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Platību maksājumi 2018 

2 

• Kopumā iesniegti 59 299 pieteikumi 

• Pieteiktā platība - 1,728 milj. ha (par 13 tūkst. ha vairāk kā pērn) 

• Vidējais pieteikums - 29 ha, lielākais pieteikums - 5789 ha  

• Nosūtīto pārklājumu vēstuļu skaits -1321 (2015. gadā - 18 000) 

 

Pēc pagājušā gada plūdiem, būtiski mainījusies sējumu struktūra: 

 

 Ziemas kvieši 
 

-35% 

Ziemas rapsis 
 

-20% 

Vasaras kvieši 
 

+40% 

Vasaras rapsis 
 

+50% 



Papildus maksājumi par 2017.gada 
plūdos cietušajām platībām 
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Valsts atbalsts – 4,4 milj. EUR 
 

Izmaksāts pirms Jāņiem: 

• par vasarājiem – 8,2 EUR/ha 

• par dārzeņiem – 50,8 EUR/ha 

 

ES atbalsts par izslīkušajiem vai 
neiesētajiem ziemājiem - 3,46 milj. EUR 
 

• Pieteikšanās notika vienlaicīgi ar platību 
maksājumiem!  

• Izmaksa - augusta beigās 

• Provizoriskā likme - 30 EUR/ha  



Jaunumi 2018. gadā 
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Kartē ir publicēti lauki 
ar klientu deklarētajām 
kultūrām 
 
https://karte.lad.gov.lv 



Satelītattēlu izmantošana 

• Zālāju savlaicīga pļaušana/ nepļaušana 

• Papuvju apstrādes datuma noteikšana 

• Vai visas apstrādātās platības ir  

    pieteiktas uz platību maksājumiem? 

• Zemes kopšanas statusa noteikšana,  

    piemēram LIZ apsekošanai 

 

 

~ 80% gadījumu arī mērījumi tiek veikti ar satelītattēlu palīdzību 
(satelītattēli, kurus apmaksā Eiropas Komisija) 

 
5 



Satelītattēli - lauksaimnieku 
aktivitātes monitorings 

      Zemes novēlota apstrāde ķirbju sēšanai 
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Nav aktivitātes 
 
Šādi izskatās 
arī iepriekšējie 
datumi 

Aktivitāte 
detektēta 

14.06. - 20.06. 20.06. – 26.06. 
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Satelītattēli - aktīvu ugunsgrēku 
noteikšana 

15.aprīlis – degošas nenokultas auzas 29. marts – kūlas degšana Rumbulā 



Dronu izmantošana LAD 
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• Vietās, kur apgrūtināta piekļūšana  

• Samazināts risks traumēties inspektoram 

• Iespēja veikt pārbaudi ātrāk – apsekojot vairākus laukus viena 
lidojuma laikā 

• Var veikt apsekoto vietu fotografēšanu (foto ar koordinātēm) 

• Pēc drona foto iespējams noteikt lauku kultūras 

 



Drona attēli 
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Sausums!  
Aktuāli – pēc dabas katastrofas 
izsludināšanas lauksaimniecībā 

Ja izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu – jāraksta 
iesniegums LAD EPS, lai saņemtu specifiskos maksājumus 

Ja atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu – nekas nav jādara 

Iesniegums 

+ 
2-3 foto 



Svarīgi ņemt vērā! 

2018.gads ir pēdējais gads, kad maksā: 

-Maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi  

(ADI un ADSI) 

 

Jaunas bioloģiskās saistības netiek uzņemtas 

(pieļaujamas svārstības +/- 10%) 



Latvijas Lauku attīstības programma  
2014.-2020.gadam (LAP) 
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 Nelauksaimnieciskās investīcijas 

Projektu pieņemšana norit līdz 18.07.2018 

 

Finansējums: 
 

 ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai un dažādošanai  
 
EUR 11 994 000 
 
 
 tūrisma aktivitāšu veicināšanai  

 
EUR 10 000 000 
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Nelauksaimnieciskās investīcijas 

Pasākuma mērķis ir dažādot nelauksaimnieciskās aktivitātes un paplašināt 
esošās tūrisma aktivitātes 
Iespējama jaunas nozares uzsākšana esošajiem uzņēmumiem 
 
Pasākuma īstenošanas vieta - ir lauku teritorija (Latvijas teritorija izņemot 
republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk 
nekā 5000 iedzīvotāju) 
 
Atbalsta pretendenti – lauksaimnieki, mikro un mazie uzņēmumi (max 50 
darbinieki), tūrisma pakalpojumu sniedzēji  
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Nelauksaimnieciskās investīcijas 

Palielinātas attiecināmo izmaksu summas 
 
• Ieguldījumiem ražošanas un pakalpojumu attīstībā – EUR 700 000 
• Ieguldījumiem ražošanas attīstībā – EUR 500 000 
• Ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā – EUR 300 000 
  
t.sk. mobilai tehnikai EUR 200 000 
 
 
Atbalsta intensitāte 25% (mobilai tehnikai), 50% (būvniecībai ar 
energoefektivitāti), 40% (būvniecība, ražošanas iekārtas) 
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Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai 
mazinātu epizootiju iespējamās sekas  

(cūku mēra riska samazināšanai) 

Projektu pieņemšana norit līdz 11.07.2018  

 

Pieejamais finansējums: 500 000 EUR  

Atbalsta pretendents: fiziska vai juridiska persona, kas vismaz gadu 
realizē cūkgaļas produkciju tirgū un ir sagatavojusi ar PVD saskaņotu 
biodrošības pasākumu ieviešanas plānu 

Atbalsta intensitāte: 80%, kopprojekta (ar citu cūkaudzētāju saimniecību  
10km attālumā) gadījumā – 100% 

Atbalstāmās izmaksas: žogu un dezinfekcijas barjeru iegādes, uzstādīšanas 
izmaksas, dezinfekcijas paklāju, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba, 
u.c.  
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LAP 4.pasākums  
«Ieguldījumi materiālajos aktīvos»  

(490 milj.EUR)  

 

Plānotas vēl 2 projektu pieņemšanas kārtas: 
- 2018.gada oktobrī 
- 2019.gada oktobrī 
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Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos 

4.1. 
Atbalsts ieguldījumiem  

lauku saimniecībās 

Kopā 328 milj.EUR  

Atlikums 102,5 milj.EUR 

4.2. 
Atbalsts ieguldījumiem  

pārstrādē 

Kopā 75 milj.EUR  

Atlikums 33,7 milj.EUR 

4.3. 
Atbalsts ieguldījumiem  
infrastruktūras attīstībā 

Kopā 85 milj.EUR  

Atlikums 13,5 milj.EUR 
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LAP 4.1. «Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās»  

Kārtas 
numurs 

Pieteiktie Apstiprinātie 

Apstiprināti 
pieteikumi % skaits 

Publiskais 
finansējums EUR 

skaits 
Publiskais 

finansējums 
EUR 

1.kārta 1 465 77 429 029 1 216 58 029 677 83% 

2.kārta 1 765 103 765 791 968 57 784 999 55% 

3.kārta 1 341 75 372 884 1 179 65 089 260 88% 

4.kārta 1 962 157 413 883 968 73 618 915 49% 

Kopā 6 533 413 981 586 4 331 254 522 850 66% 



LAP 4.1. «Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās» (I)  

Plānotās izmaiņas (MK nav apstiprinātas): 
 

• Būvniecība būs pieļaujama arī mazajās dzīvnieku novietnēs 
(noņemta prasība vismaz 50 govju stāvvietu skaitam, bioloģiskās 
lauksaimniecībā vismaz 30)  

 
• Papildus atbalsta intensitāte 20% kūtsmēslu krātuves būvniecībai 

vai pārbūvei 
 

• Papildus jauns rindošanas kritērijs līdz 20 punktiem, ja tiek 
būvētas vai pārbūvētas vides prasībām atbilstošas kūtsmēslu 
krātuves 
 

• Netiks piešķirti papildus rindošanas punkti jaunajiem 
lauksaimniekiem 
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LAP 4.1. «Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās» (II) 

Plānotās izmaiņas (MK nav apstiprinātas): 

• Jaunu traktoru varēs iegādāties, ja iepriekš šajā periodā tam nav 
saņemts finansējums  

• Palielinātas maksimālās būvniecības attiecināmās izmaksas 
atbilstoši tirgus situācijai 

• Meliorācijā neattiecinās drenu sistēmas pārbūves un atjaunošanas 
izmaksas 

• Atbalsta saņēmējiem pirmos trīs gadus pēc projekta pabeigšanas 
nebūs jāsniedz uzraudzības atskaites, dienests izmantos publiskās datu 
bāzes 
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VRG LEADER M19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) 

stratēģiju» ELFLA 
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Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas – 70% 

Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas - 90% 

Nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības  
radīšana, attīstība  

(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) 

Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde  

(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) 

Tirdzniecības vietas 
izveide/labiekārtošana 

(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) 

 
 

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana 

(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) 

 

Teritorijas  
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk.: 
 

Dabas un kultūras objektu 
sakārtošana 

Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana 

Atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst VRG sagatavotai SVVA stratēģijai 



LEADER finansējums 
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Fonds 

Piešķirtais 

finansējums milj. 

EUR. 

       Apstiprinātie projekti 
  

skaits 
Publiskais 

finansējums 

milj. EUR 

%  

apguve 

ELFLA 41 1950 35 87 

EJZF 8,8 93 6,8 67 



Apstiprināti un īstenotie projekti 
 

Uzņēmējdarbībā - 825 projekti 

   

 

 

 

Sabiedriskā labuma - 1218 projekti 
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Biežākās kļūdas investīciju pasākumos 

 

• Neatbilstoši biznesa plāni (palielinātas cenas, ražības, 
trūkst izdevumu u.c.) 

• Nesamērīgas investīcijas  

• Nepareizi veikta iepirkuma procedūra 

• Kā apakšuzņēmēji strādā paši zemnieki 

• Dažādos pasākumos un iestādēs tiek sniegta atšķirīga 
informācija 



Paldies! 

 

 
 

 


