
4.2.Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās” 
  
53. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas: 
53.1. par šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūru) iegādi: 
53.1.1. lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem; 
53.1.2. augsnes apstrādes tehniku un iekārtām, arī akmeņu novākšanas tehniku un 
iekārtām; 
53.1.3. sēšanas un stādīšanas tehniku un iekārtām; 
53.1.4. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehniku un iekārtām, arī 
lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehniku un iekārtām; 
53.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehniku un iekārtām, arī mēslošanas un augu 
aizsardzības tehniku un iekārtām; 
53.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehniku un iekārtām; 
53.1.7. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehniku un 
iekārtām, arī aukstuma tehniku un iekārtām, uzglabāšanas un saldēšanas 
kamerām; 
53.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehniku un iekārtām; 
53.1.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehniku un iekārtām (arī 
programmnodrošinājumu), arī mobilajiem un stacionārajiem svariem; 
53.1.10. tehniku un iekārtām, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai 
ganībās (dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un 
iekārtas); 
53.1.11. fermu mehanizācijas tehniku un iekārtām, arī kūtsmēslu krātuvju 
mehanizācijas iekārtām un tehniku; 
53.1.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehniku un iekārtām; 
53.1.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehniku un iekārtām; 
53.1.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehniku un 
iekārtām, tostarp mazgāšanas, dezinfekcijas tehniku un iekārtām; 
53.1.15. enerģētiskajām iekārtām un tehniku, arī apkures un vēdināšanas tehniku un 
iekārtām (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības 
vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas); 
53.1.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un tehniku; 
53.1.17. laistīšanas tehniku un iekārtām; 
53.1.18. siltumnīcu tehniku un iekārtām; 
53.1.19. specializētajiem transportlīdzekļiem, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti 
speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir 
uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, kā arī iekārtas, kas 
nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai; 
53.1.20. kravas automašīnām, transporta piekabēm un puspiekabēm, ja tās iegādājies 
kooperatīvs; 
53.1.21. citu tehniku un iekārtām, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu 
sasniegšanai; 
53.1.22. ilggadīgo augļkopības kultūru stādiem (izņemot zemenes), stādījumu balstu 
sistēmām, žogiem, žogu balstiem un to uzstādīšanu, kā arī par stādījumu ierīkošanu, 
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu; 
53.2. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, tai skaitā par apsardzes un 
caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to 
ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, 
žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu) elektrības pieslēgumu 



(nepārsniedzot 10 procentus no projekta iesnieguma kopējās būvniecības attiecināmo 
izmaksu summas), dziļurbuma ierīkošanu, kā arī ūdens rezervuāra ierīkošanu, lai 
nodrošinātu laistīšanu augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē, 
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, 
bet nepārsniedzot šo noteikumu 8.pielikumā minētās izmaksas, kas reizi gadā var tikt 
pārskatītas, atbilstoši Zemkopības ministrijai sniegtajam ekspertu vērtējumam; 
53.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā 
ar projekta iesniegumu vai pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai, 
nepārsniedzot šo noteikumu 8.pielikumā minētās izmaksas. 
  
54. Atbalstu par šo noteikumu 53.1.1.apakšpunktā minētajām attiecināmajām 
izmaksām piešķir, ja projekta iesniegumā paredzēto lauksaimniecībā izmantojamo 
traktoru nominālā jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo 
jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību, – 1,2 zirgspēki 
pret vienu hektāru pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās atbalsta 
pretendenta platības un 1,2 zirgspēki pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz 
kartupeļu platībām (kultūras kods no 820 līdz 825), dārzeņu platībām (kultūras kods 
no 840 līdz 848) un augļkopības platībām (kultūras kods no 910 līdz 928) – 10 
zirgspēku pret vienu hektāru pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās 
atbalsta pretendenta attiecīgās platības. Aprēķinos ņem vērā arī tādas meža vai purva 
zemes platības, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī segtās platības. Nosakot 
liellopu vienības, izmanto Lauksaimniecības datu centra informāciju par atbalsta 
pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Attiecībā uz traktoriem 
izmanto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informāciju par atbalsta pretendenta 
īpašumā vai turējumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to 
izlaides datuma), kā arī atbalsta pretendenta sniegtos datus un publiski pieejamos 
traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu 
(zirgspēkos) un to izlaides datumu. Traktoru iegādi attiecināmajās izmaksās ietver arī 
tad, ja to nominālā jauda pārsniedz aprēķināto nominālās jaudas summu ne vairāk kā 
par 70 zirgspēkiem. 
  
4.3. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” 
  
55. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas: 
55.1. par šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūru) iegādi: 
55.1.1. kravu celšanas, kraušanas un specializēto transportēšanas tehniku un iekārtām; 
55.1.2. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehniku un iekārtām; 
55.1.3. enerģētiskajām iekārtām un tehniku; 
55.1.4. datorizētā pārstrādes procesa vadības un kontroles tehniku un iekārtām 
(ieskaitot programmu nodrošinājumu); 
55.1.5. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehniku, 
aprīkojumu un iekārtām (attiecas vienīgi uz gadījumiem, ja pirmapstrāde un 
uzglabāšana ir daļa no uzņēmuma tehnoloģiskā procesa); 
55.1.6. ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas iekārtām; 
55.1.7. kanalizācijas, notekūdeņu (priekšattīrīšanas) un dūmgāžu attīrīšanas iekārtām; 
55.1.8. apkures un ventilācijas iekārtām; 
55.1.9. mobilajiem un stacionārajiem svariem; 
55.1.10. mazgāšanas, dezinfekcijas tehniku un iekārtām; 
55.1.11. specializēto tehnoloģisko tehniku un iekārtām, kas nepieciešamas projektā 
noteikto mērķu sasniegšanai; 



55.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecības un 
esošo būvju rekonstrukcijas izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu 
ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, 
teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga 
izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu), nepārsniedzot šo noteikumu 
8.pielikumā minētās izmaksas. 
 


