2021. gada
Rīgā

. februārī

Noteikumi Nr.
(prot. Nr.
.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 76., 105. nr.; 2016, 54. nr.; 2017,
63. nr.; 2018, 5. nr.; 2019, 32. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts
un Eiropas Savienības lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu (turpmāk – atbalsts)
lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem
plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī pārejas laikā 2021. un
2022. gadā (turpmāk – pārejas laiks), minēto atbalstu īstenojot atbilstoši:".
2. Papildināt 1. punktu ar 1.1. 1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1.1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulai
(ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un
piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES)
Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta
sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk –
regula 2020/2220);".
3. Svītrot 2.4. apakšpunktu.
4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā
minētajos pasākumos, atbalsta pretendents 2021. gadā uzņemas saistības uz
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diviem gadiem un 2022. gadā – uz vienu gadu saskaņā ar regulas
2020/2220 7. panta 2. punkta pirmo daļu un 3. punkta pirmo daļu."
5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Pārejas laikā saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot
viena gada termiņu saskaņā ar regulas 2020/2220 7. panta 2. punkta otro daļu un
3. punkta otro daļu."
6. Svītrot 26. punktā vārdus "piecu gadu".
7. Papildināt 26.1.3. apakšpunkta pirmo teikumu aiz vārda "gadā" ar
vārdiem "zāli nesmalcinot".
8. Aizstāt 26.4. apakšpunktā vārdus "saistību perioda otrajā gadā atbalsta
saņēmējs ir apguvis pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz astoņas" ar vārdiem “līdz 2023. gada
30. maijam atbalsta saņēmējs ir apguvis pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu
dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz sešpadsmit".
9. Svītrot 31. punktā vārdus "piecu gadu".
10.

Svītrot 36. punktā vārdus "piecu gadu".

11. Svītrot 37. 4 punktā vārdus "piecu gadu".
12. Svītrot 41. un 43. punktu.
13. Aizstāt 44.1. apakšpunktā vārdu "otrajā saistību gadā" ar vārdiem "līdz
2023. gada 30. maijam".
14. Aizstāt 44.2. apakšpunktā skaitli "0,3" ar skaitli "0,4".
15. Izteikt 61.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“61.6. saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktu pēc stāvokļa
kārtējā gada 15. jūnijā nav konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma
pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē
plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai,
izņemot, ja saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta
"c" apakšpunktu šīs pazīmes radušās laikposmā no 2020. gada 1. janvāra
līdz 2021. gada 30. jūnijam".
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16. Svītrot 2.7. apakšnodaļu.
17. Svītrot 76. 1 punktu.
18. Svītrot 77. punktā vārdus "nepārsniedzot 75 procentus no kārtējā
gadā izmaksājamās atbalsta summas".
19. Papildināt noteikumus ar 79. 1 un 79.2 punktu šādā redakcijā:
“79.1 Šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā aktivitāte atbalstu
nepiešķir atbalsta pretendentiem, uz kuriem attiecas Regulas Nr. 702/2014
1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.
79.2 Lauku atbalsta dienests nodrošina informācijas publicēšanu, par šo
noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto aktivitāti, ievērojot Komisijas regulas
Nr. 702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās
publicitātes pasākumu prasības, atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā
publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē
elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.”
20. Papildināt noteikumus ar 95. 10, 95.11 un 95.12 punktu šādā redakcijā:
"95.10 Pārejas laikā, nepārsniedzot attiecīgai aktivitātei pieejamā
finansējuma apmēru, šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.4. apakšpunktā minētajā
aktivitātē un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā, atbalsta pretendents ir tiesīgs
uzņemties jaunas saistības atbilstoši šo noteikumu 8. punktam, kā arī paplašināt
esošās daudzgadu saistības, ievērojot šo noteikumu 13.1. apakšpunkta
nosacījumu. Šo noteikumu 2.1.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalsta
pretendents ir tiesīgs pagarināt esošās daudzgadu saistības atbilstoši šo
noteikumu 20. punktam vai paplašināt tās, ievērojot šo noteikumu
13.1. apakšpunkta nosacījumu.
95.11 Pārejas laikā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā
jaunas saistības uzņemas šādā prioritārā secībā:
95.111. īpaši jutīgā teritorijā – neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;
95.112. Natura 2000 teritorijā – neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;
95.113. pārējā teritorijā – par augļu koku un ogulāju platībām;
95.114. pārējā teritorijā – par šo noteikumu 54. punktam atbilstošajām
platībām;
95.115. pārējā teritorijā – par platību, no kuras iegūst sertificētu sēklas
materiālu un kura Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikta stiebrzāļu un
lopbarības augu sēklaudzēšanas lauku apskatei;
95.116. pārējā teritorijā – par dārzeņu un kartupeļu platībām;
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95.117. pārējā teritorijā – par zālāju platībām, uz kurām tiek nodrošinātas šo
noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās nosacītās liellopu vienības;
95.118. pārējā teritorijā – par citu kultūraugu platībām.
95.12 Šo noteikumu 95.11 punktā noteikto prioritāti nevērtē, ja spēkā esošo
saistību un jauno saistību apjoms kārtējā gadā 5. jūlijā nepārsniedz šo
noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā kārtējam gadam pieejamā
finansējuma apmēru."
21. Svītrot 7. pielikumu.
22. Izteikt 8. pielikuma 2.6. apakšnodaļas 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Atbalsta saņēmējam konstatētas citas Ja pretendentam plānošanas
neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos periodā, tostarp pārejas laikā,
aktos par bioloģiskās lauksaimniecības izteikts brīdinājums par to, ka
uzraudzības un kontroles kārtību
nav
ievēroti
regulas
Nr. 834/2007 3. panta "b" un
"c" apakšpunktā
noteiktie
mērķi,
tad
atbilstoši
normatīvajiem aktiem par
bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un
kontroles
kārtību:
1) ja pārkāpums par attiecīgo
platību ir pirmo reizi, kārtējā
gadā
nepiemēro
atbalsta
atteikumu;
2) ja pārkāpums par attiecīgo
platību atkārtojas divas reizes,
kārtējā gadā atbalstu atsaka
par 10 % ;
3) ja pārkāpums par attiecīgo
platību atkārtojas trīs reizes un
vairāk,
kārtējā
gadā
atbalstu atsaka par 25 %.
Ja izteikts brīdinājums vai
norāde par nepieciešamību
veikt korektīvās darbības, tad
atbilstoši normatīvajiem aktiem
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par
bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības
un kontroles kārtību kārtējā
gadā atbalstu atsaka par 5 % .
Ja nozarei/jomai noteikts
atkārtots pārejas periods,
kārtējā gadā atbalstu atsaka
par 10 % .
Ja nozarei/jomai ir anulēts
sertifikāts, kārtējā gadā atbalstu
atsaka pilnībā, bet, ja
pārkāpums ir atkārtots, saistības
atsauc, pieprasot atbalsta
atmaksu.
Ja uzņēmumam/saimniecībai ir
anulēts sertifikāts, saistības
atsauc, pieprasot atbalsta
atmaksu."

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs

K. Gerhards

Bāra 67027398
Gunta.Bara@zm.gov.lv
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