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Profesionālās izglītības un 
prasmju apguves pasākumi

Apakšpasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības 
un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par 
lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot 
zivsaimniecības produktus) ražošanas, konkurētspējas 
uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un 
klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu 
metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes 
atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Tiek atbalstītas teorētiskas un praktiskas mācības, kā arī 
praktiskas mācības citās ES valstīs.
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Profesionālās izglītības un 
prasmju apguves pasākumi

Gala labuma guvējs - juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta
lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu)
ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai
meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kas piedalās mācībās.

Mācību dalībnieks - fiziska persona, kas pārstāv gala labuma
guvēju, ir iesaistīta tā saimnieciskajā darbībā un piedalās mācībās.

Gala labuma guvējam – juridiskai personai - pirms pieteikšanās 
mācībām jābūt reģistrētam LAD Klientu reģistrā.

3



Publiskā finansējuma atbalsta 
intensitāte

Publiskā finansējuma atbalsta intensitātes apmērs atkarīgs no 
mācību kursu tematiem un gala labuma guvēja statusa (GLG):

Atbalsta intensitāti iespējams palielināt no 50% līdz 90%, ja 

GLG spēj pierādīt, ka ir:

• mazā saimniecība un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, 
kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro;

• meža zemes īpašnieks un tiesiskais valdītājs ar meža zemes 
platību līdz 50 ha.
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Profesionālās izglītības un prasmju 
apguves pasākumi
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Lauksaimniecība

Pārtikas produktu 
(izņemot 

zivsaimniecības 
produktus) ražošana

Mežsaimniecība Kooperācija

Pasākuma ietvaros ir iespēja apmeklēt vairāk kā 

120 dažādu tēmu mācību kursus četros mācību blokos:



Mācību pakalpojumu sniedzēji pa 
mācību blokiem

MĀCĪBU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI LAUKSAIMNIECĪBA

PĀRTIKAS 

PRODUKTU 

RAŽOŠANA*

MEŽSAIMNIECĪBA KOOPERĀCIJA

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte   

Latvijas augļkopju asociācija 

Latvijas cūku audzētāju asociācija 

Stādu Audzētāju Biedrība 

Gaļas liellopu audzētāju biedrība 

Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju 

asociācija


Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija 

Latvijas Zemnieku Federācija 

L.V.Mežs 

Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija 

Latvijas dārznieks 

Latvijas Aitu audzētāju asociācija  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
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Mācību kursu tēmas I

Lauksaimniecība                                                                  77 TĒMAS

• Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana

• Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, 
apzīmēšana

• Cūkkopības nozares ietekme uz vidi

• Piena šķirņu govju vērtēšana (ekspertiem)

• Gaļas šķirnes liellopu nobarošana līdz kvalitatīvam liemenim, liemeņu 
kvalitātes novērtējums 

• Ģimeņu ZS attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību u.c.

• Aktualitātes ciltsdarbā (zirgi) u.c.Pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) 

ražošana                                                                              27 TĒMAS

• Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde 

• Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai

• Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju 
pilnveidošana un attīstīšana

• Gaļas ieguves tehnoloģiskajā ķēdē progresīvas prakses un zinātnes atziņu 
pielietojamība

• Gaļas pārstrādē zinātnes atziņu un progresīvas prakses pielietojamība u.c.
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Mācību kursu tēmas II
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Mežsaimniecība                                                                 27 TĒMAS

•Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža 
apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls

•Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas 

drošība 

•Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes 
resursu ieguves plānošanā*

•Medību saimniecības organizēšana privātajos mežos

•Meža bioloģiskā daudzveidība, tās uzturēšana privātajos mežos u.c.

Kooperācija                                                                         5 TĒMAS

• Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze* 

• Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas 
palielināšana

• Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība*

• Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē* u.c.

*praktiskās nodarbības tiek organizētas kādā citā Eiropas valstī



Mācību pakalpojumu sniedzēji

Aktuālajai informācijai par mācību kursu piedāvājumu var sekot 
līdzi mācību pakalpojumu sniedzēju mājaslapās:

• LLKC mājaslapā www.llkc.lv, LLKC reģionālajos birojos
• LLU Mūžizglītības centra mājaslapā www.mc.llu.lv
• Latvijas Augļkopju asociācijas mājaslapā www.laa.lv
• Latvijas Cūku audzētāju asociācijas mājaslapā www.lcaa.lv
• Stādu audzētāju biedrības mājaslapā www.stadi.lv
• Gaļas liellopu audzētāju biedrības mājaslapā www.glab.lv
• Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija
• Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas mājaslapā www.llka.lv
• Latvijas Zemnieku federācijas mājaslapā www.lzf.lv
• MPKS www.lvmezs.lv
• Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas mājaslapā www.lszaa.lv
• Latvijas Dārznieks
• Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes majaslapā www.losp.lv
• Latvijas Aitu audzētāju asociācijas mājaslapā www.latvijasaita.lv

Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sniegta detalizētāka 
informācija par mācību kursu tēmām un pakalpojumu sniedzēju 
kontaktinformācija.
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http://www.llkc.lv/
http://www.mc.llu.lv/
https://www.laas.lv/
http://www.lcaa.lv/actual-news/products/358-llap-m%C4%81c%C4%ABbu-projekts-2016-2018
http://www.stadi.lv/WP/?cat=15
http://lglab.lv/lv/
http://www.llka.lv/
http://lzf.lv/
http://www.lvmezs.lv/
http://lszaa.lv/
http://www.losp.lv/
http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php
mailto:www.lad.gov.lv


Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

"Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības 
un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākums

"Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas 

veicināšanai"

2018



Atbalsts konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanas veicināšanai

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju 
sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, 
higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža 
apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, 
uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju 
uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata 
pārmaiņām. 

Tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana.
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Atbalsts konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanas veicināšanai

Gala labuma guvējs:

• lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistīta 
juridiska vai fiziska persona;

• fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;

• lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs.

Konsultāciju saņēmējs:

fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju (GLG), ir 
iesaistīta tā saimnieciskajā darbībā un saņem konsultāciju.

GLG pirms pieteikšanās konsultācijām jābūt reģistrētam LAD 
Klientu reģistrā
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Publiskā finansējuma atbalsta 
intensitāte

• Atbalsta intensitāte 

• Maksimālais atbalsta apmērs

par konsultācijām, kas sniegtas vienam GLG visā 
plānošanas periodā.

• Konsultāciju skaits vienam GLG netiek ierobežots.

1
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100%

1500 
EUR



Konsultāciju jomas I

1
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Lauksaimniecība

1. Par normatīvajos aktos minētajām obligātajām apsaimniekošanas 
prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem:
1.1. Savstarpējās atbilstības noteikumi jomā: vides, klimata 
pārmaiņas un zemes labi lauksaimniecības apstākļi:
• ūdens resursi (t.sk. kultūraugu mēslošanas plāns, mēslošanas līdzekļu 
uzskaite u.c.);
• augsne un oglekļa krāja (t.sk. augu maiņas plāns un sējumu struktūra),
• bioloģiskā daudzveidība;
• ainava, minimālais apsaimniekošanas līmenis (t.sk. zālāju biotopu 
apsaimniekošanas plāns);

1.2. Savstarpējās atbilstības noteikumi jomā: sabiedrības, dzīvnieku 
un augu veselība (t.sk. biocīdu un medikamentu uzskaite, piena 
kvalitāte, dezinfekcijas/ deratizācijas plāns):
• pārtikas nekaitīgums (t.sk. iepirktā/ pašražotā lopbarība);
• dzīvnieku identifikācija un reģistrācija;
• dzīvnieku slimības.

1.3. Savstarpējās atbilstības noteikumi jomā: dzīvnieku labturība 

Lauksaimniecība



Konsultāciju jomas II

1
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Lauksaimniecība2. Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, jo īpaši atbilstību integrētās augu 
aizsardzības vispārīgajiem principiem;

3. Par uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja 
konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic 
saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras 
apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro* (t.sk. 
finanšu ekspertīze, nozaru speciālistu konsultācijas uzņēmuma darbības 
pamatnozarē)

Lauksaimniecība

*ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu)



Konsultāciju jomas III
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1. Par meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas 
paredzēti normatīvajos aktos par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par prasībām 
ūdens resursu jomā **:

• dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība; 
• savvaļas putnu aizsardzība; 
• ūdens resursi (t.sk. meža apsaimniekošanas plānošana virszemes; 

ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, ciršanai plānotās platības u.c.). 

2. Par uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja 
konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic 
saimniecisko darbību lauku apvidū mežsaimniecības nozarē un kuras 
apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro* (t.sk. 
meža īpašuma apsaimniekošanas plāns, meža resursu novērtējums un 
koksnes resursu ieguves plānojums noteiktam periodam atkarībā no izvirzītā 
saimnieciskā mērķa un dažādiem ekonomiskajiem indikatoriem, īpašumā 
sastopamo dabas un kultūras objektu raksturojums).

Mežsaimniecība

*ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu)
** papildu galvenajam jautājumam konsultācija var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem.



Konsultāciju jomas un pakalpojumu 
sniedzēji
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LLKC kontaktinformācija: www.llkc.lv vai sazinoties ar kontaktpersonu:

Lauksaimniecības jomā: Sandra Peškova, tālrunis 29333020, e-pasta adrese: 
sandra.peskova@llkc.lv

Mežsaimniecības jomā: Kārlis Folkmanis, tālrunis 29363016, e-pasta adrese: 
karlis.folkmanis@mkpc.llkc.lv

Personu apvienības kontaktinformācija: www.lvmezs.lv vai sazinoties ar kontaktpersonu: 
Aiga Smiltāne, tālrunis 29448967, e-pasta adrese: aiga.smiltane@lvmezs.lv

KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI LAUKSAIMNIECĪBA MEŽSAIMNIECĪBA

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  

Personu apvienība: 

MPKS “L.V.Mežs”

MPKS “Mežsaimnieks”

MPKS “Vidzeme” 



http://new.llkc.lv/lv
http://www.lvmezs.lv/


Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

"Sadarbība"

16.1. apakšpasākums "Atbalsts Eiropas Inovāciju 

partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu 

projektu īstenošanai«
16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, 

procesu un tehnoloģiju izstrādei""

2018



Pasākums «Sadarbība»

1
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Pasākuma mērķis:
Veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un
lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības
produktus) pārstrādē

Sadarbības rezultātā risina šo nozaru praktiskās vajadzības,
dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus,
tehnoloģijas un metodes un ieviešot tās praksē



Pasākums «Sadarbība»

2
0

Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīguma un 
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai (16.1.apakšpasākums) – nozares 
attīstībai Latvijas mērogā

Atbalsta apmērs: 

▪ Plānošanas periodā vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu
summa nepārsniedz 500 000 EUR

▪(atbalsta intensitāte 90% vai ~50%)

▪ Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
(16.2.apakšpasākums) – uzņēmuma līmenī

Atbalsta apmērs: 

▪ Plānošanas periodā vienai atbalsta pretendentu grupai kopējā attiecināmo
izmaksu summa nepārsniedz 100 000 EUR

▪(atbalsta intensitāte 90% vai ~40%)



Pasākums «Sadarbība»

2
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Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir 5 gadi, bet 
ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam

Atbalsts pasākumā netiek piešķirts jau uzsāktu projektu 
īstenošanai, individuālajiem pētniecības projektiem, 

intelektuālā īpašuma tiesību projektiem, 
fundamentāliem pētījumiem un priekšizpētei, kā arī 
jauna produkta, procesa, tehnoloģijas vai metodes 

komercializēšanai (ieviešanai praksē)



16.1. apakšpasākums 
«Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un 
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai»

2
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16.1. Mērķis – vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana
lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai
tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē
vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares
attīstību kopumā.

Inovāciju šī pasākuma ietvaros ir  
process vai darbība, ar kuru vismaz nacionālā mērogā tiek izstrādāts jauns 

produkts, tehnoloģija, process vai metode un kurā tiek iesaistīts galvenokārt 
valsts intelektuālais potenciāls, nodrošinot nepārtrauktu mijiedarbību visa 
procesa laikā un tajā iesaistot zinātni, tirgus izpēti un gatavās produkcijas 

ražošanu

Apakšpasākums tiek īstenots divos posmos:
1. Projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana
2. Sagatavoto projektu iesniegumu atlase projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā
izsludinātā publiskā finansējuma ietvaros



16.1. apakšpasākums 
«Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un 
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai»

2
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!EIP darba grupai jāveido jaunu sadarbību starp vismaz 3 dažādām personām (sadarbības

partneri) no kurām viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks

EIP darba grupā apvienojas:

▪ lauksaimnieki (lauksaimniecības produktu ražotāji)

▪ mežsaimnieki (meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji)

▪ lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādātāji

▪ lauksaimnieku, mežsaimnieku vai lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības
produktus) pārstrādes nozares nevalstiskās organizācijas vai kooperatīvi

▪ pētnieki (arī studenti)

▪ konsultanti

▪ citas inovācijās ieinteresētās puses



16.1. apakšpasākums 
«Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un 
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai»

1.posms

2
4
2
4

Sludinājums 
«Latvijas 

Vēstnesis»

Potenciālā 

EIP darba 

grupa

Lauksaimnieki, 

mežsaimnieki, 

lauksaimniecības 

produktu pārstrādātāji, 

nozares NVO, pētnieki, 

konsultanti

Idejas 
iesniegums

sagatavo

Komisija
vērtē

(kritēriji piel.Nr.2)

3 mēnešu 

laikā

Komisijas sastāvā iekļauj:
1. divus vadošās iestādes pārstāvjus;
2. Ekonomikas ministrijas pārstāvi;
3. divus Lauku atbalsta dienesta pārstāvjus;
4.Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvi;
5. trīs zinātnisko institūciju pārstāvjus;
6. meža nozares organizāciju pārstāvi;
7. vides organizāciju pārstāvi;
8. Valsts Lauku tīkla pārstāvi;
9. četrus lauksaimnieku un pārtikas nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjus;
10. citas iestādes vai organizācijas pārstāvjus, ja nepieciešams

LAD 
sekretariāts

Noraida 

Ideju 
Apstiprina ideju 

un 

EIP darba grupas 

sastāvu

Izsaka 

ieteikumus
Potenciālā EIP darba grupa 

1 mēneša laikā veic 
nepieciešamās izmaiņas 

projektā un iesniedz 
atkārtoti Komisijai 

izvērtēšanai

Lēmums



16.1. apakšpasākums 
«Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un 
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai»
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Atbalsta pretendents – EIP darba grupa



16.2. apakšpasākums 
«Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un 

tehnoloģiju izstrādei»

Mērķis veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības
partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai
lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu,
metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsta pretendents ir sadarbības partneru grupa, kuru veido vismaz 2 dažādi 
neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā:
▪ lauksaimnieks (lauksaimniecības produktu ražotājs )
▪ mežsaimnieks (meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs)
▪ lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādātājs
▪ ražotāju grupa
▪ kooperatīvs
▪ pārstāvjus no lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu 
pārstrādes nozares nevalstiskajām organizācijām
▪ pētnieks



16.2. apakšpasākums 
«Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un 

tehnoloģiju izstrādei»

Atbalsta 
pretendentu 

grupa

Lauksaimnieki, mežsaimnieki, 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādātāji, nozares NVO, 
pētnieki

Noslēdz sadarbības 
līgumu

Projekta 

iesniegums LAD
sagatavo iesniedz



Attiecināmās izmaksas:

konkrētā projekta kārtējās izmaksas:
▪ projekta koordinācijas izmaksas un atlīdzība par darba veikšanu
▪ publicitātes izmaksas un informācijas izplatīšanas izmaksas
▪ sadarbības partneru komandējumu izmaksas
▪ darba telpu izmaksas

projekta tiešās izmaksas:
▪ tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa projekta īstenošanas laikā,

nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu
▪ materiālu izmaksas – projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra,

instrumentu un materiālu (piemēram, komponentu, ķimikāliju, laboratorijas
trauku) iegādes izmaksas

▪ trešo personu sniegto ārējo pakalpojumu izmaksas, bet ne vairāk kā 25
procenti no attiecināmo izmaksu kopsummas

▪ tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas, bet ne vairāk kā 30
procenti no attiecināmo izmaksu kopsummas

▪ projekta testēšanas izmaksas
▪ amortizācijas izmaksas
▪ nemateriālo aktīvu izmaksas
▪ netiešās attiecināmās izmaksas (25% no tiešajām izmaksām – izņemot

ārpakalpojumus)



Neattiecināmās izmaksas

▪ būvniecības izmaksas
▪esošo būvju uzturēšanas izmaksas
▪traktortehnikas iegāde
▪procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas 
maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi
▪naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas
▪tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un 
kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām
▪izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota 
atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma 
procedūras piemērošanu
▪tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi
▪nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas to 
neatgūst no valsts budžeta
▪izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu vai programmatūru aizstāšanu ar jaunām iekārtām 
vai programmatūrām, kuru parametri salīdzinājumā ar esošajām neatšķiras un kuras 
nenodrošina izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā ar racionalizāciju, 
modernizāciju vai diversifikāciju



Veiksmīgākie piemēri

▪Sojas pupiņu audzēšana Latvijā

▪Dzērveņu novākšanas kombains

▪Automatizēta ziemas rapša miglošanas brīža noteikšana

▪Jaunu produktu izstrāde no augļu pārstrādes blakusproduktiem

▪Jaunu produktu izstrāde no piena pārstrādes blakusproduktiem



Paldies par Jūsu uzmanību!


