Atbalsta iespējas biškopjiem

26.02.2021.

Laikā, kad visā pasaulē strauji izzūd
bites, Lauksaimniecības datu centra
informācija liecina, ka Latvijā medus
bišu saimju skaits pēdējo desmit gadu
laikā ir trīskāršojies, ko veicinājis arī
pieejamais atbalsts. Kopumā 78% bišu
saimes 2020. gadā tika apsaimniekotas
konvencionālā sistēmā, un 22% bioloģiskā lauksaimniecības sistēmā.
2020. gadā uz atbalstu “Saudzējošas
vides izveide, audzējot augus nektāra
ieguvei” tika saņemti 167 lauksaimnieku
iesniegumi un vēl 246 biškopju
iesniegumi uz atbalstu “Bioloģiskā
biškopība” (19 701 saimes).
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Par atbalstu 2021-2022

LAP 2014-2020 ietvaros, var turpināt pieteikties uz
«Bioloģiskā lauksaimniecība» - atbalsts par bišu stropu:
• Ja ir apsaimniekots vismaz 1 ha LIZ (BLA);
• Ja ir vismaz 21 bišu saime (LDC, 15.V-15 IX).
 Atbalsts 40 EUR/saime.
Valsts atbalsta (subsīdijas) ietvaros:
• 2021.gadā atbalsts biškopības nozarei ir paredzēts
300 000 EUR
• kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir >29 bišu saimēm.
 Atbalsts ne vairāk kā 8,50 EUR/saime.
 Atbalsts apdrošināšanai pret lāču postījumiem nav
paredzēts. Saimnieks var apdrošināt šo risku par
saviem līdzekļiem.
Turpinās ES bišu programmas īstenošana, kā līdz šim.

VARAM, 18.12.2020. darba grupas sagatavots
ziņojums par priekšlikumiem kompensācijas
sistēmas izmaiņām t.sk. BIŠKOPĪBAS NOZARĒ
 Izvērtējot līdzšinējo pieredzi, secināts, ka lācis vienā un tajā pašā
vietā atgriežas atkārtoti, līdz ar to tiek rosināts noteikumos
detalizētāk noteikt veicamos pasākumus lāču atbaidīšanai,
nosakot stingrākas prasības bišu saimju aizsardzībai.
 Lai samazinātu administratīvo slogu, kā arī novērstu situāciju, ka
kompensācijas izmaksa tiek atteikta, jo zaudējumu apmērs
nesasniedz minimālās algas apmēru, paredzēt kārtību, ka
biškopībai nodarītie postījumi tiek konstatēti visa gada ietvaros
un aprēķināta/izmaksāta vienota kompensācija par visu
kalendāro gadu.
 Postījumu kompensēšana vienu reizi gadā par visiem gada laikā
nodarītajiem postījumiem.
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Par atbalstu 2021-2022
Mazajām saimniecībām un Jaunajiem lauksaimniekiem:


var veikt ieguldījumus tehnisko iekāršu iegādei un citiem

nepieciešamajiem ieguldījumiem saimniecībā

Ieguldījumi materiālajos aktīvos




investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzēts nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai un
pārstrādei (atzīti mājražotāji) un ar to saistītai iepakošanai un
pirmapstrādei,, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai ,
t.sk. no 2021.g. atbaidīšanas ierīču iegādei, ja tiks saskaņoti atbalsta
saņemšanas nosacījumi Ministru kabinetā.

LEADER:


Nevar atbalstīts primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, līdz ar to tiešā veidā
biškopību, līdz ar to atbalstu nevar ieguldīt zvēru atbaidītājiem.

 Atbalsts tikai pārstrādei, ņemot vērā, ka atbalsts tiek sniegts
saskaņā ar nelauksaimniecības de minimis 1407/2013 regulu.
Piemēram:
•
•
•

putots medus, karsēts medus virs 45grādiem u.tml.
pamatlīdzekļi, kas vajadzīgi pārstrādātam produktam (ja medum tiek pievienoti rieksti, ogas), bet
jānodrošina, ka pamatlīdzeklis netiek izmantots primārā lauks. produkta iegūšanai (jānodrošina
nošķirtība);
investīcijas vaska pārstrādei, lai izgatavotu sveces u.c. vaska produktus, bet ne jaunu rāmīšu
izgatavošanai u.tml.

Nr.p.k.

Pasākums

1.

M01 Zināšanu pārnese un informācijas
pasākumi
M 1.1. Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi
M 1.2. Atbalsts demonstrējumu
pasākumiem un informācijas
pasākumiem
M 1.3. Atbalsts saimniecību un mežu
apmeklējumiem
M02 Konsultāciju pakalpojumi,
saimniecību pārvaldības un lauku
saimniecību atbalsta pakalpojumi
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos
M6.1. Atbalsts jauniem lauksaimniekiem
M6.3. Atbalsts mazajām saimniecībām
M 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā
M08 Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā
M09 Ražotāju grupu un organizāciju
izveide
M10-13 (platību maksājumi)
M16.1. EIP darba grupu projektu
īstenošana
M17 Ražas, dzīvnieku un augu
apdrošināšanas prēmija
M19 LEADER SVVA stratēģijas projekti

1.1.
1.2.

LAP
2014-2020
pasākumu
indikatīvās
projektu
iesniegumu
pieņemšanas
kārtas pārejas
periodā

1.3.

2.

3
5.
6.
7.

9.

10.
12.
13.
14.
15.

2021

2022

III ceturksnis

II ceturksnis un III
ceturksnis
III ceturksnis

IV ceturksnis

II ceturksnis
(konsultantu
apmācība)
IV ceturksnis
II ceturksnis
III ceturksnis

IV ceturksnis
IV ceturksnis
II ceturksnis

I ceturksnis
II ceturksnis

III ceturksnis
II ceturksnis
III ceturksnis

II ceturksnis

Nepārtrauktā kārta
(atver II ceturksnī)
VRG sludina

Nepārtrauktā kārta
VRG sludina
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2023-2027 joprojām aktīvs darbs pie pasākumu
izstrādes

Ekoshemu ietvaros: par nektāraugu platībām
 Atbalsts (~117 EUR/ha);
Agrovides ietvaros: par bišu stropu, ja ir 1 ha
nektāraugu vai 5 ha pļavas/meži/purvi;
• Ja konvencionālā saimniecība un 30 saimes;
 Atbalsts 15 EUR/saime. (Subsīdiju vietā)
• Ja bioloģiskā saimniecība un 20 saimes;
 Atbalsts 30 EUR/saime.
Investīcijās – turpināsim atbalstīt gan pārstrādi, gan
pamatlīdzekļus, gan atbaidīšanas līdzekļus pret
lāčiem (skaņojam ar EK), LEADER

Paldies par uzmanību!

