsta saņēmējs
(arī saistītās personās)
ieaudzē ne vairāk kā 10
ha plānošanas periodā.
Atbalsta pretendentam ir
jāsagatavo meža
apsaimniekošanas
atbalsta pasākumu plāns
par platību, kuru
paredzēts
pieteikt
atbalstam.

Atbalstu nepiešķir platībās,
kas atrodas NATURA 2000
teritorijās, izņemot, ja to
pieļauj šo teritoriju
aizsardzības un
izmantošanas noteikumi vai
dabas aizsardzības plāns.

Netiek atbalstīta meža
ieaudzēšana platībās ar
slēgtām meliorācijas
sistēmām.
Netiek atbalstīta meža
ieaudzēšana bioloģiski
vērtīgos zālājos, meža
laucēs.
Atbalstu meža
ieaudzēšanai nepiešķir
par: Ziemassvētku
kociņu stādījumiem,
īscirtmeta atvasājiem,
ātraudzīgu koku sugu
enerģētiskām
plantācijām (aprites cikls
īsāks par 15 gadiem), kā
arī NATURA 2000
teritorijās un citās
aizsargājamās teritorijās,
izņemot, ja to paredz
aizsargājamās teritorijas
apsaimniekošanas
plāns.

Ja teritorijai nav izstrādāts
dabas
aizsardzības
plāns,
tad
nepieciešams saskaņojums ar
Dabas aizsardzības pārvaldi.
Veicot mežaudžu nomaiņu
to veic pakāpeniski, platībās
saglabājot līdz 50 vecākos
dzīvotspējīgus, priekšroku
dodot koku sugām ar garāku
dzīves ciklu. Saglabājamo
koku sugu un skaitu norāda
meža
apsaimniekošanas
atbalsta pasākumu plānā.
Atbalsta pretendentam ir
jāsagatavo meža
apsaimniekošanas atbalsta
pasākumu plāns par platību,
kuru
paredzēts pieteikt atbalstam.
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10. AGROVIDE UN KLIMATS
• Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)
Īss skaidrojošs buklets pieejams šeit:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/pasakuma-agrovide-unklimats-aktivitate-biologiskas-daudzveidibas-uzturesana-zalajos-(bduz)-215
Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās
platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas
nosacījumi ir šāds:
1) maksājums par bioloģiski vērtīgo zālāju, EUR 55; (zaļā karte)
2) diferencētais maksājums par ES nozīmes
zālāju biotopu vai putnu dzīvotni (sarkanā
karte):
 par zālāju ražības 1. klasi, - EUR 83;
 par zālāju ražības 2. klasi, - EUR 155;
 par zālāju ražības 3. klasi, - EUR 206;
 par zālāju ražības 4. klasi, - EUR 330
(nesaņem VPM, jo ārpus lauku blokiem)

Prasības:
 Uzņemas 5 gadu saistības, laukus – mainīt
vietām nevar (t.i. aizstāt vienu platību ar citu).
 Platību 1x gadā līdz 15.septembrim
nogana vai nopļauj un zāli noved.
 Iziet apmācības (8 stundas), kuru laikā
sagatavo sava ES nozīmes biotopa vai
dzīvotnes apsaimniekošanas plānu.
Papildinformācija:
No 2016.gada VARAM īstenos Vis-Latvijas biotopu kartēšanu, kuras ietvaros tiks pārapsekotas „zaļās” platības. Pēc
pārapsekošana – likme atbilstoši konstatētajam biotopa zālāju ražības klasei.

• Vidi saudzējošu metožu ieviešana dārzkopībā (VSMD)
Īss skaidrojošs buklets pieejams šeit:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/pasakuma-agrovide-unklimats-aktivitate-vidi-saudzejosu-metozu-pielietosana-darzkopiba-(vsmd)-216
Atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platība, kas ietver: lauksaimniecības zemi un
augsto sūnu purvu vai izstrādātu kūdras purvu platības, kas tiek izmantotas lauksaimniecībā – augļu un
ogu dārzu ierīkošanai, kurā tiek audzētas šādas kultūras: krūmmellenes, lielogu dzērvenes, zilenes, avenes,
kazenes.
Atbalsta pretendents uzņemas šādas piecu gadu saistības:
 ievēro lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību
– to apliecina ikgadējs ieraksts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā
un tā izsniegts atzinums;
 visu saistību periodu ir reģistrēts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
reģistrā.
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Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi,
ir šāds:
1. ābeles, bumbieres saldie un skābie ķirši, plūmes, krūmmellenes, lielogu dzērvenes, – EUR 364;
2. avenes, kazenes, upenes, sarkanās un baltās jāņogas, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas, smiltsērkšķi,
aronijas, dārza pīlādži un vīnogas – EUR 229;
3. ziedkāposti, kāposti (izņemot lopbarības kāpostus), burkāni, galda bietes un citi dārzeņi (t.sk.
mārrutki, pastinaki, selerijas, puravi, pētersīļi, redīsi, melnie rutki, galda kāļi, galda rāceņi, galda
kolrābji, skābenes rabarberi u.tml.), lauka gurķi un tomāti, sīpoli, ķiploki – EUR 74.

• Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP):
Īss skaidrojošs buklets pieejams šeit:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/pasakuma-agrovide-unklimats-aktivitate-rugaju-lauks-ziemas-perioda-(rlzp)-217
Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu kārtējā gadā, ja atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz
10 hektāri, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kuros tiek audzēti šādi kultūraugi tīrsējā vai maisījumā:
kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, griķi, rapsis, ripsis, zirņi, lauka pupas, lupīna, lini, facēlija un citi
nektāraugi, vīķi, kukurūza (izņemot biogāzes ieguvei).
Prasības:
 pēc ražas novākšanas līdz 31. martam saglabā neiestrādātas šo noteikumu 42.punktā minēto
kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus, vai to nenopļautas atliekas;
 pēc ražas novākšanas aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.
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11. Bioloģiskā lauksaimniecība
Īss skaidrojošs buklets pieejams šeit:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/pasakuma-biologiskalauksaimnieciba-aktivitate-maksajums-lai-parietu-uz-biologiskas-lauksaimniecibas-praksi-un-metodem(bla1)-213
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/pasakuma-biologiskalauksaimnieciba-aktivitate-maksajums-lai-saglabatu-biologiskas-lauksaimniecibas-praksi-un-metodes(bla2)-214
Pasākumā tiks īstenoti divi apakšpasākumi:
 BLA-1 (jaunajiem pretendentiem, kuriem nav pieredze BL saimniekošanas sistēmā);
 BLA-2 (esošie pretendentiem BL ar pieredzi).
Visiem kopējās ATBILSTĪBAS prasības, kuras izpildot tiek izvērtēts vai Pretendentam tiek uzņemta
daudzgadu saistības:
1) lauksaimniecības zemes 1ha platībā, kuru veido lauki vismaz 0,3 ha platībā;
2) saimniecība ietverta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.
Visiem kopējās SAISTĪBU prasības:
1) uz ilggadīgiem zālājiem un sētiem zālājiem jānodrošina, ka vidēji ganību sezonā (15.maijs15.septembris) ir vismaz 0,3 nosacītās LLV/ha, ņemot vērā visus saimniecības zālēdāju dzīvniekus
t.sk. visēdājus (cūkas un pīles).
2) visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības) ir ietverta bioloģiskās lauksaimniecības
kontroles sistēmā.



Papildprasība BLA-1 => obligāti jāiziet 160h apmācības kurss pirmajā vai otrajā saistību gadā
Augkopības saimniecībām – papildprasības, kas izriet no kultūraugu veida.

Saistību ilgums:
BLA-1 => 2 vai 3 gadi. Pēc tām, startējot uz BLA-2 => 3 gadi
(+1;+1)

BLA-2 => 5 gadi (+1; +1).

Piezīme: iespēja pagarināt ik gadu līdz
perioda beigām, ja atļauj pieejamais
pasākuma finansējums!

Jaunas saistības VAR uzņemt:
BLA-1 un BLA-2 => 2015; 2016; 2017 (tiks vērtēts ik gadu ņemot vērā lauksaimnieku
aktivitāti/pasākuma finanses).
Piezīme: Pāreja no BLA-1 uz BLA-2 neuzskata par jaunām saistībām.
Saistību platību paplašināšana:
Līdz 20% no 1.gada saistībām … līdz 2018.gadam, kas papildus tiks ik gadu vērtēts (aktivitāte/finanses).
BLA atbalsta likmes:
1. ilggadīgie zālāji, aramzemē sētie zālāji, papuve - EUR 97;
2. laukaugi (t.sk. tehniskās kultūras), pārējās kultūras uz aramzemes, zālāji sertificētu sēklu ieguvei,
nektāraugi - EUR 117;
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3. dārzeņi (t.sk. garšaugi un ārstniecības augi), izņemot kartupeļus (t.sk. cietes) – EUR 399;
4. kartupeļi (t.sk. cietes) – EUR 397;
5. augļu koki un ogulāji - EUR 485.
Jaunums!
Atbalsts 40 EUR par bišu saimi, ja saimniecībā no 15.maija līdz 15.septembrim ir
vismaz 20 bišu saimes.
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SVARĪGI - ja BLA ir ilggadīgie zālāji!!
1) kurus piesaka uz BDUZ atbalstu (likme no 55-206 EUR/ha), tad uz šo platību 0.3 LLV dzīvnieki
NAV obligāti (vienlaicīgi BLA un BDUZ saņemt NEVAR). Var pļaut ne biežāk kā 1x, un līdz
15.septembrim.
2) Zālāji, kuri izmantojami biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai, var nopļaut
līdz 15.septembrim.
3) Ja ierīkota papuve - nezāles tiek apkarotas un augi, arī tie, kas audzēti zaļmēslojumam, tiek
iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim vai saimniecībās, kas uzņēmušās lauku
attīstības platībatkarīgā atbalsta saistības pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” un papuvi
saglabā divus gadus pēc kārtas vai ilgāk, augi tiek iestrādāti augsnē vismaz līdz katra otrā gada
15.septembrim.

BLA un „Agrovidei” kopīgās prasības:









2015.gadā uzsākas jauns saistību periods visos apakšpasākumos.
Turpmākos gados jaunu saistību uzņemšanās tiek izvērtēta atbilstoši pasākumā pieejamam
finansējumam
Saistību samazināšana!!
Tikai līdz 2% no 1.gada saistībām…….. Ja vairāk – tad saistības Pārtrauc ar atmaksu, IZŅEMOT,
ja samazināšana notikusi dēļ saistību nodošanas =>
o ja atbalsta saņēmēja zemi pilnībā vai daļēji nodod citai personai-laikposmā, kurā ir spēkā
saistības uz konkrēto zemi, šī persona var pārņemt atbalsta saņēmēja saistības vai to daļu,
kas atbilst nodotajai zemei, uz atlikušo laikposma daļu vai izbeigt saistību piemērošanu;
o ja atbalsta saņēmējs saimniecību pilnībā nodod citai personai - laikposmā, kurā ir spēkā
saistības, šī persona var pārņemt atbalsta saņēmēja saistības-uz atlikušo laikposma daļu vai
izbeigt saistību piemērošanu.
Katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu.
Iekārto un pilda lauka vēsturi visu saistību periodu.
Kultūraugu kodi atbilstoši Tiešo maksājumu 2.pielikumam.
Atbalstu neatprasa, ja ar atbalsta saņēmēju tiek lauzts zemes nomas līgums par atbalstam pieteikto
platību, ja tiek nodrošināta saistību pārņemšana.
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12. Natura 2000 maksājumi mežu platībām
Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas Natura 2000 sarakstā un
mikroliegumos.
Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu (izņemot pašvaldībai vai valstij piederošu vai
piekritīgu mežu), un, kas, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī, ir tā:
 īpašnieks vai apsaimniekotājs (turpmāk - tiesiskais valdītājs);
 tiesisko valdītāju kooperatīvs;
 tiesisko valdītāju apvienība.
Atbalsta apmērs, par vienu atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi:
1. ja pretendentam ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumiem vienā zemes nogabalā, tad par
pieteiktajām platībām šāda zemes nogabala ietvaros maksājumu likmes ir:




aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, - EUR 160;
aizliegta galvenā cirte, - EUR 120;
aizliegta kailcirte, - EUR 45;

2. ja pretendentam ir vairāku veida saimnieciskās darbības ierobežojumiem vienā zemes nogabalā,
tad par pieteiktajām platībām šāda zemes nogabala ietvaros maksājumu likme ir, - EUR 112.

No 2015.gada vairs netiek maksāts atbalsts NATURA 2000 lauku teritorijām!

19

13. Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi
(ADSI)

13.2. Atbalsta likme:
1.kat. 35 EUR/ha

2.kat. 45 EUR/ha

3.kat. 50 EUR/ha

13.3. (Iesvītrotā teritorija) Atbalsta likme: 25 EUR/ha
Dzīvnieku blīvuma nosacījums - uz ilggadīgiem zālājiem un sētiem zālājiem jānodrošina, ka vidēji ganību
sezonā (15.maijs-15.septembris) ir vismaz 0.3 nosacītās LLV/ha, ņemot vērā visus saimniecībā esošos
zālēdāju dzīvniekus.
Atbalsta maksājumam tiks piemērots atbalsta samazinājums ņemot vērā saimniecības platību (saimniecību
atbalsta tiesīgajām platībām):
 līdz 100 ha : aprēķinātajai atbalsta summai samazinājumu nepiemēro;
 101 – 500 ha: 10% samazinājums;
 501 – 1000 ha: 20% samazinājums;
 1001 – 1500 ha: 30% samazinājums;
 virs 1 501 ha: 40% samazinājums.
Tomēr kopumā saimniecībā atbalsts nevar būt zemāks kā 25 EUR/ha vidēji saimniecībā.
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Dzīvnieku blīvuma noteikšana nosacītās liellopu vienībās un to pārrēķiniem
piemērojamais koeficients
1. Dzīvnieku blīvuma noteikšana
Dzīvnieku blīvumu nosacītās liellopu vienībās uz saimniecības kopējo atbalsttiesīgo ilggadīgo zālāju un aramzemē
sēto zālāju platību aprēķina, izmantojot šādu formulu:
(DZ1 x k1) +(DZ2 x k2) + (DZn x kn)
N

LB

=

, kur
L

NLB – dzīvnieku blīvums (nosacītās liellopu vienības);
L – saimniecības atbalsttiesīgā ilggadīgo zālāju un aramzemē sēto zālāju platība (ha);
DZ1;2…n – dzīvnieku skaits saimniecībā (gab.);
k 1;2…n – dzīvnieku pārrēķiniem piemērojamais koeficients.

2. Pārrēķiniem piemērojamais koeficients (k), atkarībā no dzīvnieku veida
Aktivitātes kods, kur pielieto atbilstošo
koeficientu (k)

Nr.
p.k.

Dzīvnieki

(k)

10.1.1.
BDUZ

11.1.;
11.2.
BLA

13.2.;
13.3.
ADSI

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000*

x

x

x

2.

Jaunlops līdz 6 mēn.

0,400*

x

x

x

3.

Jaunlops no 6 mēn. līdz 24 mēn.

0,700

x

x

x

4.

Bullis no 24 mēn. un vecāks

1,000*

x

x

x

5.

Tele no 24 mēn. un vecāka

1,000*

x

x

x

6.

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs,
savvaļas govs (taurgovs)

0,800

x

x

x

7.

zirgi, kas vecāki par diviem gadiem

1.000 *

x

x

x

8.

zirgi, vecumā līdz diviem gadiem

0,800

x

x

x

9.

Citi zirgu dzimtas dzīvnieki (jebkura vecuma), tai
skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

x

x

x

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,150*

x

x

x

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,150*

x

x

x

12.

Trusis

0,020

-

x

x

13.

Šinšilla

0,008

-

x

x

14.

Nutrija

0,059

-

x

x

15.

Briedis (staltbriedis)

0,606

x

x

x
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16.

Dambriedis

0,437

x

x

x

17.

Muflons

0,369

x

x

x

18.

Zoss

0,059

-

x

x

19.

Strauss

0,350

-

x

x

20.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes
briedis)

0,114

x

x

x

21.

Lama, alpaka

0,219

x

x

x

22.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

-

x

x

23.

Piena sivēns

0,027

-

x

x

24.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

-

x

x

25.

Citas cūkas

0,300

-

x

x

26.

Dējējvista

0,014*

-

x

x

27.

Broilers

0,007

-

x

x

28.

Pīle

0,039

-

x

x

29.

Tītars

0,069

-

x

x

30.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

-

x

x

Piezīme: * koeficients, atbilstoši regulas Nr.808/2014 2.pielikumā noteiktajam.
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