Aktualitātes lauksaimniecības
likumdošanā un nodokļu politikā

Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems
vairākus maksājumus avansā
• Vienotais platības maksājums (VPM) – uzsākts izmaksāt
50% apmērā par 2014. gada iesniegumiem.
• nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav
kalnu teritorijas (MLA) uzsākts izmaksāt 70 procentu no
maksājuma;
• No 1.novembra lauksaimnieki sāks saņemt 70 procentu
maksājuma
izmaksu
avansā
par bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību (BLA).
• Maksājumus avansā saņem tie lauksaimnieki, kuru
saimniecībās būs pabeigtas atbilstības nosacījumu
pārbaudes.

Zeme – valsts pamatvērtība
• Ražošanā jāiesaista 2 miljoni ha LIZ
• Katram LIZ ha jārada vērtība, ja mēs
ražotu uz 2 milj. ha, mēs saražotu 1,8 x
vairāk produkciju
• Pēc iespējas daudz LIZ jābūt ražojošu
lauksaimnieku apsaimniekošanā
• 140 tūkst. ha zālāju bez lopiem
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Zeme - valsts pamatvērtība

•
•
•
•
•
•
•

Zemes kreditēšanas programma LIZ iegādei,
veicinot
kredītresursu pieejamību
Latvijas Zemes fonda izveide, nodrošinot LIZ pieejamību Latvijas
lauksaimniekiem
LAP investīciju instrumenti zemes efektivitātes paaugstināšanai
(atbalsts meliorācijai)
Ieviestas stingrākas prasības zemes apsaimniekošanai - jābūt
apstrādātiem 70% no kadastrā esošās LIZ. Pašvaldība var
piemērot NĪ nodokli dubultā apmērā.
NIN celšana neapstrādātai zemei, līdz pat 10%
Imigrācijas likuma grozījumi - ārzemnieki turpmāk nevarēs iegūt
termiņuzturēšanās atļauju, ja viņu iegādājamā nekustamā
īpašuma sastāvā ietilps lauksaimniecībā izmantojamā zeme un/vai
meža zeme;
Zemes nomnieku tiesību aizsardzība

Zemes iegādes kritēriji (1)
• Likums «Par zemes privatizāciju lauku apvidos»
stājas spēkā 1. novembrī. Šobrīd izstrādā ieviesošos
noteikumus;
• Aicinājām pieņemt likumu, lai pārtrauktu, kad
jebkurš
gribētājs
var
iegādāties
Latvijas
lauksaimniecības zemi;
• Zemes iegādes atļauju izsniegs pašvaldību veidotas
komisijas;
• Tiek veidots Latvijas zemes fonds;
• Minimālais lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomas termiņš - 5 gadi;

Zemes iegādes kritēriji (2)
• Grozījumu prasības attiecas uz fiziskām personām, kuru
īpašumā esošā platībā jau pārsniedz vai pēc iegādes
pārsniegs 10 hektāru platību, juridiskām personām tie
ir 5 ha;
• Tā kā lauksaimniecības zeme tās iegādes brīdī var būt
sliktā stāvoklī un vajadzēs laiku, lai to sagatavotu
apstrādei, zemes īpašniekam tās apsaimniekošana būs
jāsāk triju gadu laikā kopš tās iegādes un rakstiski
jāapliecina zemes izmantošana lauksaimnieciskā
darbībā;
• Ja zemes būs bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī, tad
būs jāsāk izmatot jau gada laikā.

Zemes iegādes kritēriji (3)
• Ja triju gadu laikā zemes īpašnieks
nenodrošinās
tās
izmantošanu
lauksaimnieciskajā
darbībā,
grozījumi
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēs
soda sankcijas (tiek izstrādātas);
• Pirmpirkuma tiesības - kopīpašniekiem,
nomniekiem, turklāt tādiem, kam līgumi it
reģistrēti vietējā pašvaldībā, Latvijas Zemes
fondam.

Kas varēs iegādāties zemi?
• Lai fiziskā persona varētu iegādāties LIZ:
– tai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējai,
– Jāsaņem iešos maksājumus vai pēdējo triju gadu laikā jāsaņem
ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas, vai fiziskajai
personai jābūt ar pieredzi lauksaimniecībā vai jāiegūst
lauksaimnieciskā, vai tai pielīdzināma izglītība;

• Lai juridiskajai persona varētu iegādāties LIZ:
– jābūt reģistrētai Latvijā kā nodokļu maksātājam;
– tiesīgai saņemt tiešos maksājumus vai arī vismaz pēdējo triju
gadu laikā tai jābūt guvušai ieņēmumus no lauksaimnieciskās
ražošanas vismaz trešdaļas apmērā no kopējiem saimnieciskās
darbības ieņēmumiem, vai juridiskajai personai, kas pretendē uz
zemes iegādi, būs jānodarbina cilvēkus, kas ir ieguvuši
lauksaimniecisko vai tai pielīdzināmu izglītību.

Pensiju sistēmas 2.līmeņa finansējuma daļēja novirzīšana
Latvijas valsts zemes fondam lauksaimniecības zemes iegādei

• ZSA ir lūgusi Valsts prezidentu Andri Bērziņu,
Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, iesaistītās
ministrijas, Saeimas attiecīgās komisijas un Saeimas
frakcijas aktīvi līdzdarboties stratēģiski svarīgā
Latvijas zemes fonda izveidē;
• Aicinam rast risinājumu pensiju sistēmas 2. līmeņa
finansējuma daļējai novirzīšanai Latvijas zemes
fondā lauksaimniecības zemes iegādei ar mērķi, lai
lauksaimniecības zeme tālāk tiktu efektīvi
apsaimniekota
un
dotu
atdevi
Latvijas
tautsaimniecībai.

Zeme iegādes programma
• Visbiežāk lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā
līdz šim nomāto zemi. Iegādājamo zemes platību
vidējā tirgus vērtība ir 1964 eiro par hektāru.
• VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 30.
septembrim ir pieņēmis lēmumu par 461 aizdevuma
piešķiršanu 386 aizņēmējiem 22,831 miljonu eiro
vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.
• Par apstiprināto aizdevumu summu plānots
iegādāties kopumā 12 185 hektārus lauksaimniecības
zemes.
• Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami
līdz 2020. gada 31. decembrim, vidējais aizdevumu
termiņš – 16 gadi

Zeme iegādes programma
• Paredzēt papildus finansējumu valsts zemes iegādes
kreditēšanas
programmas
darbībai,
samazināt
piemērotos kredītprocentus zemes iegādei (no 3,2%
vismaz uz 2,7%).
• Aicinām veikt izmaiņas un noteikt zemāku piecenojuma
procentu, attiecīgi Hipotēku bankas aizdevumu
administrēšanas izmaksu piecenojumu noteikt ne
augstāku par 0,5 procenti un fonda administratīvo un
riska izmaksu piecenojumu noteikt ne augstāku par 1
procentu;
• Lūdzām veikt izmaiņas un programmas ietvaros ļaut
iegādāties arī tās lauksaimniecībā izmatojamās zemes
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kas ir nekoptas
un aizaugušas, nenosakot to maksimāli pieļaujamo
procentuālo īpatsvaru kopējā platībā;
• Atmaksas termiņa pagarināšana līdz 30 gadiem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa sloga
pieaugumu
• Nodokļa pieaugums, piemēram, par 13-14% gadā vai
atsevišķās pašvaldībās pat par 25% gadā, būtiski
pārsniedz ienākumu pieaugumu tendencei sektorā un
neprognozēti palielina ražošanas izmaksas;
• Nekustamā īpašuma nodoklis neatspoguļo ražošanas
efektivitāti vai peļņas iespēju teritorijā;
• Esam aicinājuši ZSA biedriem piemērot samazinātu
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 50% apmērā no
esošās likmes par nodokļu maksātāja īpašumā vai
apsaimniekošanā esošo LIZ.
• Panācām, ka kadastrālā vērtība lauksaimniecībā
izmantojamajai zemei 2015. gadā tiek saglabāta
līdzšinējā, 2014.gada apmērā, nu cīņa par 2016.gadu

Par likumu „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”
• Pēc ZSA priekšlikuma tika veikti grozījumi
• Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.7panta
ceturtajā daļā ir noteikts, ja atsavina nekustamo
īpašumu, kuru veido lauksaimniecības zeme un mežs,
šā panta trešo daļu attiecībā uz ienākumu no šā
nekustamā
īpašuma
atsavināšanas
piemēro
proporcionāli tai platības daļai, kura pēc lietošanas
mērķa ir lauksaimniecības zeme.

IIN likums, par sezonas darbiniekiem
• Sezonas laukstrādnieku nodarbināšanas
vienkāršošana
• Esošās situācijas izpētes gaitā dārzkopības un
augļkopības nozarē ir identificētas divas galvenās
problēmas (nelegālā nodarbinātība,
augsts
administratīvais slogs)
• Kā alternatīvu jau esošajiem darbaspēka nodokļiem
ieviesa sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli,
nosakot 15% nodokļa likmi, iespēja deklarēt personu,
kas ieradusies strādāt konkrētajā dienā.
• Izvērtēsim kā sistēma šogad būs darbojusies.
Strādāsim, lai līdzīgi nosacījumi ir arī citās l/s nozarēs.

Atbrīvojums no autoceļu
lietošanas nodevas maksāšanas
• 2014.gada 1.jūlijā stājas spēkā Autoceļu lietošanas
nodevas likums kas nosaka, ka autoceļu lietošanas
nodevu maksā par likumā noteikto valsts galveno
autoceļu posmu lietošanu;
• Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā/ juridiskā
persona, kas ir iekļauta LAD maksājumu saņēmēju
datubāzē vai reģistrēta „Lauksaimniecības datu centrs” kā
dzīvnieku īpašnieks / turētājs, ar kuriem lauksaimnieks
veic pašpārvadājumus, nodeva nav jāmaksā;
• Ja veic arī komercpārvadājumus, tad autoceļu lietošanas
nodeva jāmaksā.

Akcīzes nodokļa atlaide
dīzeļdegvielai jautājums
•
•
•
•

50+20+10=80l/ha pašlaik
88l/h apstiprināts MK
100l/ha nepieciešams lauksaimniekiem
Tie veiktas sarunas ar ZM un FM par
papildus 12l/ha 2014./2015.g. sezonai

Sadarbībā ar Finanšu un Satiksmes ministrijām
palielināt finansējumu lauku ceļu uzturēšanai

• 2015.gada un turpmākajos valsts budžetos
iestāties par lauku ceļu finansējuma palielināšanu;
• 86 milj. Euro lauku ceļiem uz ražošanas objektiem.

Medību likums
• Likumprojekts ir pieņemts Saeimā, stājies
spēkā 2014. gada sākumā.
• Lai jaunais likumprojekts pilnvērtīgi stātos
spēkā ir apstiprināta virkne pakārtoto MK
noteikumu (Medību not., Komis. not.,
Piebaroš. not.)
• MK noteikumi par pašvaldības postījumu
komisijas izveidi un darbību.

Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām
• Apstiprināta materiālo zaudējumu apmēra noteikšanas
kārtība par mežsaimniecībai un lauksaimniecībai
nodarītajiem
savvaļas
medījamo
dzīvnieku
postījumiem;

• Ir noteikts pienākums pašvaldībai veidot medību
koordināciju komisiju un noteikt personai saistošas,
vispārējas un vairākkārt piemērojamas veicamās
darbības savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu
draudu mazināšanā.
• Jaunie nosacījumi paredz medību koordinācijas
komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus, kā arī
kārtību, kādā nosaka pasākumus postījumu un to
seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

Tiesiskais regulējums medību jomā
Civillikums
• Saskaņā ar 931.pantu, savvaļas dzīvnieki ir
bezīpašnieka manta, kuru var iegūt ar piegūšanu.
• Pamatojoties uz 935.pantu zemes īpašniekam ir tiesība
aizliegt ikvienai svešai personai ķert vai medīt
dzīvniekus viņam piederošās zemes robežās, bet
aizliegumu pārkāpjot - prasīt no pārkāpēja atlīdzību.
• 1129. Medību tiesības un šo tiesību izlietošanu nosaka
Medību likums.
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Postījumi

Medību tiesību lietotājs

Valsts Meža dienests

Zemes īpašnieks
vai
tiesiskais valdītājs

Medību koordinācijas
komisija

Medību lietas
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par
medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un
zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajā zemē,
ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību
lietotājam.
Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam
medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības
nosaka medību tiesību nodošanas līgumā, ciktāl tas nav
pretrunā ar šā panta ceturto daļu.

Medību lietas 2
• zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir savā
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā zemē nodrošināt
aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo
dzīvnieku nodarītiem postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar
vides un dabas aizsardzības prasībām, un par tiem informēt
arī medību tiesību lietotāju;
• medību tiesību lietotāja pienākums ir medīt medību
iecirknī,
nodrošinot
medību
resursu
ilgtspējīgu
apsaimniekošanu;
• zemes īpašnieka (lietotāja), infrastruktūras objektu
apsaimniekotāja un medību tiesību lietotāja pienākums ir
nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar
informāciju par konstatētajiem medījamo dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem.

Medību lietas 3

Valsts meža dienests saskaņā ar medību saimniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs postījumu vietās
ārpus noteiktā medību termiņa atļaut nelimitēto medījamo sugu
zīdītāju medīšanu.
Epizootiju draudu gadījumos, kā arī tad, kad medījamie dzīvnieki
postījumus īpašumam un videi nodara valsts vai valsts nozīmes
meliorācijas sistēmās vai teritorijās, kur medīt aizliegts vai kur ir
šo postījumu iemesls, attiecīgās pašvaldības izveidota medību
koordinācijas komisija, pieaicinot piegulošo platību medību tiesību
lietotājus un attiecīgās nozares ekspertus, konkrētajā teritorijā nosaka:
1) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un
infrastruktūras objektiem nodarīto postījumu apjomu;
2) to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki;
3) pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai
likvidēšanai.

Memorandi ar politiskajām partijām
• Biedrība „Zemnieku saeima” pirms 12.Saeimas
vēlēšanām ir parakstījusi sadarbības memorandus
ar politiskām partijām
• „Vienotība”, Nacionālo apvienība „Visu Latvijai!”
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, „Saskaņa”, „No
sirds Latvijai”, „Vienoti Latvijai” un ”Latvijas
attīstībai”, “Zaļo un Zemnieku savienība”.
• Memorandi ir parakstīti, lai stiprinātu sadarbību
lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanā
Latvijā pēc Saeimas vēlēšanām.

Citi darbi procesā
• Atcelt valsts nodevu lauksaimniecības zemei
• Nodrošināt papildus fiansējumu valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai
no valsts budžeta vismaz 2 milj. Eur apmērā katru gadu līdz 2020.gadam;
• Celt uzņēmuma SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" darba
kapacitāti, lai pēc iespējas ātrāk veiktu grafiskās informācijas papildināšanu un
pieejamību meliorācijas kadastram (meliorācijas plāniem) interneta vietnē
meliorācija.lv;
• Liegt lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu platībās ar slēgtu
meliorācijas sistēmu un pārējās platībās noteikt stingrus kritērijus apmežošanai;
• Paredzēt maksājumus lauksaimniekiem par zemes atgriešanu ražošanā 150
Eur/ha;
• Veicināt Valsts zemes dienesta informācijas atjaunošanu par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs.
• Veikt izmaiņas Meža likuma 3. pantā, kas nav saskaņots ar lauksaimnieku
organizācijām, veicot grozījumus un nosakot, ka pirmās daļas 2.punkts stājas
spēkā 01.01.2025.

Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem”
Izkliedes aizlieguma periods

Mēslojuma veids

Mērķis

20. oktobra līdz 15. martam

Pakaišu kūtsmēsli un digestāts
Šķidrmēsli

LIZ

5. novembra līdz 15. martam

Pakaišu kūtsmēsli un digestāts
Šķidrmēsli

Zālājiem

15. oktobra līdz 15. martam

slāpekli saturošus
minerālmēslus

Ziemājiem

15. septembra līdz 15. martam

slāpekli saturošus
minerālmēslus

pārējiem kultūraugiem
(kas nav ziemāji) un
zālājiem

Daži datumi,
kurus nevajadzētu aizmirst
• Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis kārtu kūtsmēslu krātuvju
būvniecībai ar projektu iesniegšanas termiņu no š.g.
17.oktobra līdz 19.novembrim un projektu realizācijas termiņu
līdz nākamā gada 1. jūlijam.
• Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai,
atbalsta saņemšanai, iesniegums iesniedzams līdz 2014.gada
30.decembrim.

Paldies par uzmanību!
Priecāšos par jautājumiem!
t. 6702 7044
zsa@zemniekusaeima.lv
www.zemniekusaeima.lv

