
Lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes 

2018.gada 6.jūlija sanāksmei 

 

Par projektiem 
 Ņemot vērā to, ka dziļurbums šodien ir 2. kategorijas būve, tam, protams, jāizstrādā 

būvprojekts. Lai izstrādātu būvprojektu, nepieciešama urbuma licence, ko izsniedz 
konkrētai urbšanas firmai, lai piesaistītu šādu firmu, nepieciešams veikt cenu 
aptauju. Tātad, loģiski, būtu veikt cenu aptauju pirms būvprojekta sastādīšanas. 
Savukārt, arī loģiski, un saskaņā ar MK not. ir veikt cenu aptauju pēc būvprojekta un 
darbu apjomu tāmes saskaņošanas būvvaldē. Tad kā būtu šajā gadījumā ieteicams 
rīkoties? 

 
Atbilde: Šajā gadījumā iespējams veikt kopīgo cenu aptauju – projektēšanai (ūdens apgādes 
projektam) kopā ar būvdarbiem. 
 

 Cik daudz lauksaimnieki ir vērsušies ar LADā pēc plūdu radītājām problēmā ar 
lūgumu pagarināt termiņus saistībā ar projektu realizāciju? Vai ir bijuši iesniegumi 
arī tagad saistībā ar sausuma radītājām problēmām? 

 
Atbilde: Saistībā ar plūdu radītajām sekām LAD bija iesniegti 32 iesniegumi par projekta 
īstenošanas termiņa pagarinājumiem. Savukārt attiecībā uz sausuma radītajām sekām 
pašreiz (dati uz 6.jūlijā) ir saņemti divi iesniegumi par projekta īstenošanas termiņa 
pagarinājumu (ilggadīgo stādījumu ierīkošanas gadījumi). 
 

Par maksājumiem 
 Cik liela aktivitāte ir šogad ar pieteikšanos uz nektāraugu atbalstu (platības, 

pretendenti, nektāraugi pa to veidiem)? Vai nav bijušas problēmas lauksaimniekiem 
ar pieteikšanos uz šo atbalstu, ja tādas ir vai nav iespēja meklēt risinājums vēl šogad?  

 
Atbilde: Šogad atbalstam pieteicās 142 saimniecības (2017.gadā- 121 saimniecība). Šobrīd 
problēmas attiecībā uz pieteikšanos šim atbalstam netika konstatētas. 
Atbalstam pieteiktās platības ka kultūrām:  
 

 

Kultūras kods Kultūra 2017.g.apstiprinātā platība, ha  2018.g.pieteiktā platība, ha

160 Griķi 126.19 156.3

161 Griķi ar tauriņziežu pasēju 13.07 14.88

215 Sinepes 41.63 66.63

216 Sinepes ar tauriņziežu pasēju 9.21 19.93

714 Esparsete 4.38 6.41

715 Facēlija 166.79 187.04

716 Facēlija ar tauriņziežu pasēju 85.8 109.41

723 Sarkanais āboliņš 21.76 46.33

724 Baltais āboliņš 31.51 53.18

725 Bastarda āboliņš 31.44 61.95

728 Ragainais vanagnadziņš 1.33 3.85

729 Amoliņš 173.26 225.39

848 Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi 3.39 0.3

877 Sējas koriandrs jeb kinza 5.56 0

884 Ārstniecības gurķene 1.09 0.53

930 Citi kultivēti nektāraugi 41.4 44.63

878 Ķimene 0 25.66

757.81 1022.42KOPĀ



 

 Cik saimniecībās kopumā un cik lielā platībā tika konstatēti pārkāpumi par plūdu 
kompensāciju saņemšanu? Vai šo saimniecību saraksts ir publiskots?  

 
Atbilde:  
Kopumā 39 saimniecībās tika veiktas izmaiņas: no kompensācijām tika atsaukti 713ha un 
pieprasīta kompensācijas atmaksa 151,46 tūkst. EUR apmērā. Uz šo brīdi jau atmaksāti 
142,2tūkst.EUR. 
Saimniecību saraksts nav publiskots, jo saimniecības kompensāciju atmaksā labprātīgi.  
 

 Vai nav bijuši gadījumi, ka lauksaimnieki vēl ļaunprātīgi ir izmantojuši LAD pielaides 
saistībā ar lietavu radītājām sekām, ja ir bijuši, tad kādi tie ir? 

Atbilde: Dienests nav konstatējis šādus gadījumus.  
 

Par valsts atbalstu 
 Vai ir iespēja sniegt plašāku info par sējumu apdrošināšanu, attiecīgi, cik 

saimniecības to šogad izmanto, cik ha platībā, par kādiem kultūraugiem, cik liels 
valsts un ES atbalsts būs nepieciešamas? Vai ir iespēja sniegt plašāku info par lopu 
apdrošināšanu, cik saimniecības, cik dzīvnieki ir apdrošināti (govis, cūkas, aitas u.t.t.), 
cik liels valsts un ES atbalsts būs nepieciešamas? 

Atbilde: Apdrošināšanas pieteikumi: 
 

  
Apdrošināšana 

2017 
2018 

  

Klientu 
skaits 

Publiskais 
finansējums, EUR 

Klientu 
skaits 

Publiskais finansējums, 
EUR 

Dzīvnieki 1 716 1 671 874 1 285 1 434 091 

Sējumi 286 1 636 325 101 544 434 

Kopā 2 002 3 308 199 1 386 1 978 525 

  
Par sējumiem: 
2017.gadā apdrošināti 114 925 ha. 
2018.gadā uz šo brīdi apdrošināti 44 945 ha. 
 
Apdrošināto dzīvnieku skaitu – govis, cūkas, aitas u.tml. nevar pateikt, jo sistēmā tiek 
norādīts tikai vienību skaits.  
 

 Kā mainās situācija ar bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomiem katru gadu un vai 
pretendentu skaits, kas saņem šo degvielu, pieaug? 

Atbilde: Pretendentu skaits pa gadiem ir stabils:  
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

17 783 17 734 17 705 17 668 17 764 

 


