
Aktualitātes dienesta darbā

2020.gada 14.maijs
Lauksaimnieku organizāciju sanāksme



PLATĪBU MAKSĀJUMI
Pieteikšanās termiņi
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8.aprīlis – 15.jūnijs (ar samazinājuma sankciju līdz 30.jūnijam)
Var aizpildīt platību maksājumu Vienoto iesniegumu 

LAD aicina pieteikties līdz 22.maijam!

8.aprīlis – 1.jūnijs
Var iesniegt pieteikumu marķētās dīzeļdegvielas, kurai piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa likmi, iegādei (ADE)



PLATĪBU MAKSĀJUMI
Kā pieteikties?

Veic pieteikšanos platību maksājumiem Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā – EPS 

https://eps.lad.gov.lv/login

https://eps.lad.gov.lv/login


PLATĪBU MAKSĀJUMI
Pieteikšanās norise

Lauksaimnieks iesniedz vienoto pieteikumu pats

Iesniegumu aizpildīt palīdz radinieki vai kāda cita uzticama 
persona

Konsultācijas un palīdzību sniedz arī Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs

Ventspilī konsultē Gita Langberga 26109996

Ja iepriekšējā gadā lauksaimniekam vajadzēja palīdzību–
LAD speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt to mutvārdos pa 
tālruni

Centralizētais tālrunis konsultācijām 67095000



PLATĪBU MAKSĀJUMI
Ārkārtējā situācija COVID-19!

LAD klātienes semināri un konsultācijas tika atceltas

Klātienē dienests klientus apkalpo, ievērojot stingras 
drošības prasības

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
Ventspilī konsultē Pils ielā 17.

Pieteikties pa tālruni 

26109996



Akcīzes degvielas 
avanss

(Pietiekšanās no 1.maija līdz 
1.jūnijam)



INVESTĪCIJAS
Aktuālie pasākumi

6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības (3.06.-3.08.)

5.1. Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai 
mazinātu epizootiju iespējamās sekas (20.04.-20.05.)

8.1. Mežu ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās 
lauksaimniecības zemes, un to kopšana (5.05.-5.06.)

8.4. Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās 
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana (5.05.-5.06.)



Atbalsts mazajām lauku 
saimniecībām

• Nav reģionalizācijas

• Atbalsta pretendents – esoša lauku saimniecība

• Noslēgts gads ar gada pārskatu vai gada ienākumu 
deklarāciju

• Neto apgrozījums vai standartizlaide (SI) 2000 – 15000 
EUR

• Darījumdarbības plāns ne ilgākam laikposmam kā līdz 
2022. gada 31. decembrim, nevar uzsākt darbību 
jaunās nozarēs - ilggadīgie stādījumi vai gaļas liellopu 
audzēšana



Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 

! Pēdējās kārtas projektus, kas «palika aiz strīpas», 
vērtēs līdz 2021.gada martam , ja atbrīvosies 

finansējums



Riska pārvaldība
Pieteikšanās no šā gada 6.maija līdz 1.decembrim

• Apakšpasākuma »Ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšanas prēmija» kopējais publiskais 
finansējums 10,5 milj. eiro

• Atbalsta mērķis: veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos 
lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, daļēji 
sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju



Kontroļu veikšana

Ārkārtējās situācijas laikā LAD kontroles pamatā veic 
attālināti!

Kontroles klātienē tiek veiktas tikai izņēmuma 
gadījumos, bez klientu klātbūtnes, ievērojot visus 
drošības nosacījumus



Sezonas laukstrādnieki

1.aprīlis – 30. novembris

Norit ikgadējais sezonas 

laukstrādnieku reģistrācijas periods

Pieteikti 458 strādnieki (uz 13.05.)
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Valsts atbalsts lauksaimniecības un pārtikas

ražotājiem = 45,5 milj. €
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Valsts atbalsta kopējie finanšu nosacījumi

Atbalstu nepiešķir 
atbalsta pretendentam, 

ja tas bija nonācis 
finanšu grūtībās līdz 

2019. gada 31. 
decembrim 
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1. Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām 
lopkopības nozarēm

Vienreizējs maksājums - ja attiecīgā nozarē ražotāju kopējie ieņēmumi 
2020. gada laikposmā no aprīļa līdz jūnijam bijuši par vismaz 20 % 
zemāki nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējo ieņēmumu rādītājs 

laikposmam no aprīļa līdz jūnijam iepriekšējos 3 gados vidēji (izņēmums 
attiecībā uz cūkām – radītājus salīdzina pret iepriekšējo gadu)

Lauksaimniekam iesniegums nav jāsniedz

Lēmumu par atbalsta piemērošanu pieņems ZM, publicējot līdz 
20.07.2020. «Latvijas Vēstnesī» informāciju par nozares ieņēmumu 

samazinājuma apmēru
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2. Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem 
produktiem = 2,5 milj. €

Pretendentam elektroniski iesniegums ir 
jāiesniedz līdz š.g. 15. maijam

par ārkārtējās situācijas
laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti ēdināšanas 
nodrošināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs un kurās ir 

pārtraukts mācību process klātienē

Vienreizējs maksājums

pārtikas uzņēmumiem vai 
iestādēm, kas nodrošina 

ēdināšanu izglītības iestādē, 
(ēdinātājiem)

dārzeņu ražotājiem, kas 
nodrošina produktu piegādi 

ēdinātājiem
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Atbalstu var saņemt, ja uzņēmumam 2020.g. martā – jūnijā 
vai kādā no iepriekšminētajiem mēnešiem salīdzinot ar 
attiecīgu periodu 2019.gadā:

• palielinājušies pārdošanai gatavu preču krājumi 
uzņēmuma darbības pamatnozarē par vairāk nekā 25 %

vai 

• samazinājies neto apgrozījums par vairāk nekā 
25%

Pretendentam iesniegums elektroniski ir 
jāiesniedz līdz š.g. 15. jūlijam (avansam – līdz 

š.g. 30.aprīlim)

3. Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un 
apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību 
mazināšanai = 14 milj. €



Īstermiņa aizdevums lauksaimniecībā
Pieteikšanās no 20. maija – 15. augustam

Aizdevuma nosacījumi:

• Īstermiņa aizdevums, kuru nodrošina ar potenciālo VPM 
maksājumu

• Bezprocentu

• Apjoms ir VPM noteiktie ha x 40 eiro/ha

• Jābūt iesniegtam 2020.gada VPM pieteikumam

• Aizdevums tiek ieturēts no VPM avansa un VPM gala 
maksājumiem

• Minimālā summa 700 eiro = 17,5 ha



Aizdevuma sniegšanas kanāli

1. De minimis atbalsts (tiem kam ir pieejams atlikums)
1. Netiek vērtētas grūtības saistībā ar COVID 19

2. Pretendentam nevar būt maksātnespēja, tiesiskās aizsardzības 
process utt.

3. Nav izsmelts de minims limits 25 000 eiro

2. Saskaņotais ES atbalsts (aizdevumam nepārsniedzot 
100 000 eiro):

1. Tiek vērtētas grūtības saistībā ar COVID 19

1. Apgrozījuma kritums vismaz par 20%

2. Likviditātes rādītāju pasliktināšanās

2. Grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss (uz 2019. gada 31. decembri)



Subsīdiju ekvivalenta aprēķins

Teorētiski aprēķinātais labums no bezprocentu aizdevuma:

• 1000 EUR aizdevums

• Teorētiskā likme, kas būtu jāmaksā, aizņemoties tirgū 
3,69% (visiem vienāda)

• Subsīdiju ekvivalents = 21,54 eiro

• Summa, kas noņemta no de minimis apjoma

Aizdevuma summa, EUR
Subsīdijas ekvivalents
(de minimis summa), EUR

1000 21,54



Tālrunis konsultācijām 67095000


