2021. gada . septembrī
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr. .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446
"Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās
darbības veicēju aizdevumu programmu"
Izdoti saskaņā ar
Attīstības finanšu likuma
12. panta ceturto daļu un
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446
"Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās
darbības veicēju aizdevumu programmu" (Latvijas Vēstnesis 2018, 149. nr.)
šādus grozījumus:
1. Izteikt norādi par noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto
daļu un Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto
daļu”.
2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“Noteikumi nosaka lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības
saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas (turpmāk –
aizdevumu programma) īstenošanas kārtību, finansējumu un atbalstāmās
darbības un nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu aizdevumu veidā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam īstenošanas pārejas laikā 2021. un 2022. gadā apakšpasākumos
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā” (turpmāk - apakšpasākumi).”.
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Aizdevumu programmas finansēšanai, sagaidāmiem zaudējumiem un
pārvaldības izmaksām pieejamais publiskais finansējums ir 27 810 000 euro,
ko veido:
4.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā
"Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 6 100 000 euro apmērā;
4.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds"
atmaksātais finansējums 1 710 000 euro apmērā;
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4.3. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam īstenošanas
pārejas periodā laikā 2021. un 2022. gadā apakšpasākumos “Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā” pieejamais finansējums 20 000 000 euro
apmērā.”.
4. Papildināt noteikumus ar 5.1punktu šādā redakcijā:
“5.1 Finanšu institūcijai ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:
5.11. atbilstības periodā apakšpasākumu īstenošanai saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 13. panta 2. un 3. punktu;
5.12. visā aizdevumu programmas īstenošanas laikā – šīs aizdevuma
programmas ietvaros atmaksātais publiskais finansējums un šo noteikumu
4.punktā norādītais finansējums atbilstoši valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā.”.
5. Papildināt noteikumus ar 5.2punktu šādā redakcijā:
“5.2 Finanšu institūcijas kapitāla atdeves segšanai izmanto šīs aizdevuma
programmas ietvaros atmaksāto publisko finansējumu un šo noteikumu 4.punktā
norādīto finansējumu 10 % apmērā gadā no finanšu institūcijas kapitāla, kas
paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītrisku,
operacionālo risku un citu risku segšanai.”
6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem sedz no šo noteikumu 4. punktā
minētā finansējuma līdz apmēram, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto
aizdevumu summas, pamatojoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu
atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai.”.
7. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
“8.1 Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir izmantojot 4.3.apakšpunktā minēto
finansējumu, tad nepiemēro šajos noteikumos regulas Nr. 1408/2013 noteiktās
prasības.”.
8. Svītrot 11.14.apakšpunktu.
ZMNot_240821_not_446

3

9. Aizstāt 13.1. un 13.2.2. apakšpunktā skaitli "100 000 euro" ar skaitli "150
000 euro".
10. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Aizdevuma maksimālā summa nepārsniedz 100 000 euro, t.sk:
15.1. investīciju iegādei;
15.2. apgrozāmo līdzekļu iegādei – 35 000 euro, ja aizdevums ir sniegts no 4.1.
vai 4.2.apakšpunktā minētā finansējuma, bet nepārsniedzot 30% no kopējas
aizdevumu summas, ja aizdevums ir sniegts no 4.3.apakšpunktā minētā
finansējuma,
15.3. apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei, ja tā ir daļa no īstenojamā
projekta - 35 000 euro, ja aizdevums ir sniegts no 4.1. vai 4.2.apakšpunktā
minētā finansējuma, vai, ja aizdevums ir sniegts no 4.3.apakšpuktā minētā
finansējuma, nepārsniedzot 10% no kopējās aizdevuma summas.”
11. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šāda redakcijā:
“15.1Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus, ja
aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu
neatmaksātā kopsumma nepārsniedz attiecīgi 15.punktā noteikto maksimālo
aizdevuma summu.”.
12. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
“25. Finanšu institūcija nodrošina atsevišķu lauksaimniecībai, lauku attīstībai un
zivsaimniecības attīstībai sniegtā atbalsta finanšu līdzekļu uzskaiti, šo noteikumu
4.3. punktā minēto finansējumu, nodalot kā atsevišķu finansējuma daļu saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.
1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 38. panta 6. punktu.”.
13. Papildināt noteikumus ar 29. punktu šāda redakcijā:
“29. Finanšu institūcija šo noteikumu 8. un 12.punktā norādītās informācijas
izvērtēšanai ir tiesības bez maksas saņemt datus no Zemkopības ministrijas,
Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra tādā apjomā, kāds
nepieciešams aizdevuma programmas īstenošanai.”.

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs
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