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2018. gada     . martā Noteikumi Nr.     

Rīgā (prot. Nr.           .§) 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 

"Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 

 

Izdoti saskaņā ar 

Lauksaimniecības un 

lauku attīstības likuma 

5. panta ceturto daļu 

 

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo 

maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 

62., 87., 217. nr.; 2016, 59., 209. nr.; 2017, 62., 98. nr.) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Lauksaimnieks informāciju par atsevišķiem zemes gabaliem 

vienotajā iesniegumā sniedz atbilstoši zemes izmantošanas veidam saskaņā ar šo 

noteikumu 2. pielikumu, norādot kultūrauga kodu konkrētajā laukā līdz kārtējā 

gada 25. jūnijam augošam vai iesētam: 

14.1. kultūraugam vai kultūraugu maisījumam, izņemot aramzemē 

audzējamiem dārzeņiem, augļiem un ogām, ja attiecīgais kultūraugs vai 

kultūraugu maisījums dominē līdz kārtējā gada 31. augustam, aizņemot vismaz 

60 procentu no laukā augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski; 

14.2. dārzeņu kultūraugam, ja attiecīgo kultūraugu skaits līdz kārtējā gada 

31. augustam vienā kvadrātmetrā nav mazāks par šo noteikumu 2.
2
 pielikumā 

noteikto skaitu un dārzeņu platībā īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie 

pasākumi vismaz tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un 

kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību; 

14.3. augļu koku vai ogulāju stādījumam, ja līdz kārtējā gada 31. 

augustam attiecīgo kultūraugu attālums starp kultūraugiem rindā un starp rindām 

nepārsniedz šo noteikumu 2.
3
 pielikumā minēto attālumu.” 

 

2. Papildināt 2.1. apakšnodaļu ar 17.
1
 punktu šādā redakcijā:  

“17.
1
 Ja lauksaimnieks konstatē, ka aramzemē augošu kultūraugu vai 

kultūraugu maisījuma platībā dabiski iesējušos augu īpatsvars līdz kārtējā gada 

31. augustam pārsniedz 40 procentu, dārzeņu kultūraugu skaits vienā 

kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.
2
 pielikumā noteikto skaitu un šajā 

platībā nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi nav īstenoti tādā apjomā, 

lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai 
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piemērotu gatavību, lauksaimnieks pēc kārtējā gada 25. jūnija precizē vienoto 

iesniegumu, norādot zemes izmantošanas veidu – platība, kurā dabiski iesējušos 

augu īpatsvars pārsniedz 40 procentu vai dārzeņu kultūraugu skaits vienā 

kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.
2
 pielikumā noteikto skaitu un šajā 

platībā nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi nav īstenoti tādā apjomā, 

lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai 

piemērotu gatavību (kultūraugu kods 792). Ja lauksaimnieks vienoto iesniegumu 

precizē pēc tam, kad viņš ir informēts par Lauku atbalsta dienesta pārbaudi uz 

vietas saimniecībā vai par konstatētajām neatbilstībām iesniegtajā vienotajā 

iesniegumā, atbalsta samazinājumam netiek piemērots izņēmums atbilstoši 

regulas Nr. 640/2014 15. panta 1. punktam.” 

 

3. Papildināt noteikumus ar 66.
2
 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“66.
2
 Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, ilggadīgo zālāju aizņemtā 

platībā var saglabāt līdz 0,1 hektāru lielu nenopļautu vai nenoganītu zālāju 

laukumu uz vienu hektāru ilggadīgo zālāju platības, kurā nav kūlas slānis un 

koku un krūmu atvases. Atsevišķu nenopļautu vai nenoganītu laukumu platība 

nedrīkst piekļauties lauka malai un šādu laukumu kopējā platība nepārsniedz 

vienu hektāru.  

 

4. Izteikt 67.
1
 punktu šādā redakcijā:  

“67.
1
 Platība, kurā dabiski iesējušos augu īpatsvars līdz kārtējā gada 

31. augustam pārsniedz 40 procentu vai dārzeņu platība, kurā dārzeņu 

kultūraugu skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.
2
 pielikumā 

noteikto skaitu un nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi nav īstenoti 

tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu 

ražas novākšanai piemērotu gatavību, ir uzturēta kultūraugu audzēšanai 

piemērotā stāvoklī, ja tajā augošie kultūraugi vai kultūraugu maisījums ir 

nokults vai nopļauts un novākts vai iestrādāts augsnē līdz kārtējā gada 

15. septembrim." 

 

5. Izteikt 86.punktu šādā redakcijā: 

”86. Lauksaimniecības zemi ar vienlaidu platību, kas nav mazāka par 0,3 

hektāriem, vienotajā iesniegumā deklarē, norādot kaņepēm atbilstošu zemes 

izmantošanas veidu un kodu (2. pielikums), un norāda kā vienu lauku, kurā 

iesētas vienas atbalsttiesīgas kaņepju šķirnes sertificētas sēklas vai kaņepju 

saglabājamās šķirnes sēklas, kas pārbaudītas un atbilst normatīvajos aktos par 

Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes 

atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem, noteiktajām sēklu kvalitātes prasībām 

(turpmāk - kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas). Lauksaimnieks, kas pretendē 
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uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, papildus vienotajam 

iesniegumam Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 22. maijam iesniedz: 

86.1. vienotajam platības maksājumam pieteiktās kaņepju sējplatības 

deklarāciju (7. pielikums) ar informāciju par kaņepju sējplatību, iesēto kaņepju 

šķirnēm un izsēto sēklu apjomu (kg/ha); 

86.2. katras iesētās kaņepju šķirnes sertificētas sēklas iepakojuma 

oficiālās etiķetes oriģinālu, kurā norādītais sēklas daudzums atbilst deklarācijā 

minētajam izsētajam kaņepju sēklu daudzumam (minimālais kaņepju izsējamais 

daudzums ir 15 kg/ha); 

86.3. katras iesētās kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas iepakojuma 

etiķetes oriģinālu saglabājamo kaņepju šķirņu sēklām, kurā norādītais sēklas 

daudzums atbilst deklarācijā minētajam izsētajam kaņepju sēklu daudzumam 

(minimālais kaņepju izsējamais daudzums ir 15 kg/ha). Informācija par kaņepju 

saglabājamās šķirnes sēklu sagatavotājiem un tirdzniecībai atļauto daudzumu ir 

pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.” 

 

6. Izteikt 116.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “116.9. Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra informācijas sistēmā līdz 

kārtējā gada 1. martam iekļautie meliorācijas kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētie valsts nozīmes ūdensnotekas posmi, novadgrāvji, kontūrgrāvji vai 

susinātājgrāvji. Šo ūdensnoteku un grāvju ekoloģiski nozīmīgo platību, kas 

attiecināma uz blakus esošo aramzemes platību, nosaka kā pusi no platības, kas 

aprēķināta, izmantojot šo noteikumu 10. pielikumā minētos svēruma un 

pārrēķina koeficientus.” 

 

7. Izteikt 120. punktu šādā redakcijā 

“120. Lauksaimnieks pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma iesniedz 

pierādījumu par to, ka platība, ko aizņem šo noteikumu 116.2., 116.3., 116.5. un 

116.9. apakšpunktā minētie ainavu elementi, ir viņa īpašumā vai lietošanā pēc 

stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā.” 

 

8. Izteikt 126.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“126.3. ir reģistrējusi Lauksaimniecības datu centrā lauksaimniecības 

dzīvniekus, kas atbilst vismaz trim nosacītajām liellopu vienībām uz 1. janvāri, 

1. aprīli, 1. jūliju vai 1. oktobri. Reģistrētos lauksaimniecības dzīvniekus 

nosacītajās liellopu vienībās pārrēķina saskaņā ar šo noteikumu 11.
1 
pielikumu.” 

 

9. Izteikt 130. punktu šādā redakcijā: 
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“130. Maksājuma summu gados jauniem lauksaimniekiem Lauku atbalsta 

dienests aprēķina saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 50. panta 8. punktu, 

piemērojot skaitli, kas atbilst 35 procentiem.” 

 

10. Izteikt noteikumu 149.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“149.3. zīdītājgovi, ko neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai, kura ir 

atnesusies divu gadu laikposmā, kas noslēdzas kārtējā gada 15. novembrī, un 

kura ir turēta lauksaimnieka ganāmpulkā sešus mēnešus pēc kārtas, sākot no 

kārtējā gada 15. maija.” 

 

11. Svītrot noteikumu 253. punktu;  

12. Papildināt noteikumus ar 254. punktu šādā redakcijā: 

 “254. Regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkts un šo noteikumi 3. nodaļa 

netiek piemērota no 2018. gada saskaņā ar Regulas Nr. 1307/2013 9. panta 

8. punktu.” 

 

13. Papildināt noteikumus ar 255. punktu šādā redakcijā: 

“255. Lauksaimniekam, kura īpašumā vai valdījumā ir ziemāju sējumu 

platība, kas atbilst Komisijas 2018. gada 23. janvāra Īstenošanas regulas (ES) 

2018/108 par ārkārtas pasākumu atbalsta veidā, kurš paredzēts lauksaimniekiem 

sakarā ar plūdiem un spēcīgām lietusgāzēm atsevišķos Lietuvas, Latvijas, 

Igaunijas un Somijas apgabalos. 1. panta 1. punkta nosacījumiem, 2018. gadā 

piemēro: 

255.1. Regulas Nr. 1307/2013 44. panta 1. punkta pirmajā daļā noteikto 

prasību, ja aramzemes platība ir no 30 līdz 50 hektāriem; 

255.2. Regulas Nr. 1307/2013 44. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 

prasību, ja aramzemes platība ir lielāka par 50 hektāriem.” 

 

14. Papildināt 2. pielikumu ar 1.5.
1
 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.5.
1
 Kvieši, speltas 115      x             x x x 

 

15. Papildināt 2. pielikumu ar 1.9.
1
 apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.9.
1
 Rudzi, “Kaupo” šķirnes 122    x       x x x 

 

16. Papildināt 2. pielikumu ar 10.19. apakšpunktu šādā redakcijā: 
10.19. Platība, kurā dabiski 

iesējušos augu īpatsvars 

pārsniedz 40 %, dārzeņu 

kultūraugu skaits vienā 

kvadrātmetrā ir mazāks 

par šo noteikumu 2.
2
 

pielikumā noteikto skaitu 

un nav īstenoti nezāļu 

ierobežošanas 

agrotehniskie pasākumi 

792             x" 
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vismaz tādā apjomā, lai 

netiktu kavēta kultūraugu 

augšana un kultūraugi 

sasniegtu ražas 

novākšanai piemērotu 

gatavību 8 
8 

Platības, kurās līdz kārtējā gada 25. jūnijam augošie vai iesētie kultūraugi vai kultūraugu 

maisījums nedominē līdz kārtējā gada 31. augustam, to īpatsvars ir mazāks par 60 % no laukā 

augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski vai dārzeņu platības, ja kultūraugu 

skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.
2
 pielikumā noteikto skaitu un ja 

dārzeņu platībā nav īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi tādā apjomā, lai 

netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu 

gatavību” 
 

17. Papildināt noteikumus ar 2.
2
 un 2.

3
 pielikumu: 

 

“2.
2
 pielikums 

Ministru kabineta 

2015. gada 10. marta 

noteikumiem Nr. 126 

Minimālais nepieciešamais dārzeņu skaits uz vienu kvadrātmetru 

Nr. 

p.k. 

Kultūraugs Kods Augu skaits 

uz vienu 

kvadrātmetru 

1. Tomāti 826 3 

2. Ziedkāposti 842 3 

3. Citur neminēti kāposti (baltie vai 

sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles 

kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, 

virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu 

kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti), 

izņemot lopbarības kāpostus 

870 3 

4. Burkāni 843 50 

5. Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844 30 

6. Gurķi un kornišoni 845 3 

7. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku 

sīpoli un batūni 

846 30 

8. Ķiploki 847 16 

9. Puravi 849 20 

10. Galda rāceņi, turnepši 851 30 

11. Galda kāļi 856 30 

12. Selerijas 852 5 

13. Melnie rutki 853 30  

Redīsi 200 

14. Pētersīļi 854 25 

15. Pastinaks 855 25 

16. Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni 857 1.2 

17. Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis 858 1.2 
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2.
3
 pielikums 

Ministru kabineta 

2015. gada 10. marta 

noteikumiem Nr. 126 

Maksimāli pieļaujamais attālums starp augļu kokiem un ogulājiem rindā un starp 

tām 

18. Skābenes 860 12 

19. Spināti 862 100 

20. Mārrutki 863 3 

21. Salāti 864 12 

22. Parastās dilles 874 40 

23. Rabarberi 861 1 

24. Sēklas kartupeļi 821 3 

25. Cietes kartupeļi 825 3 

26. Kartupeļi, kas citur nav minēti 820 3 

27. Lopbarības bietes un cukurbietes 831 30 

28. Lauka pupas  410 4 

29. Zirņi  420 30 

30. Citur neminēta kukurūza  741 4 

31. Parastās jeb dārza pupiņas 859 12 

32. Topinambūri 865 3 

33. Paprika 867 2 

34. Baklažāni 868 2 

35. Sparģeļi 869 1,4 

Nr. 

p. 

k. 

Kultūraugs Kultūr

auga 

kods 

Maksimālais 

attālums starp 

augiem (m) 

Maksimālais 

attālums starp 

rindām (m) 

Minimālais 

augu skaits uz 

ha* 

1. Ābeles (liela auguma) 911 6 8 200 

 Ābeles (puspunduri) 911 3 4 580 

 Ābeles (punduri) 911 2 4 1000 

2. Bumbieres  937 4 6 200 

3. Saldie ķirši 932 4 5 250 

 Skābie ķirši 932 3 5 450 

4. Plūmes 914 3 5 450 

5. Aronijas 918 4 5 500 

6. Smiltsērkšķi 919 4 5 500 

7. Avenes 921 1 3,5 2857 

8. Upenes 922 1 4,5 2222 

9. Sarkanās un baltās jāņogas 933 1.5 4,5 1478 

10. Krūmmellenes (zilenes) 924 1,2 4 2000 

11. Lielogu dzērvenes 934 0,4 0,4 50000 

12. Ērkšķogas 927 1,5 4,5 1478 

13. Krūmcidonijas 928 1 4 2000 

14. Kazenes 929 1 4 2500 

15. Dārza pīlādži 931 4 6 350 
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18. Svītrot noteikumu 3. pielikumu; 

 

19.  Izteikt 5. pielikuma 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.2. Novietnes dzīvnieku reģistrs un informācijas sniegšana 

Padomes 2003. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu 

identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 

Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK, 3. un 5. pants 

Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 393 "Lauksaimniecības un 

akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī 

lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 16.3. apakšpunkts, 17. un 18. punkts, 27.5. 

un 27.6. apakšpunkts, 27.
1
, 28., 29., 31. un 32. punkts” 

 
 

20. Izteikt 9. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“1.2. Kvieši, vasaras Triticum  Mīkstie kvieši, cietie kvieši” 

 

21. Papildināt 9. pielikumu ar 1.2.
1
 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.
 1

 Kvieši, speltas Triticum spelta”  

 

22. Izteikt 10. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā: 

 

23. Papildināt noteikumus ar 11.
1
 pielikumu: 

 

16. Vīnogas 935 2,5 4 1000 

17. Arbūzi 937 1 1.5 1800 

18. Melones 937 0,6 1.5 3000 

19. Zemenes 926 0,4 1,4 17857 

20. Persiki  952 4 5 500 

21. Aprikozes 952 4 5 500 

22. Plūškoki (ēdamo augļu šķirnes) 952 4 6 416 

23. Irbenes 952 4 5 625 

24. Korintes 952 1 5 2000 

25. Sausserži (ēdamo augļu šķirnes) 952 2 4 1250 

26. Kizili 952 3 5 666 

27. Aktinīdijas 952 3 5 666 

28. Citronliānas 952 3 5 666 

29. Lazdas (ēdamo augļu šķirnes) 952 4 6 416 

30. Valrieksti 952 10 12 83 

31. Zīdkoki 952 5 6 333 

32. Eiropas ciedru priede (stādījumos, 

no kuriem iegūst ēdamos riekstus) 

952 4 4 625 

33. Sibīrijas ciedru priede (stādījumos, 

no kuriem iegūst ēdamos riekstus) 

952 5 6 333 

“3. Platības, ko aizņem slāpekli piesaistoši 

kultūraugi (uz 1 m
2
) 

nepiemēro 1 1 m
2
” 
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“11.
1
 pielikums 

Ministru kabineta 

2015. gada 10. marta 

noteikumiem Nr. 126 

Nosacīto liellopu vienību pārrēķiniem piemērojamie koeficienti atkarībā no 

lauksaimniecības dzīvnieku veida 

Nr. 

p. k. 
Dzīvnieks Koeficients (k) 

1. Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par 24 mēn., un zirgu dzimtas 

dzīvnieki, kas vecāki par 6 mēn. 

1,000 

2. Liellopi vecumā no 6 līdz 24 mēn. 0,600 

3. Liellopi, kas nav vecāki par 6 mēn. 0,400 

4. Aitas (t. sk. mufloni) un kazas 0,150 

5. Vaislas sivēnmātes (> 50 kg) 0,500 

6. Citas cūkas 0,300 

7. Dējējvistas 0,014 

8. Citi mājputni 0,030 

9. Truši 0,030 

10. Brieži (staltbrieži) 0,610 

11. Dambrieži 0,300 

12. Ziemeļamerikas brieži (baltastes un melnastes brieži) 0,400 

13. Stirnas 0,130 

14. Viena bišu saime 0,133 

 

24. Izteikt 14.
1
 pielikumu šādā redakcijā: 

14.
1
 pielikums  

Ministru kabineta  

2015. gada 10. marta  

noteikumiem Nr. 126 
 

Brīvprātīga saistītā atbalsta maksimālais apmērs (EUR) 

Nr. 

p.k. 
Saistītā atbalsta nosaukums 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

1. Par slaucamām govīm 12 382 996 14 095 178 17 163 906 18 133 308 

2. Par kazām 94 886 108 006 120 954 121 697 

3. Par liellopiem 3 314 350 3 728 228 4 136 679 5 860 770 

4. Par aitām 249 239 402 437 554 510 634 794 

5. Par cietes kartupeļiem 207 146 207 146 207 146 207 146 

6. Par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības 

augu sēklām 

291 392 291 392 291 392 291 392 
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7. Par sertificētas sēklas kartupeļiem 160 218 160 218 160 218 160 218 

8. Par sertificētām labības sēklām 730 833 730 833 730 833 730 833 

9. Par vasaras rapsi un vasaras ripsi 1 431 801 1 894 275 1 003 315 1 003 315 

10. Par augļiem un ogām 682 825 777 239 870 414 964 322 

11. Par dārzeņiem 1 124 867 1 280 401 1 433 896 1 588 598 

12. Par proteīnaugiem 3 620 880 4 115 280 4 608 620 5 105 840 

13. Par miežiem 2 865 167 3 073 967 3 282 767 3 491 567” 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents      Māris Kučinskis 
 

 

Zemkopības ministrs      Jānis Dūklavs 


