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Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā
platības maksājuma
Date : 26/05/2020
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams
bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma (VPM). Tas rudenī,
kad tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko saņems
lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības hektāriem. Iesniegumu īstermiņa
aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15.
augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā platības maksājuma avansa
apmēra, ņemot vērā šādus nosacījumus:
īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam
pieteikto hektāru;
saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000
eiro.
Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de
minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas
lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis
atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.
Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:
ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un
apstiprinājis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var
izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa
aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi
uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta vismaz uz vienu no
šiem kritērijiem):
atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada martā, aprīlī, maijā,
jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20
procentiem, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu;
atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada pirmajos piecos mēnešos
lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019.
gada finanšu datiem.
Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Covid-19”. Informāciju var saņemt, zvanot uz dienesta
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klientu apkalpošanas tālruni 67095000.
Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību daļa
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