2021. gada
. septembrī
Noteikumi Nr.
Rīgā

(prot. Nr.

.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9
"Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju
programmas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9
"Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas
noteikumi" (Latvijas Vēstnesis 2019, 7., 166. nr.; 2021, 14., 124. nr.) šādus
grozījumus:
1.
Aizstāt norādē par noteikumu izdošanas tiesisko pamatu vārdus
“ceturto daļu” ar vārdiem un skaitļiem “ ceturto daļu Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5. panta ceturto daļu.”
2.
Aizstāt 1. punktā vārdus “izdevumu segšanai” ar vārdiem un
skaitļiem “izdevumu segšanai, un nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu garantiju veidā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam īstenošanas pārejas periodā 2021. un 2022. gadā apakšpasākumos
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā.”’’
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Sabiedrībai Altum pieejamo garantiju programmas finansēšanai,
sagaidāmiem zaudējumiem un pārvaldības izmaksām pieejamo publisko
finansējumu valsts finansējumu veido:
4.1. Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam īstenotā
pasākuma "Kredītu fonds" atmaksājamais finansējums 1 700 000 euro apmērā;
4.2. Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.–2013. gadam īstenotā pasākuma "Kredītu fonds" atmaksājamais
finansējums 125 000 euro apmērā;
4.3. finansējums ne vairāk kā 7 000 000 euro apmērā no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem";
4.4. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam īstenošanas
pārejas periodā 2021. un 2022. gadā apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem
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lauku saimniecībās”, “Atbalsts” ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”
pieejamais finansējums 10 000 000 euro apmērā."
4.
Aizstāt 4.1 punktā vārdus “finanšu līdzekļu avotiem” ar vārdiem un
skaitļiem “finanšu līdzekļu avotiem, šo noteikumu 4.4. apakšpunktā 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.”
5.
Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šāda redakcijā:
“5.1 Sabiedrībai Altum ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:
5.11. atbilstības periodā apakšpasākumu “Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”, “Atbalsts” ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” 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 garantijas programmas īstenošanas laikā – šīs aizdevuma programmas
ietvaros atmaksātais publiskais finansējums un šo noteikumu šo noteikumu 4.1.,
4.2., 4.4. apakšpunktā norādītais finansējums atbilstoši valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai finanšu instrumentu
veidā.”
5.2 Sabiedrības Altum kapitāla atdeves segšanai izmanto šīs garantiju
programmas ietvaros atmaksāto publisko finansējumu un šo noteikumu 4.1.,
4.2.,4.3., apakšpunktā norādīto finansējumu 10 % apmērā gadā no sabiedrības
Altum kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu
kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai.”
6.
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“7.1 Ja sabiedrība Altum garantijas piešķir izmantojot šo noteikumu
4.4. apakšpunktā minēto finansējumu, tad šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā
minētajiem pasākumiem nepiemēro šajos noteikumos regulas Nr. 702/2014
noteiktās prasības.”
7. Papildināt noteikumus ar 26.2 punktu šādā redakcijā:
“26.2 Garantiju atbalstu šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem
pasākumiem drīkst kumulēt ar citu investīciju atbalstu attiecībā uz vienām un
tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta par vienām un tām
pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte 50 procentu no
attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20
procentiem gados jauniem lauksaimniekiem un ieguldījumiem apgabalos, kuros
ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347)”.
8. Papildināt noteikumus ar 32.2 punktu šādā redakcijā:
“32.2 Sabiedrībai Altum šo noteikumu 7. punktā norādīto atbalsta pasākumu
izvērtēšanai, ir tiesības bez maksas saņemt informāciju no Lauku atbalsta
dienesta un Lauksaimniecības datu centra”.
Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs

K. Gerhards
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