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Platību maksājumi 2018
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• 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%



Platību maksājumi-klientu struktūra

14%

43%

32%

11%

7%

40% 39%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

"Pre WW2" paaudze (-
1945)

"Baby Boomers" (1946-
1964)

Paaudze "X"     (1965-
1980)

Paaudze "Y"     (1981-
2000)

EPS lietotāju sadalījums pēc vecuma

Pēc pieteikumu
skaita

Pēc platības



Tendence

2414 8953 7419
3119
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Sausums 2018.gadā

Atkāpe no prasībām sausuma dēļ

-Nav jānodrošina minimālais kultūraugu skaits uz m2

-Nav jānodrošina prasība par kultūraugu pārsvaru pār nezālēm



Sausums 2018.gadā. Vai te aug sīpoli?



Ārkārtas atbalsti 2017. un 2018.gadā
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Kompensācija EUR. 
miljoni

Saņēmēju 
skaits

Kompensācijas 
apjoms, EUR/ ha

LV Par plūdos un lietavās 
cietušu ražu un ziemāju 
sējumiem

14,870 2900 Dažādām kultūrām 
atšķirīgs:
p. Ziemas kvieši– 233
p., sīpoli - 1588

LV Par lietavās cietušiem 
sējumiem un stādījumiem

4,420 38 400 Vasarāji– 8
Augļi, dārzeņi- 50

ES Par neiesētiem/ bojā 
gājušiem ziemājiem

3,460 2200 30



Jaunumi 2018. gadā
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Kartē ir publicēti lauki 
ar klientu deklarētajām 
kultūrām

https://karte.lad.gov.lv

https://karte.lad.gov.lv/


Zaļināšana

Papuves

2017.gadā – 65,5 tūkstoši ha

2018. gadā – 79,3 tūkstoši ha

Laukmales

2017.gadā – 1,1 tūkstotis ha

2018. gadā – 1,89 tūkstoši ha

Pupas

2017.gadā – 42 tūkstoši ha

2018. gadā – 40,84 (uz zaļināšanu – 3) tūkstoši ha 
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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%)



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



Svarīgi!
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LAD nav pilnvarojis citas personas veikt kontroles 
vai lauku apsekošanu ar droniem

Ja LAD kontrolēm izmanto dronu – informējam 
saimnieku 



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)
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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.



Kad izmaksās platību 
maksājumus?

Provizoriskā VPM likme - 75 eiro/ha, 
zaļināšanas maksājuma likme – 44 eiro/ha

Oktobris Novembris Decembris

VPM un ADSI avansa 

maksājums

VPM un ADSI avansa 

maksājums

VPM un ADSI avansa un 

gala maksājums

Saņems 85% klientu Bioloģisko atbalstu ( BLA )

avansa maks ājums

Bioloģisko atbalstu (BLA) 

avansa un gala 

maksājums;

BDUZ gala maksājums

Zaļināšanas maksājums

Brīvprātīgi saistīto 

atbalstu gala maksājums

Mazo lauksaimn ieku 

atbalsta shēmas gala 

maksājums



Valsts atbalsts
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Valsts atbalsts



Latvijas Lauku attīstības programma 
2014.-2020.gadam (LAP)
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IMA kārta

Projektu pieteikumu iesniegšana (EPS) 18.10.2018 – 22.11.2018 
Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās – 75 milj.EUR
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Struktūrvienība Finansējuma apmērs (EUR)

Saimniecībām ar 
apgrozījumu līdz 70 000 

EUR

Saimniecībām ar 
apgrozījumu virs 70 000 

EUR
Austrumlatgales RLP 2 008 125 3 729 375

Dienvidkurzemes RLP 2 460 413 8 354 588

Dienvidlatgales RLP 3 360 000 6 240 000

Lielrīgas RLP 1 387 181 4 710 319

Viduslatvijas RLP 1 680 656 5 706 844

Zemgales RLP 2 583 263 8 771 738

Ziemeļaustrumu RLP 1 400 831 4 756 669

Ziemeļkurzemes RLP 1 665 300 5 654 700

Ziemeļvidzemes RLP 2 395 575 8 134 425



Kas mainās jaunajā lauku saimniecību 
modernizācijas kārtā?

Izmaiņas projektu rindošanas punktos:

• Papildus jauns rindošanas kritērijs līdz 20 punktiem, ja tiek 
būvētas vai pārbūvētas vides prasībām atbilstošas kūtsmēslu 
krātuves (Saimniecībām ar esošu liellopu vienību skaitu ne vairāk kā 50 
– 20 punkti, virs 50 liellopu vienībām – 10 punkti)

• Netiks piešķirti papildus rindošanas punkti jaunajiem 
lauksaimniekiem.
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Kas mainās jaunajā lauku saimniecību 
modernizācijas kārtā?

Papildus atbalsta intensitāte 20% kūtsmēslu krātuves būvniecībai vai pārbūvei 
un piespiedu ventilācijas sistēmas izveidei/pārbūvei.

Svītroti nosacījumi par minimālo dzīvnieku skaitu jaunas kūts būvniecības gadījumā 

Palielinātas maksimālās būvniecības attiecināmās izmaksas atbilstoši tirgus 
situācijai.

Jaunu traktoru un kombainu varēs iegādāties, ja iepriekš šajā 2014.-2020.g. 
periodā tam nav saņemts finansējums. Ja saņemts 2007.-2013.g.finansējums par 
traktoru un tas ir < 10 gadi, tad 30%.

Atbalsta saņēmējiem pirmos trīs gadus pēc projekta pabeigšanas nebūs jāsniedz 
uzraudzības atskaites

21



Kas mainās jaunajā meliorācijas kārtā?

Izsludināts publiskais finansējums - 13,59 milj.EUR 

vienam pretendnetam periodā 300 000eur attiecināmās izmaksas

intensitāte 50-60%

Meža zemju īpašniekiem būs iespēja realizēt projektu arī ietverot 
lauksaimniecības zemi, ja LIZ plānotās sistēmas pārbūves un atjaunošanas 
izmaksas nav lielākas par 30% no kopējām projekta meliorācijas sistēmas 
pārbūves un atjaunošanas izmaksām.

Meliorācijā ierobežos attiecināmo izmaksu īpatsvaru līdz 20% drenu sistēmas 
pārbūves un atjaunošanas izmaksām
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Paldies!


