
Aktualitātes lauksaimniecības 
nozarē -

Zemnieku saeimas skatījums
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Lauksaimniecības nozares izlaide, milj. EUR

Avots: Agroresursu un ekonomikas institūts 2
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ZSA galvenie darbi
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Elektrības pieslēgumi un OIK
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• Rēķinu pieaugums par 40-80%, līdz pat 500 EUR mēnesī;

• Jauna OIK pozīcija «Jaudas obligātā iepirkuma komponente
par ampēriem»;

• Kopš 1.janvāra nav iespēja samazināt un vēlāk palielināt
elektrības jaudu;

• 16.februārī ir panākta mutiska vienošanās ar Ekonomikas
ministriju, Sadales tīkliem, Latvenergo par to, ka:

- tiks rasta iespēja samazināt un vēlāk palielināt elektrības
jaudu;

- ierīkot otro jeb «mazo» pieslēgumu ar mazo jaudu uz
Sadales tīklu rēķina;



ZSA galvenie darbi 2017. gadā

• Darbs ar meliorācijas jautājumiem;

• Nodokļu reforma:
– Darbs, lai saglabātu subsīdijas, kā neapliekamo ienākumu

– samazinātais PVN,

– TEN atlaide 75% apmērā, Eirovinjete tikai kravas automašinām no
3001kg nevis no 2500kg;

• LAP ieviešanas process:
– Regulāra priekšlikum un ierosinājumu sniegšana; (piem.10%

modernizācijā ražas novākšanas tehnikai, pirmsapstrādei, noliktavām;
Sasniedzamie rādītāji 10% -> 5%;)

– Neatbalstījām stratēģisko projekta pieteikumus par finansējumu no
LAP: Hesburger, Balticovo, Tukuma piens. Cietes projekts nebija
pietiekami gatavs;

• Jaunā KLP reforma;

• Regulāra sadarbība ar LAD;
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ZSA galvenie darbi 2017. gadā

• Operatīvo jautājumu risināšana:
– Sarunas ar Rīgas pašvaldību par atļaujām graudaugu un

rapšu ražas nogādāšanai Rīgas ostā, 1.aug.-17.sept.;

– Iesaistīšanās jautājuma risināšana par traktortehnikas
zādzībām Latvijā pierobežā;

– Lietavu un plūdu radīto problēmjautājumu risināšana;

– Kūtsmēslu izkliedes termiņa pagarinājums līdz 15.martam;

• Ierosinājumi par valsts un ES atbalsta
pasākumiem
– Zaļināšanas pasākumu izmaiņu ierosinājumi;

– Saglabāts liellopu BSA esošajā līmenī;

– ZSA priekšlikumi par ADSI
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ZSA galvenie darbi 2017. gadā

• Mainīti nosacījumi lauksaimniecības zemes iegādei;

• Darbs ar sēklkopības jautājumiem. (Piem. vietējās
saglabājamās kaņepju šķirnes „Adzelvieši” atzīšana
platību maksājumu saņemšanai);

• Aktīva dalība normatīvo aktu izstrādē, lai pilnveidotu
tirdzniecības organizēšanas kārtība tirgos un ielu
tirdzniecībā, mazinot ēnu ekonomikas ietekmi un
stiprinot institūciju sadarbību;

• Medību un meža zvēru populācijas jautājumi:
– ZSA Pārstāvju deleģēšana daudzām Medību koordinācijas komisijām;

– Aicinājām VMD izskatīt iespēju un stirnu medību termiņu pagarināt
vismaz līdz šī gada 4. decembrim, tādejādi veicinot satiksmes drošību
uz autoceļiem un postījumu samazināšanu ziemāju sējumos;
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Lielākā daļa ZSA organizētie izglītojošie
pasākumi iespējami pateicoties ES projektu

finansējumam
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Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija

• Meliorācija Latvijā – vitāli nepieciešama;     
ES ierēdņu redzējumā – vides drauds! 

• ZSA jau kopš 2012.gada strādā pie 
risinājumiem, lai būtu pieejams ES atbalsts

• Šajā periodā atbalsts pieejams

• ZSA lūdza nākamā gada budžetā papildu 
finansējumu 0,5 milj. eur apmērā valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmu kopšanai;

• ZSA rosina atbalstu novirzīt lielākam 
projektu skaitam;

• ZSA turpina vērtēt vides elementu 
efektivitāti, noderīgumu, apsaimniekošanas 
iespējas.
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Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā augusta 3. dekādē bija 45,5 mm, kas ir 45% virs dekādes normas (31,3
mm). Visvairāk nokrišņu (176,2 mm) bija Rēzeknē, kur 24. augustā nolija 123,1 mm, kas ir šīs novērojumu
stacijas jauns vienas diennakts maksimālā nokrišņu daudzuma rekords, bet vismazāk nokrišņu bija Dobelē (3,8
mm).
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Septembra un augusta lielo lietavu ietekmē jau 4 novērojumu stacijās (Daugavpils, Lubāna, Rēzekne un Sīļi) 
līdzšinējais gada kopējais nokrišņu daudzums ir pārsniedzis gada normu. Savukārt Alūksnē un Zosēnos 
līdzšinējais gada nokrišņu daudzums ir tikai dažus procentus mazāks nekā gada norma.
Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā septembrī bija 129,4 mm. Septembra mēnesī visās novērojumu stacijās 
nokrišņu daudzums pārsniedza mēneša normu, un tas kļuvis par 3. mitrāko septembri novērojumu vēsturē 
(kopš 1924. gada), atpaliekot tikai no 1950. gada (136,1 mm) un 1978. gada (135,4 mm) septembriem.



Atbalsts lietavās un plūdos 
cietušajiem lauksaimniekiem

• Aicinājām ZM vērsties EK, lūdzot atbalstu lietavās un plūdos
cietušajiem lauksaimniekiem;

• Pieņemts EK lēmums lietavās un plūdos cietušajiem Latvijas
lauksaimniekiem izmaksāt 3,46 miljonu eiro;

• ZSA aicināja ZM rast iespēju atbalstīt dārzeņkopības nozarei;

• Papildus tam ZM iesniegusi EK pieteikumu par finansiālas
palīdzības saņemšanu no ES Solidaritātes fonda plūdu seku
novēršanai;

• Paredzams, ka lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu tiks
pieņemts aptuveni 2018. gada aprīlī;

• Ja tiks saņemta šī finansiālā palīdzība, tā tiks ieguldīta valsts
un pašvaldību meliorācijas sistēmu atjaunošanā.
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Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas 
audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai 

• Lai atbalstītu arī laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājus,
kuri nesaņēma kompensācijas pagājušā gada rudenī, ZM,
konsultējoties ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir
nolēmusi pārdalīt daļu šim gadam paredzētā pārejas posma valsts
atbalsta (PPVA) finansējuma šim mērķiem;

• No 4,4 miljonu eiro finansējuma paredzēts 1 miljonu eiro piešķirt
par dārzeņu, augļu koku, ogulāju un kartupeļu platībām. Savukārt
3,4 miljoni eiro tiks izmaksāti par laukaugu platībām, izņemot
ziemājus;

• Atbalstu piešķirs, pamatojoties uz 2017. gada vienotā iesniegumā
deklarētajām un apstiprinātajām platībām, un paredzams, ka
atbalstu izmaksās lauksaimniekiem līdz šā gada vasaras sākumam;

• Atbalstu plāno nepiešķirt par ziemāju platībām un par platībām, par
kurām jau rudenī tika izmaksāta kompensācija par plūdu un ilgstošu
lietavu radītajiem zaudējumiem;

• Patlaban ZM izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu par
atbalsta piešķiršanas nosacījumiem;
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EK pieņemts lēmums lietavās un plūdos 
cietušajiem Latvijas lauksaimniekiem izmaksāt 

3,46 miljonu eiro

• Par neiesētajiem ziemājiem un izslīkušajiem ziemājiem;

• Maksās, ja iesēto ziemāju īpatsvars ir līdz 70% no
plānotā, salīdzinās ar 2017. gada ziemāju platību;

• Ap 30EUR/ha;

• Zaļināšanas prasību atbrīvojums, kas saņems šo
maksājumu:

- 10-30ha aramzemes, atbrīvojums kultūraugiem;

- 30-50ha aramzemes, 3->2 kultūraugi;

- virs 50ha aramzemes, EK pagaidām atbrīvojumu
nepiedāvā, ZSA uzrakstījusi vēstuli EK;
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Samazināts PVN svaigiem augļiem, ogām un 
dārzeņiem

• Tika samazināta PVN likme līdz 5% svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem,
tostarp mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem un fasētiem, bet kas nav
apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti);

• Noslēgts memorands starp ZM, Finanšu ministriju un tirgotāju organizācijām;

• Viens no PVN 5% likmes ieviešanas mērķiem ir padarīt patērētājiem
pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas produktus;

• Turklāt PVN samazinātā likme veicinās Latvijas dārzeņu un augļu ražotāju
konkurētspēju un palielinās iedzīvotāju pirktspēju, kā arī samazinās nelegālo
tirdzniecību ar šiem pārtikas produktiem.
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73,3 milj. EUR
• IIN un UIN atvieglojums par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā ES vai

valsts atbalsts – 18,9

• IIN atbrīvojums 3,0 tūkst euro apmērā par l/s darbības ieņēmumiem – 3,6

• IIN atbrīvojums lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas darījumos

• NĪN atbrīvojums lauksaimnieciskai ražošanai izmantojamām ēkām – 2,6

• NĪN pieauguma ierobežojums 10% līdz 2025.gadam

• Īpašs PVN piemērošanas režīms lauksaimniekiem, PVN nemaksātājiem - 4

• Laukstrādnieku ienākuma nodoklis (atvieglots IIN un VSAOI režīms)

• Akcīzes nodokļa atvieglojums dīzeļdegvielai – 39,9

• Akcīzes nodokļa atvieglojums dabasgāzei (kaltēm, siltumnīcām, fermām) – 1,7

• Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 75% atvieglojums par kravas
automobiļiem, piekabēm, puspiekabēm – 0,3

• TEN 75% atvieglojums transportlīdzekļiem – 0,98

• Atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas – 1,4

• Atvieglojumi UIN un IIN avansa maksājumu veikšanai
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Jaunas valsts nodevas

Zemkopības ministrija, ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības
sniegto informāciju, paredzēja šādus valsts nodevu apmērus:

• par lēmuma pieņemšanu lauksaimniecības zemes iegūšanai
īpašumā – 64.00 euro;

• par lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrēšanu
pašvaldībā – 14.00 euro.

Esam iebilduši, MK atsauca likumprojekta virzību līdz
decembrim.
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Darbs Briselē

• Aktīva dalība Eiropas lauksaimnieku 
jumta organizācijā COPA;

• ZSA eksperti darbojas dažādās 
darba grupās (lauku attīstība, 
graudi, dārzeņi, vide, u.c.) Edīte 
Strazdiņa, Aigars Šutka, Raimonds 
Jakovickis;

• Sākas darbs pie jaunās KLP pēc 
2020.gada.
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No 2018. gada vairākas izmaiņas 
zaļināšanas nosacījumos lauksaimniekiem

Aizliegts lietot AAL šādā ekoloģiski nozīmīgā platībā:

• papuvē (6 mēnešu periodā līdz 15. jūlijam);

• starpkultūru aizņemtā platībā (astoņas nedēļas noteiktajā
“turēšanas” periodā no 1. septembra līdz 31. oktobrim);

• zālāju pasējas platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas;

• platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi
(augšanas periodā, kamēr kultūraugs atrodas uz lauka);
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Ekoloģiski nozīmīgas platības – atbilstības 
kritēriji un izmaiņas
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Papuve

1 ha = 1 ha ENP

• Platībā nenotiek lauksaimnieciskā ražošana (neizmanto
ganīšanai vai ražas novākšanai);

• Līdz 15.septembrim nezāles tiek regulāri apkarotas un augi,
t.sk. zaļmēslojums, tiek iestrādāti augsnē;

• Ja papuves aizņemtā platība iepriekšējā gadā deklarēta kā
ilggadīgais zālājs, tad līdz kārtējā gada 30.maijam tā
mehāniski jāapstrādā, platībā regulāri jāapkaro nezāles un
augi jāiestrādā augsnē līdz 15.septembrim;

• Noteikts periods, kurā zemei kalendārajā gadā jābūt
atstātai papuvē – no kārtējā gada 15. janvāra līdz
15. jūlijam;

• Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus (AAL) no
kārtējā gada 15. janvāra līdz 15. jūlijam.

Koku vai krūmu
puduri vai

akmeņu kaudzes

1 m2 = 1,5 m2 ENP

• Turpmāk kā viens ainavu elements vismaz 0,01 ha platībā;
• Svītrots maksimālais platības ierobežojums 0,3 ha,

izņemot gadījumus, kad ainavu elements atrodas blakus
aramzemei – tad noteikts platības ierobežojums 1,5 ha.
Tomēr par ENP tiks uzskatīta tikai tā daļa, kas nepārsniedz 0,3
ha;

• Attiecīgā platība nav iekļauta Valsts meža dienesta Meža
valsts reģistrā kā mežs.



Koku puduri
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Koku puduri
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Ekoloģiski nozīmīgas platības – atbilstības 
kritēriji un izmaiņas
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Laukmales
un buferjoslas

1 m = 9m2 ENP

• Turpmāk kā viens ainavu elements;
• No 1 līdz 20 m platas joslas, kurās nav koku un krūmu
dzinumu, kas vecāki par vienu gadu;

• Augu segums ir atšķirīgs no blakus esošās zemes augu
seguma;

• nenotiek ražošana (tās var appļaut vai noganīt).

Dīķi

1 m2 = 1,5m2 ENP

• Dīķa platība no 0,01 līdz 1,5 ha, taču par ENP tiks
uzskatīta tikai tā daļa, kas nepārsniedz 0,3 ha;

• Dīķa platībā var ieskaitīt 10 m piekrastes veģetācijas
joslu.

Labības vai
labības un proteīnaugu

pasējā sēts zālājs

1ha = 0,3 ha ENP

• Pasējā var sēt stiebrzāles vai tauriņziežus (lucerna,
ragainais vanagnadziņš, āboliņš, vīķi, amoliņš, esparsete)
tīrsējā vai savstarpējā maisījumā;

• Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus no
galvenā kultūrauga ražas novākšanas vismaz līdz
15.oktobrim (datums provizorisks), tomēr šis
periods nevar būt īsāks par 8 nedēļām. Izņēmums,
kad augu aizsardzības līdzekļus var lietot pirms 8
nedēļu perioda beigām. ir nākamā galvenā
kultūrauga iesēšana kārtējā gadā.



Ekoloģiski nozīmīgas platības – atbilstības 
kritēriji un izmaiņas
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Slāpekli
piesaistoši
kultūraugi

1 ha = 1  ha ENP
(saskaņā ar

Omnibus regulu)

• Lucerna, ragainais vanagnadziņš, āboliņš, lauka pupas, vīķi, zirņi,
amoliņš, austrumu galega, lupīna, esparsete vai soja.

• Var audzēt maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, taču
jānodrošina, ka slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars pēc
sēklas masas, augu skaita vai zaļmasas ir lielāks par 50%.

• Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus no kultūraugu
iesēšanas brīža līdz ražas novākšanai.

Starpkultūras

1 ha = 0,3 ha ENP

• Maisījumā sēti vismaz 2 starpkultūruaugi: vasaras rapsis,
viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi,
vasaras vīķi, ziemas vīķi, rudzi, pupas, zirņi vai lopbarības
redīsi.

• Jāiesēj ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.septembrim un sējums
jāsaglabā vismaz līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

• Sēts maisījumā nozīmē - mazākumā esošā kultūrauga augu
skaits ir vismaz 5 uz 1 m2.

• Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus periodā no
1. septembra līdz 31. oktobrim.

Grāvji

1 m = 10 m2 ENP

• Meliorācijas kadastrā esošie grāvji (bez platuma
ierobežojuma)

• ENP aprēķinā iekļauj pusi no grāvja platuma katram pieguļošam
aramzemes laukam (5 m2 vienā grāvja pusē un 5 m2 otrā pusē).



No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas
nosacījumos lauksaimniekiem

ENP izveidošanas vajadzībām slāpekli piesaistošus kultūraugu
turpmāk varēs sēt ne tikai tīrsējā, bet arī maisījumā ar citiem
kultūraugiem – graudaugiem vai stiebrzālēm.
• Taču vienlaikus jānodrošina, lai sējumā pārsvarā būtu

slāpekli piesaistoši kultūraugi;
• Jāuzsver, ka ENP izveides prasības nolūkā, piemēram, par

platību, kurā āboliņš sēts maisījumā ar stiebrzālēm, nebūs
iespēja saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu par
proteīnaugiem;

• Tomēr proteīnaugi, piemēram, zirņi, sēti maisījumā ar
graudaugiem, būs piemēroti ENP izveides prasības izpildei
un par šo platību varēs saņemt arī brīvprātīgi saistīto
atbalstu par proteīnaugiem;
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No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas
nosacījumos lauksaimniekiem

Papuve, kas deklarēta ENP izveides prasības izpildes mērķim, jāsaglabā
vismaz sešus mēnešus un vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam.

Vienkāršotas vairāku ENP veidu prasības :
lai platību atzītu par ENP, ir atcelti platības ierobežojumi
• grupā augoši kokiem, koku un krūmu puduri vai akmeņu kaudzēm,

dīķiem.
• Piemēram, patlaban par ENP var deklarēt dīķi, kura platība

nepārsniedz 0,1 hektāru, bet no 2018. gada šis ierobežojums tiek
atcelts, un lauksaimnieki ENP mērķiem varēs deklarēt arī lielākas
platības dīķus. Tomēr par ENP tiks uzskatīta tikai tā dīķa daļa, kas
nepārsniedz 0,3 hektārus.

• Platuma ierobežojums atcelts arī grāvjiem. Tādējādi, ja Latvijā grāvji
tiks noteikti par vienu no ENP veidiem, tad katrs grāvja metrs dos 10
kvadrātmetru ENP neatkarīgi no tā, cik plats ir grāvis.
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No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas
nosacījumos lauksaimniekiem

• No 2018. gada 1. janvāra tiks saīsināts to pagastu saraksts,
kuru lauksaimniekiem tiek piemērots atbrīvojums no
ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības.

• Tas nozīmē, ka 15 pagastos un vienā novadā, kuros līdz šim
tika piemērots atbrīvojums, no nākamā gada būs
jānodrošina ENP izveides prasības izpilde, un tie ir
Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, Mazozolu,
Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu,
Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti un Ādažu novads.

• Savukārt divos – Bērzaunes un Lauderu – pagastos
lauksaimniekiem turpmāk tiks piemērots atbrīvojums no
ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības.
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Izaicinājumi lauksaimniekiem – cīņa par 
ietekmi (pirms diviem gadiem)

• Zaļināšanas prasību izpilde – lai saņemtu kompensējošos
maksājumus, jābūt platībām, no kurām nav ekonomiski
pamatotu ienākumu

• Organiskā mēslojuma apsaimniekošana un mēslošanas
ierobežojumi

• SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā sākot no
2020. gada

• Tīra Gaisa politikas ieviešana – amonjaka emisiju
samazināšana

• Pesticīdu klāsta samazināšana – neonikotinoīdi, azoli u.c.
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Kas pa šiem gadiem ir mainījies?

Spiediens no sabiedrības (zaļo) puses kļuvis spēcīgāks, tā rezultātā:
• Zaļināšanas prasībās ieļauts nosacījums ENP nedrīkst lietot AAL;
• Prasības organiskā mēslojuma izkliedei būs vēl stingrākās, piemēram,

saistībā ar krātuvju nosegšanu un izkliedēšanas uzlabošanu (ar
iestrādi!), izkliedes perioda ierobežošanu;

• Lai gan turpinās dažādi pētījumi, pirmais signāls saņemts: lai
samazinātu SEG emisijas – būs jāsamazina N minerālmēslu apjoms;

• Lai gan pētījums turpinās, šķiet, būs vai nu jāatsakās no karbamīda
izmantošanas augu mēslošanā, vai tikai ar iestrādi. Organiskā
mēslojuma vēl ātrāka iestrāde vai dažādi ierobežojumi;

• Par mata tiesu no glifosātu aizliegšanas!!! Iespējams, tuvāko 5 gadu
laikā būs vēl stingrākas prasības glifosātu lietošanai. Saistībā ar
visaptverošām diskusijām un spiedienu no industrijas, sabremzējies
jautājums par endokrīnās sistēmas noārdītājiem (ED) tāpēc nav skaidrs,
kādā veidā un kā tiks pakāpensiki izņemti no apgrozības azoli. Kurš AAL
būs nākošais.
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Ko darīt?
• Piedalīties sabiedriskās aktivitātēs!
• ZSA aktīvi darbojas vairākos starptautiskos projektos, kuru mērķis ir gan

tiešā veidā, gan pastarpināti – caur dažādiem kontaktiem sekot līdzi
notiekošajiem procesiem;

• Projekti: «GreenAgri» - organiskā mēslojuma apsaimniekošana, «Baltic
Slurry Acidification» – šķidrmēslu paskābināšnas tehnoloģijas, «Manure
standarts» – kūtsmēslu sastāvs, jaunums: «Ponic Vet» – par hidroponikas
iespējām;

• Sadarbības projekti ar citiem partneriem: EIP “Jaunas tehnoloģijas un
ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā:
ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu
audzēšana Latvijā”

• Zemnieku saeimas lauku dienas un ziemas izbraukumu semināri kopā ar
sadarbības partneriem Amazone un BASF;

• Lauku dienas un Fermu dienas, ko organizē LLKC.
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi, priekšlikumi?

Aicinām pievienoties 

organizācijai!

t. 67027044

www.zemniekusaeima.lv
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