
Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes 

2020.gada 14.maija sanāksmei 
 

Platību maksājumi 
 
1. Pavasarī lauks tiek apsēts ar proteīnaugu maisījumu (zirņi, vīķi, mieži un auzas) ar mērķi no šīs 
platības iegūt zaļbarību un skābējamo masu, savukārt pēc Jāņiem, vai jūnijā pirmā dekādē, šo pašu 
lauku apsēs ar kāpostaugiem (lopbarības rapsis, rāceņi, kacenkāposti un kāļu maisījums) - vēlām 
vasaras un rudens ganībām - aitām. Šādā veidā tiek efektīvāk apsaimniekota platība un iegūta 
lielāka barības līdzekļu sausne tonnās  no ha. (Latvijas aitu audzētāju asociācija) 
 
Atbilde: Abos gadījumos maisījumi atbilst kultūrauga kodam 873 (pārējie citur neminētie 
kultūraugi, sēti kā kultūraugu maisījums aramzemē). Vienotajā iesniegumā jādeklarē kultūraugs, 
kurš laukā iesēts līdz 25.jūnijam. Ja otro maisījumu laukā iesēs pēc 25.jūnija, tad Lauku atbalsta 
dienestam jāiesūta fotogrāfija (izmantojot LAD mobilo aplikāciju), kur redzams, kas laukā bija 
iesēts pirmajā reizē. 
 
2. Esmu rūpīgi caurskatījis plānojuma tabulas gan konvencionālajiem, gan bioloģiskajiem 
zemniekiem, taču nav skaidrs un nevaru rast atbildi, kā turpināt saimniekot bioloģiskajām 
saimniecībām ar tiem maksājumiem, ko es redzu tabulās? (Iespējams, ka neesmu redzējis kādas 
tabulas, taču šīs nesniedz atbildes.) Mēs- vairāki inspektori un bioloģiskie zemnieki nesaprotam kā 
saimniekot tālāk. Vai ir kas tāds ko mēs nemākam ieraudzīt starp rindām? (Ramonds Melderis) 
 
Atbilde: Var noprast, ka jautājums ir par jaunā perioda nosacījumiem, bet no teksta to nevar 
viennozīmīgi saprast. Jaunā perioda atbalsta nosacījumi vēl ir izstrādes stadijā. Diskusijās piedalās 
arī lauksaimnieku organizācijas. 
Attiecībā uz pašreizējiem atbalsta nosacījumiem, šogad nekādas būtiskas izmaiņas prasībās nav 
veiktas. 
 
3. Kādēļ ir atšķirības platībām dabā un kartēs? Kādēļ platības vienā un tai pašā laukā kartē katru 
gadu samazinās, bet dabā nekas nav mainījies? 
 
Atbilde: Ja nav zināma konkrēta vieta, tad iemesli var būt ļoti dažādi. Izplatītākie ir šie 2 iemesli: 
• Ar katru gadu LAD saņem labākas izšķirtspējas ortofoto un satelīta attēlus – tā rezultātā ir 
iespējams precīzāk identificēt apsaimniekoto platību nekā tas bija iespējams agrāk; 
• Veicot lauku bloka robežu izmaiņas, klienta deklarētā lauka robežas netiek mainītas. Bet 
EPS-ā kopējot lauku no iepriekšējā gada pieteikuma, tiek atstāta tā daļa, kas ietilpst lauku bloka 
iekšienē. Līdz ar to klientam ir jāpārliecinās, vai tiek pieteikta visa viņa apsaimniekotā platība, jo 
iespējams bloks ir kļuvis lielāks tajā daļā, kas nav iezīmēta kā lauka platība. 
Lai varētu atbildēt precīzi, nepieciešams identificēt konkrētu vietu. 
 
4.Bieži vien BDUZ laukiem ir ļoti neregulāras robežas, kas apgrūtina to noteikšanu dabā un blakus 
esošo lauku kopšanu. 
Lūgums BDUZ laukiem veidot regulārākas formas un gadījumos, kad divi lauki ir tuvu blakus, tos 
apvienot. Biotopi tikai iegūs no tā, ja augiem būs iespēja ne tikai saglabāties esošajās robežās, bet 
tiks atvēlētas kaut nelielas papildus platības, kur tiem vairoties. 
 



Atbilde: LAD nenosaka BDUZ robežas. Dienests lieto DAP sagatavotu informācijas slāni. Ja BDUZ ir 
visa zālāju platība blokā vai daļa no tās –BDUZ platību nevajag apsaimniekot atšķirīgi no pārējās 
zālāju platības, izņemot to, ka nedrīkst to pļaut divas reizes. Situācijā dabā ilggadīgos zālājus 
parasti arī nepļauj divas reizes. 
 
5.Kad būs konkrēti noteikumi, ka no bio laukiem jānovāc siena ruļļi. (Šodien 08.05. ruļļi izklaidus uz 
lauka.) 
 
Atbilde: Ja iepriekšējā gada siena ruļļi ir izklaidus pa visu lauku, tad lauku noraida un par to nevar 
saņemt platību atbalsta maksājumus šajā gadā. 
 
6.Āboliņa zaļā masa kalpo kā mēslojums bioloģiskajā lauksaimniecībā. Un lai izsargātos no 
"DĪVĀNU ZEMNIEKIEM", kā papildus nosacījums varētu būt, ka atļauj smalcināt pirmos divus gadus 
pēc iesēšanas un tas automātiski atturētu šos zemniekus tā darīt, jo sēt āboliņu ik 2 gadus ir ļoti 
dārgs pasākums.   
 
Atbilde: Ja ir iesēts āboliņš tīrsējā, tad pašlaik jāievēro nosacījumi, kādi ir zālājiem – jānopļauj vienu 
reizi gadā līdz 15.augustam. Ja būtu nepieciešamas izmaiņas, tad aicinām aktīvi iesaistīties darba 
grupās, kurās tiek diskutēts par jaunā plānošanas perioda nosacījumiem. 
 

Projekti un investīcijas 

 
7. 20.maijā beidzas iesniegumu pieteikuma termiņš pasākumam "Atbalsts profilaktiskajiem 
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas".  Ar nolūku atkārtoti informēt 
putnkopjus par iespēju pieteikties, lūdzam informāciju, cik saimniecības un par kādu summu, ir 
šobrīd pieteikušās? (Latvijas Olu ražotāju asociācija) 
 
Atbilde: Uz šo brīdi iesniegts viens atbalsta pretendenta pieteikums. Lielākā daļa projekta 
pieteikumu iesniedz pēdējā kārtas dienā. 
 
8. Vai LAD radīs iespēju piešķirt papildus finansējumu žogu būvniecībai ar mērķi dzīvnieku 
labturība, kas tika ieviests pagājušajā gada sākumā?  Mums ir informācija, ka šobrīd šis 
finansējums ir beidzies. (Latvijas aitu audzētāju asociācija) 
 
Atbilde: Šāda veida investīcijas ar labturības mērķi  bija atbalstāmas 4.1. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās”. 
 
9. Vai LAD varētu apsvērt iespēju nedaudz samazināt "papīru birokrātiju" attiecībā uz maziem (līdz 
5000 EUR) iepirkumiem projektiem?   
Vai ir jēgpilni no projekta ieviesēja prasīt apliecinājumu par interešu konflikta neesamību?  
 Piemēram, iegādājoties prāmja biļetes uz Helsinkiem, maksājot par dalību izstādēs, maksājot par 
autostāvvietām ārzemēs u.tml., kur projekta ieviesējam ne tikai faktiski, bet pat teorētiski nav 
iespējas nopirkt alternatīvu pakalpojumu. (Latvijas Vīnkopju un Vīndaru biedrība) 
 
Atbilde: Šī prasība ir saskaņā ar MK noteikumu Nr.104 16.punktu (Finansējuma saņēmējs rakstiski 
apliecina, ka neatrodas interešu konfliktā ar tā izraudzīto piegādātāju šo noteikumu 12. punkta 
izpratnē). Bet LAD izvērtēs šo priekšlikumu neprasīt apliecinājumu publiski pieejamiem 
pakalpojumiem. 
 

https://likumi.lv/ta/id/289082#p12


10. Kāpēc projekta ieviesējam vēl tiek prasīti skaidrojumi, kāpēc strādā vairāk? 
Tas attiecībā uz nostrādātajām stundām vadot projektus. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka tas, kas vada 
projektu, vēl strādā arī kādu citu algotu darbu vai vada (strādā) savu biznesu, līdz ar to mēnesī tiek 
nostrādāts vairāk nekā 160 stundas. Ir pilnīgi normāli, ka mazie uzņēmēji strādā daudz vairāk kā 8 
stundas dienā un nevis 5 dienas nedēļā, bet 6 noteikti. Savādāk vienkārši nevar iztikt. Saprotams 
būtu, ja kopējais darba laiks pārsniegtu 300 stundas mēnesī (t.i. 10 stundas x 30 dienas). (Latvijas 
Vīnkopju un Vīndaru biedrība) 

Atbilde: Atbilstoši noteikumiem projektos var attiecināt  Darba likumā noteikto, normālo 

darba laiku, t.i. 8 stundas dienā. 

 
 
11. Kad varētu būt pieejams jaunāks standartizlaides (SI) aprēķina kalkulacijas modelis, lai definēt 
saimniecības resursu vērtību atbilstoši jaunākajām cenu izmaiņām. Patreiz visur tiek izmantots 
2015. gada SI kalkulācijas modelis. 
 
Atbilde: LAD ir ierosinājis ZM atjaunot datus SI kalkulācijai. Ņemot vērā, ka šobrīd nav atvērtu 
pasākumu, tad SI kalkulators varētu tikt atjaunots uz jaunā perioda pasākumu kārtām. 
 

Valsts atbalsts 
 
 
12.Vai 2020.g būs atbalsts kredītprocentu dzēšanai? 
 
Atbilde: Jā, atbalsts būs pieejams (plašāka informācija pielikumā). 
 
COVID-19 
 
13. Kāpēc atkal tiek diskriminēta aitkopība un kazkopība? (Citiem lopkopības veidiem ir krīzes 
atbalsts.) (Latvijas aitu audzētāju asociācija) 
 
Atbilde: Aitkopības un kazkopības nozarēm 2020.gada 14.aprīļa Ministru kabineta noteikumos 
Nr.219 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu 
Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi” nav paredzēts īpašs atbalsts. Tomēr nozarēs strādājošie 
uzņēmumi var saņemt šajos noteikumos paredzēto atbalstu krājumu izmaksu pieauguma un 
apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai. 
 
14. Kādā veidā plānots noteikt izmaksu ārkārtas atbalstu lopkopības nozarē, kad tas notiks, kas būs 
pretendenti? Vai tas notiks ar LDC uzskaites starpniecību vai citādi? 
 
Atbilde: Zemkopības ministrija sekos līdzi nozares ieņēmumu dinamikai. Ja attiecīgajās nozarēs 
2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam ieņēmumi būs par vismaz 20 procentiem zemāki nekā attiecīgās 
nozares ražotāju kopējie ieņēmumi laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados, 
tad Zemkopības ministrija līdz 2020. gada 20. jūlijam informāciju par nozares ieņēmumu 
samazinājuma apmēru publicēs "Latvijas Vēstnesī" un Lauku atbalsta dienests uzsāks atbalstu 
izmaksu. 
 
Informāciju par dzīvniekiem, kas var pretendēt uz atbalstu, sniegs Lauksaimniecības datu centrs.  



Lauku atbalsta dienests aprēķinās atbalsta likmi dalot nozarei atvēlēto finansējuma apjomu ar  
attiecīgo atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu. Maksimālā likme par dzīvnieku noteikta Ministru kabineta 
noteikumos- 86 euro par slaucamo govi, 137 euro par gaļas šķirnes liellopu, 96 euro par piena 
šķirnes bulli un 22,15 euro par nobarojamo cūku. 
Pieejamais finansējums: 
slaucamām govīm – 12 500 000 euro; 
liellopiem –3 000 000 euro; 
nobarojamām cūkām –3 500 000 euro. 


