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2020.gada februāris



Svarīgākie datumi

Datums / periods Svarīgi atcerēties

līdz 1.aprīlim Jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījumi

līdz 8.aprīlim Provizoriskā Vienotā iesnieguma sagatavošana

8.aprīlis – 22.maijs
Vienotā iesnieguma iesniegšana bez atbalsta apjoma 
samazinājuma

23.maijs – 15.jūnijs
Vienotā iesnieguma iesniegšana ar atbalsta apjoma 
samazinājumu (1% par katru nokavēto darba dienu)

15.jūnijs Pēdējā diena, kad iesniegt Vienotā iesnieguma grozījumus

25.jūnijs Pēdējā diena, kad pārklājumus var labot bez soda sankcijām

8.aprīlis – 1.jūnijs
Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma 
iesniegšana



Kopīgie nosacījumi

• Jauns kultūrauga kods: 885 – lavanda

(VPM, ZAL, JAL, MLS, BLA)



Tiešie maksājumi

• Brīvprātīgi saistīto atbalstu par dārzeņiem (SDA) 
2020.gadā vairs nevarēs saņemt par galda 
rāceņiem un turnepšiem (kultūrauga kods 851)

• Mazo lauksaimnieku atbalstu varēs saņemt arī 
2020. gadā (uz MLS neattiecas 5 gadu saņemšanas 
ierobežojums)



Jaunais lauksaimnieks

• JAL maksājums būs arī 2020.gadā un 
nosacījumos izmaiņu nav 

• JAL maksājumu ir tiesības saņemt 5 gadus. 
2020.gadā JAL vairs nav tiesību saņemt tiem, 
kuri JAL maksājumu pirmo reizi saņēma par 
2015.gada iesniegumu.



SVARĪGI ATCERĒTIES: brīvprātīgs 
saistītais atbalsts par dzīvniekiem
• Dzīvnieki jāapzīmē noteiktajos termiņos un par visiem notikumiem 

Lauksaimniecības datu centram jāpaziņo septiņu (7) dienu laikā;

• Dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasībām jābūt izpildītām 
no kārtējā kalendārā gada sākuma līdz turēšanas perioda beigām;

• Par vienu noteiktu pārkāpumu attiecībā uz konkrētu dzīvnieku sods 
var tikt piešķirts 1 reizi dzīvnieka mūžā.

Notikums Liellopi Aitas un kazas

Informācijas paziņošana
LDC reģistram

informācija jāpaziņo 7 dienu laikā
par apzīmēšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību, nāvi (t.sk. nokaušanu, ja nekauj kautuvē)

Informācijas atjaunošana
NOVIETNES reģistrā

informācija jāatjauno 7 dienu laikā
par dzīvnieka piedzimšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību (t.sk. uz kautuvi), nāvi

APZĪMĒŠANA
ar divām krotālijām

20 dienu laikā pēc piedzimšanas 30 dienu laikā pēc piedzimšanas



Bioloģiskā lauksaimniecība (BLA)

2020.gadā:

• nevar uzņemties jaunas BLA saistības 

• esošie klienti nevar paplašināt uzņemtās saistības

• pieejama 10% tolerance

• saistību nodošana iespējama vienīgi konkrētās 
BLA aktivitātes ietvaros:
✓ BLAV drīkst nodot vienīgi BLAV
✓ BLAJ drīkst nodot vienīgi BLAJ 



Bioloģiskā lauksaimniecība (BLA)

2020.gadā:

• BLA saistības var pārveidot par BDUZ saistībām

• vairs nedarbosies izņēmumi attiecībā uz 

ieņēmumu / augu sekas nenodrošināšanu. 

2020.gadā tie tiks uzskatīti par pārkāpumiem.  



Vidi saudzējošu metožu 
pielietošana dārzkopībā (VSMD) 

2020.gadā:

• nevar uzņemties jaunas VSMD saistības 

• esošie klienti nevar paplašināt uzņemtās VSMD 

saistības

• ir pieejama 10% tolerance



Vidi saudzējošu metožu 
pielietošana dārzkopībā (VSMD)

2020.gadā:

• VSMD saistības var nodot 

• VSMD* saistības var pārveidot par BLA** saistībām:

* arī VSMD saistības ar periodu 2015-2019

**BLA saistības nevar pārsniegt VSMD saistību apjomu



Saudzējošas vides izveide, audzējot 
augus nektāra ieguvei (SVIN), 

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZ)

2020.gadā:

• nevar uzņemties jaunas SVIN un RLZP saistības

• esošie klienti nevar paplašināt uzņemtās SVIN un 

RLZP saistības

• ir pieejama 10% tolerance

• SVIN un RLZP saistības var nodot



Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos (BDUZ)

2020.gadā:

• var uzņemties jaunas BDUZ saistības

• esošie klienti var paplašināt uzņemtās BDUZ 
saistības

• BDUZ saistības var nodot 



Saistību periodi 2020.gadā 

*- tabulā minētie ha ir informatīvi!



Saistību periodi 2020.gadā 

*- tabulā minētie ha ir informatīvi!



EPS JAUNUMI

• EPS 1.solī C daļā pievienota jauna kolonna 

«Piezīmes / Lauka nosaukums»

• Tas ir brīvi aizpildāms lauks līdz 100 zīmēm 



Dīzeļdegviela ar samazināto 
akcīzes nodokļa likmi

• No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem no 

lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas, 

neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;

• Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu 

deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas 

gadu (tiks izvērtēts tikai pēdējais noslēgtais taksācijas gads), 

jānodrošina:

✓ vismaz 350 eiro no hektāra;
✓ vismaz 210 eiro no hektāra bioloģiski sertificētajās saimniecībās.



Valsts atbalsts mazajiem 
lauksaimniecības ražotājiem (projekts)

• Kopējais atbalsta apjoms - 4 000 000 eiro, 
provizoriski 13,6 tk saņēmēji;

• Pieteikums nebūs jāiesniedz, atbalstu piešķirs 
pamatojoties uz 2019.gada platību 
pieteikumu.



Valsts atbalsts mazajiem 
lauksaimniecības ražotājiem (projekts)

Pamatnosacījumi:

• deklarētā dzīvesvietas vai juridiskā adrese visā laikposmā 
no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.decembrim ir 
reģistrēta Latvijā ārpus republikas pilsētām; 

• apstiprinātā Eiropas Savienības tiešo maksājumu kopējā 
summa 2019.gadā ir vismaz 100 eiro un nepārsniedz 
1200 eiro;

• 2019. gadā atbalstam deklarētā platība nepārsniedz 
septiņus hektārus.



Valsts atbalsts mazajiem 
lauksaimniecības ražotājiem (projekts)

• Tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība ir vismaz 0,3 

hektāru, kas nav deklarēta ar kultūrauga kodiem 710 

(ilggadīgie zālāji), 642 (klūdziņprosa), 641 (miežabrālis), 

644 (apse), 645 (kārkli), 646 (baltalksnis), 792 (nezāles) vai 

620 (platība, par kuru nevar saņemt atbalstu)

VAI

• laikposmā no 2019.gada 15.maija līdz 15.septembrim tā 

īpašumā esošo lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji ir 

vismaz viena nosacītā liellopu vienība atbilstoši 

Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistra datiem.



Valsts atbalsts mazajiem 
lauksaimniecības ražotājiem (projekts)

• Atbalsta summu aprēķina 50% apmērā no 2019.gadā 

apstiprinātās Eiropas Savienības tiešo maksājumu summas.

• Izmaksājamā atbalsta summa kopā ar apstiprināto Eiropas 

Savienības tiešo maksājumu summu 2019.gadā 

nepārsniedz 1250 eiro.

• Ja kopējā lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta summa 

pārsniegs 4 000 000 eiro, piemēros lineāro samazinājumu 

lauksaimniekiem izmaksājamām atbalsta summām.


