
Jaunumi platību maksājumos 2017. 



Normatīvie akti 

Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi Nr. 126 
„Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 
 
Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumi Nr. 171    
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un 
lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” 
 

 
25.03.2017. stājās spēkā  MK 14.03.2017. noteikumi Nr.147,     
ar kuriem grozīti MK 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 
„Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 
 
 
28.03.2017. stājās spēkā MK 14.03.2017. noteikumi Nr.149,      
ar kuriem grozīti MK 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas 
uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 
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1. Tiešo maksājumu provizoriskās 
atbalsta likmes, €/ha 

2015. un 2016.g. faktiski izmaksāts  
2017.–2020.g. provizoriskās atbalsta likmes (aprēķinātas, pamatojoties uz 
2016.gada VPM atbalsttiesīgo platību) 
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2. Brīvprātīgā saistītā atbalsta 
provizoriskās likmes 

2015.un 2016.g. faktiski izmaksātās likmes; 2016. – 2020. provizoriskās atbalsta likmes  saskaņā ar ziņoto EK 
 4 



3. Tiešmaksājumu izmaiņas 

 Vienotajā iesniegumā deklarē kultūraugu, kurš aug vai 

iesēts laukā līdz kārtējā gada 25.jūnijam un dominē, 

pārsniedzot 60% no laukā augošajiem augiem laikposmā 

no 25.jūnija līdz 31.augustam. 

 Pēc 1.aprīļa precizēšanas iesniegumus vairs nevar iesniegt. 

Vienotajā iesniegumā varēs norādīt vienīgi tos jaunos laukus 

vai precizējumus ārpus lauku bloka, kuru ārpus lauku bloka 

esošā platība ir vismaz 0,3 ha. 

 Ilggadīgo zālāju slānis platībām tiks atrādīts, ja zālājs laukā 

būs deklarēts vismaz 5 gadus pēc kārtas. 
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3. Tiešmaksājumu izmaiņas 

 Starpkultūras – vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, 
eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi būs ekoloģiski 
nozīmīga platība, ja sēti vismaz divu minēto augu maisījumā pirms 
1.septembra un sējums saglabāts laukā vismaz līdz 31.oktobrim.      
1 ha starpkultūras = 0,3ha ENP. 

 Jauno lauksaimnieku atbalsts –juridiskajai personai tiks piešķirts, 
ja to kontrolē jaunie lauksaimnieki un tiem pieder vairāk nekā 50% 
kapitāldaļas un ir paraksta tiesības, vai tie ir vienīgie zemnieku 
saimniecības īpašnieki ar paraksta tiesībām. 

 Mazo lauksaimnieku atbalsts - ja neatbildīs nosacījumiem 
(pieteiks mazāku platību, nebūs nopļauts utt.)  divus gadus pēc 
kārtas, tiks izslēgts no shēmas.  

 ENP slāpekli piesaistošie kultūraugi arī soja. 1 ha sojas = 0,7ha ENP. 

 BSA par dārzeņiem arī dillēm un salātiem. 

 BSA arī par vasaras ripsi. 

 BSA par sēklām arī par auzeņaireni. 

 BSA par sēklām piešķirs tikai par tiem hektāriem, par kuriem izpildīs 
ražības prasību. 
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 Mainīti liellopu vienību pārrēķinu koeficienti, piemēram, 
liellopiem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem koeficients 0,6 
(iepriekš bija 0,7), visiem mājputniem – 0,03, izņemot 
dējējvistas – 0,014 u.c.; 

 

 NIM viena ierobežojuma veida minimālā platība vienā laukā 
ir vismaz 0,1 hektārs; 

 

 BDUZ, VSMD, RLZP un SVIN aktivitātēs pieejamā 
finansējuma apmērā 2017.gadā var uzņemties jaunas vai 
paplašināt esošās daudzgadu saistības.  
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4. Izmaiņas Lauku attīstības 
pasākumu aktivitātēs 



5. Izmaiņas bioloģiskajā 
lauksaimniecībā 

 
Jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā 
saimniekošanas gadā: 

o 2017.gadā – vismaz 170 EUR/ha (pēc 2016. vai 
2015.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem); 

o sākot no 2018.gada - vismaz 200 EUR/ha (pēc 2017. 
vai 2016.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas 
datiem).  

  
Minimālos ieņēmumos netiek ieskaitīts valsts un ES atbalsts, 
kā arī krājumi.  
 
Ja saistību periodā nav nodrošināti minimālie ieņēmumi: 

o pirmajā reizē tiek piemērots brīdinājums un maksājums 
ir pilnā apmērā; 

o atkārtoti – maksājums tiek samazināts par 10%; 
o trīs reizes un vairāk – maksājums tiks samazināts par 

25%. 
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5. Izmaiņas bioloģiskajā 
lauksaimniecībā 

 

BLAJ aktivitātē aktīvās saistības var nodot tikai personai, 
kura atbilst BLAJ, bet BLAV var tikai BLAV.  

 

Ja pārņēmējs nav izgājis mācības, tad tam tās jāiziet līdz 
30.maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada. 
Ja noteiktajā termiņā neiziet, tad piemēro samazinājumu 
(50%). 

 

Uzskatāms, ka BLA (arī pasākuma «Agrovide un klimats» 
aktivitātēs) saistību platība nemainās, ja lauksaimnieks 
daudzgadu saistību periodā to samazina ne vairāk kā par 
10%. 
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5. Izmaiņas bioloģiskajā 
lauksaimniecībā 
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Jaunas  saistības 2017.gadā var uzņemties: 

tikai par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām; 

 

ja 2016.g. saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet nepieteicās 
maksājumiem (par 2016.g.nosertificēto platību, bez kultūraugu 
ierobežojuma); 

 

ja 2017.g.saimniecība sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu 
projektus jaunajiem lauksaimniekiem vai mazo saimniecību 
attīstīšana (bez kultūraugu ierobežojuma); 

 

ja VSMD pārveido par BLA (nedrīkst pārsniegt iepriekšējo 
saistību platību; atbalsts tiks maksāts tikai dārzeņu, kartupeļu 
augļu koku vai ogulāju platībām). 

 



5. Izmaiņas bioloģiskajā 
lauksaimniecībā 

 Atbalsta pretendenti, kuriem ir spēkā esošas BLA saistības, 
2017.gadā nevar tās paplašināt: 

 ja lauksaimnieks tās palielinās ne vairāk kā par 10% no 
aktuālās apstiprinātās BLA saistību platības, tiks uzskatīts, 
ka BLA saistību platība nemainās un LAD aprēķinās atbalstu 
par visu atbalsttiesīgo platību; 

 ja lauksaimnieks daudzgadu saistību periodā to palielina 
vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās BLA saistību 
platības, LAD aprēķinās atbalstu par visu to atbalsttiesīgo 
platību, kas nepārsniegs 10% palielinājumu. Saistību 
platība netiks palielināta. 

 
 Atbalstu piešķirs tikai par to papuves platību, kas 

nepārsniedz 25% no kopējās aramzemes.  
 

 Lai saņemtu atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu 
saimēm, saimniecībā kārtējā gadā no 15.maija līdz 
15.septembrim jābūt vidēji vismaz 20,01 bioloģiski 
sertificētām bišu saimēm un 1 ha atbalsttiesīgas platības. 
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6. Svarīgākie datumi 
 

 31.decembris – LAD lauku bloku kartē redzamas aizsargājamo 
ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības, kuras turpmāk ir 
aizliegts uzart un pārvērst par cita lietojuma zemi. 

 1.februāris – 1.aprīlis – jāizpēta, vai LAD lauku bloku kartē 
lauksaimnieka apsaimniekotajai zemes platībai pēdējā gada 
laikā ir piešķirts ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju statuss. 

 1. aprīlis - rakstiski informē Dabas aizsardzības pārvaldi un 
lūdz atcelt ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju statusu platībām, 
kurām tas piešķirts pēdējā gada laikā, bet kuras apartas, 
pārveidotas par cita lietojuma zemi. 

 1.aprīlis – LAD iesniedzams iesniegums par jaunu 
lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par 
esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavu elementu 
iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka 
bloka izveide. 

 22.maijs – pēdējais datums, kad var iesniegt Vienoto 
iesniegumu LAD (bez samazinājuma). 
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6. Svarīgākie datumi 
 

 30.maijs – papuves platība pirmo reizi mehāniski jāapstrādā, ja 
iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais zālājs. 

 15.jūnijs – pēdējais datums, kad var iesniegt Vienoto iesniegumu 
LAD, piemērojot maksājumu samazinājumu 1% par katru nokavēto 
darba dienu. 

 15.jūnijs – pēdējais datums, kad var pieteikt jaunus atbalsta veidus 
(ar attiecīgu samazinājumu), pievienot jaunas platības, precizēt 
deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu. 

 15.jūnijs – jāiesniedz iesniegums VAAD par kaņepju platības 
iekļaušanu THC monitoringā. 

 15.jūnijs – lauksaimniecības zemei jābūt lauksaimnieka īpašumā vai 
lietošanā. 

 15.jūnijs – 31.augusts – kultūraugiem vai to atliekām ir jābūt uz 
lauka, ja uz saimniecību attiecas zaļināšana vai par platību pieprasa 
ar ražošanu saistīto atbalstu. Ja platība tiek apstrādāta pirms          
31. augusta, uz lauka jābūt atrodamām iepriekšējā kultūrauga 
paliekām. 

 26. jūnijs – pēdējais datums, kad var labot pārklājumus. 

 15.augusts – noganīti vai nopļauti un novākti zālāji. 
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 1. septembris – 31.oktobris – starpkultūrām jābūt iesētām 
līdz 1.septembrim un uz lauka jābūt vismaz līdz 31.oktobrim. 

 15.septembris – papuve mehāniski jāapstrādā. 

 15.septembris – rindstarpas, kuru platums pārsniedz vienu 
metru, tiek izpļautas vai mehāniski apstrādātas,  nokaltušie 
ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi tiek novākti. 

 15.septembris – noganīti vai nopļauti un novākti  bioloģiski 
vērtīgie zālāji vai zālāji, kas atzīti par ES nozīmes biotopiem. 

 1.oktobris – nokuļ zālājus, kas izmantojami sēklaudzēšanai. 

 1.oktobris – iesniedz deklarāciju par iepriekšējā gadā 
deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto 
darba algu, nodokļiem, uz kuriem attiecas maksājuma 
samazinājums. 

 15.oktobris – aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma 
deklarācijas iesniegšana LAD. 
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6. Svarīgākie datumi 
 



  7. Citi jautājumi 

 Lai saņemtu samazinātās akcīzes nodokļa dīzeļdegvielu, 
jānodrošina minimālie ieņēmumi: 

o vismaz 285 EUR/ha; 
o vismaz 200 EUR/ha, ja ir bioloģiski sertificēta 

saimniecība. 
 
 Minimālajos ieņēmumos netiek ieskaitīts valsts un ES 

atbalsts. 
 
 Minimālie ieņēmumi netiek prasīti: 

o par papildus deklarēto platību salīdzinājumā ar pēdējo 
deklarēšanas periodu; 

o ja ir uzsākta saimnieciskā darbība, kas reģistrēta UR 
vai VID laikposmā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 
kārtējā gada 1. jūnijam un kārtējā gadā pirmo reizi 
iesniegts vienotais iesniegums. 

 

15 



Paldies par uzmanību! 


