Atbalsts Latvijas lauksaimniecībai un
lauku attīstībai 2021-2022
12.03.2021. Zemnieku Saeima

Saturs
Tiešie maksājumi pārejas periodā
2021-2022
Lauku attīstības pasākumi pārejas
periodā 2021-2022
Valsts atbalsts 2021
Nodokļu aktualitātes 2021

Lauku attīstības pasākumi
pārejas periodā 2021.- 2022. gadā
Turpina darboties Lauku attīstības programma un pasākumi

Pasākums
M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Milj. EUR
(indikatīvi)

9
219,4 t.sk. 27,8 ESAI

M04 Finanšu instrumenti (kredītprocenti, garantijas, Altum aizdevumi mazām
saimniecībām)

50

M06 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai attīstot mazās lauku saimniecības

15 (ESAI)

M06 Atbalsts gados jaunu lauksaimnieku darījumdarbības uzsākšanai

7

M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā

7

M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide

1

M10 Agrovide un klimats
M11 Bioloģiskā lauksaimniecība

33,2
70, t.sk. 32 ESAI

M12 Kompensācijas maksājums par Natura 2000 mežu teritorijām

12

M16 Sadarbība

9

M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

22

M20 LEADER

19,5
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Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
pārejas periodā
Uzsācēji nevar
pieteikties

Būvniecība, tehnikas/aprīkojuma iegāde
Max publiskais attiecināmo izmaksu apmērs 1 000 000 EUR, būvniecībā var
palielināt līdz 2 000 000 EUR, par summu, kas nomaksāta darba spēka
nodokļos un darba algu apjomā vidēji pēdējos 2 gados

Apgrozījums 4 000 līdz 70 000 EUR
(saimniec.skaits ~22 500)
(30 milj. EUR + ERI 5 milj EUR)
Apgrozījums 70 001 – 350 000 EUR
(saimniec.skaits ~1 190 )
(37 milj. EUR + ERI 9,3 milj. EUR)

Atzītās kooperatīvās sabiedrības
(14 milj. EUR)
Apgrozījums virs 350 001 EUR
(saimniec.skaits ~740)
(38 milj. EUR + ERI 13,5 milj. EUR)

Ieguldījumi cūkkopības un putnkopības
nozarēs labturības, biodrošības un citiem
mērķiem
(20 milj. EUR)

Tiek saglabāts reģionalizācijas princips pēc VPM

Noteikt obligāti īstenojamo
vides/klimata pasākumu kopumu
no kopējā pieejām finansējuma:
Mazajā grupā – 10 %
Vidējā grupā – 30%
Lielajā grupā – 50%
Veicināt Sadarbības projektu ieviešanu
aptverot dažādus sadarbības veidus tai skaitā
arī starp primārajiem ražotājiem tehnikas
iegādei
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Ieguldījumi lauku saimniecībās pārejas periodā
papildus ierobežojums tehnikas iegādei

Traktortehnikas un ražas novākšanas tehnikai vienam
atbalsta pretendentam tiks noteikts maksimāli
attiecināmās izmaksas ne vairāk kā 400 000 EUR
plānošanas periodā 2021-2027

*Par šī punkta piemērošanu būs gala lēmums pēc programmas grozījumu
saskaņošanu ar EK

Atbalsts meliorācijas sistēmu
sakārtošanai pārejas periodā
Pārejas periodā tiek paredzēts atbalstu valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu un koplietošanas sistēmu sakārtošanai.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – atbalsta intensitāte –
100%
Pašvaldība, kas veiks pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu būvju pārbūvi vai
atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē un pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē – maksimālā
attiecināmo izmaksu summa ir 300 000 eur, atbalsta intensitāte – 90%
Pašvaldības un lauku saimniecības (atbalsta intensitāte 50% un maksimāli attiecināmā
izmaksu summa ir 300 000 EUR) varēs īstenot kopprojektu, ja starp kopprojekta
dalībniekiem ir noslēgts līgums un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota
viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes
īpašumos ar kopēju robežu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no
meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Maksimālo attiecināmo
izmaksu apmēru un atbalsta intensitāti nosaka katram kooprojekta dalībniekam.

Atbalsts mazo saimniecību attīstībai pārejas
periodā
Atbalsts
15 000 EUR
Mazie attīstās

(Iespējamais pretendentu sk.: 1000)

Atbalsts divos maksājumos

1) pirms 80%
2) pēc plāna realizācijas 20%
Prioritāte
Augļkopība, lopkopība,
dārzeņkopība
Teritorijas attīstības indekss
Saimniecības dalība kooperatīvā
Saimniecības kopējais apgrozījums

Vienreizējs maksājums par
biznesa plāna realizāciju
maziem lauksaimniekiem
(lump sum) - 15 milj.EUR
ERI finansējums

Atbalsta pretendents
SI/apgrozījums: 2 000 - 15 000 EUR
✓ Zeme: līdz 50 ha
✓ Lauksaimnieciskā izglītība: 160 stundas
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Darījumdarbības plāns + konsultants:
✓ 2-4 gadi
✓ konkrētu rādītāju sasniegšana

Atbalstāmās aktivitātes
Dzīvu dzīvnieku iegāde
Stādu iegāde
Jaunas, lietotas tehnika iegāde u.c.
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Finanšu instruments maziem/vidējiem
lauksaimniekiem - 20 milj. EUR
Atbalsts ir sniegts aizdevuma veidā
līdz - 100 000 EUR
apgrozāmo līdzekļu iegādei – 35 000 EUR
apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei – 35 000 EUR
Aizdevumu procentu gada likme: 4 - 6,5%
Atbalsta pretendents
Lauksaimniecības un lauku saimnieciskās
darbības veicēji– juridiskas vai fiziskas
personas - ar apgrozījumu līdz 100 000 EUR

✓
✓
✓

✓
✓

Atbalstāmās aktivitātes
Dzīvu dzīvnieku iegāde
Stādu iegāde
Pamatlīdzekļu (arī lietotu) iegāde, būves - pārbūve,
uzstādīšana, celtniecības izmaksas, kā arī ēkas
atjaunošanas izmaksas
Apbūvētas un neapbūvētas zemes iegāde
Apgrozāmie līdzekļi

Turpina ALTUM
programmu «Mazie
aizdevumi lauku teritorijās»
maziem/vidējiem
lauksaimniekiem lauku
teritorijās

Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Aizdevumus līdz 25 000 EUR ALTUM
piešķir ar aizņēmēja galvojumu, bez
papildus nodrošinājuma
Atmaksas termiņš - līdz 10 gadiem,
būvniecības gadījumā līdz 15 gadiem
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Vienreizējs maksājums jauniem
lauksaimniekiem - 7 milj.EUR
Atbalsts
40 000 EUR

Vienreizējs maksājums par
biznesa plāna realizāciju
jauniem lauksaimniekiem
(lump sum)

Jaunie izveido saimniecību
(Iespējamais pretendentu sk.: 175)

Atbalsts divos maksājumos

1) pirms 80%
2) pēc plāna realizācijas 20%

Prioritāte

Augļkopība, dārzeņkopība,
lopkopība
Teritorijas attīstības indekss
Izglītība

Atbalsta pretendents
SI/apgrozījums: 15 000 – 70 000 EUR
Lauksaimnieciskā izglītība: 320 stundas
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Darījumdarbības plāns:
✓ 2- 4 gadi
✓ konkrētu rādītāju sasniegšana
Atbalstāmās aktivitātes
✓ Dzīvu dzīvnieku iegāde
✓ Stādu iegāde
✓ Jaunas, lietotas tehnika iegāde u.c.
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Ražas un dzīvnieku apdrošināšana

22 milj. EUR

Pasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu
apdrošināšanas prēmija” tiek saglabāti esošie
nosacījumi, atbalsta intensitāte 70%

Lauku attīstības platību maksājumu
nosacījumi 2021. un 2022. gadam
Pasākums
M11 Bioloģiskās lauksaimniecība
M10.1.1. Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos
M.10.1.2. Vides saudzējošu metožu
pielietošana dārzkopībā

M.10.1.3. Rugāju lauks ziemas periodā
M10.1.4. Saudzējošas vides izveide, audzējot
augus nektāra ieguvei
M12 Kompensācijas maksājums par
NATURA2000 mežu teritorijām

Nosacījumi
• Turpina esošās saistības, ja tās nav pabeigtas
• Var paplašināt esošās saistības līdz 20%
• Var uzņemties jaunas saistības
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turpina esošās saistības, ja tās nav pabeigtas
Var paplašināt esošās saistības līdz 20%
Var uzņemties jaunas saistības
Turpina esošās saistības, ja tās nav pabeigtas
Var paplašināt esošās saistības līdz 20%
Var uzņemties jaunas saistības
Turpina esošās saistības, ja tās nav pabeigtas
Var paplašināt esošās saistības līdz 20%
Var pagarināt esošās saistības
Turpina esošās saistības, ja tās nav pabeigtas
Var paplašināt esošās saistības līdz 20%
Var uzņemties jaunas saistības

• Turpina ierastā kārtībā pieteikties uz ikgadējo
atbalstu
| 21

Nr.p.k.

Pasākums

1.

M01 Zināšanu pārnese un informācijas
pasākumi
M 1.1. Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi
M 1.2. Atbalsts demonstrējumu
pasākumiem un informācijas pasākumiem

1.1.
1.2.

LAP
2014-2020
pasākumu
indikatīvās
projektu
iesniegumu
pieņemšanas
kārtas pārejas
periodā

1.3.
2.

3
5.
6.
7.

9.

10.
12.
13.

14.
15.

M 1.3. Atbalsts saimniecību un mežu
apmeklējumiem
M02 Konsultāciju pakalpojumi,
saimniecību pārvaldības un lauku
saimniecību atbalsta pakalpojumi
M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos
M6.1. Atbalsts jauniem lauksaimniekiem
M6.3. Atbalsts mazajām saimniecībām
M 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā
M08 Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā
M09 Ražotāju grupu un organizāciju
izveide
M10-13 (platību maksājumi)
M16.1. EIP darba grupu projektu
īstenošana
M17 Ražas, dzīvnieku un augu
apdrošināšanas prēmija
M19 LEADER SVVA stratēģijas projekti

2021

2022

III ceturksnis

II ceturksnis un III
ceturksnis
III ceturksnis

IV ceturksnis
II ceturksnis
(konsultantu
apmācība)
IV ceturksnis
II ceturksnis
III ceturksnis

IV ceturksnis

IV ceturksnis
II ceturksnis
I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis
II ceturksnis
III ceturksnis

II ceturksnis

Nepārtrauktā kārta
(atver II ceturksnī)
VRG sludina

Nepārtrauktā kārta
VRG sludina

1
2

Saturs
Tiešie maksājumi pārejas periodā
2021-2022
Lauku attīstības pasākumi pārejas
periodā 2021-2022
Valsts atbalsts 2021
Nodokļu aktualitātes 2021

Valsts atbalsts
2020. gads
eiro
Ikgadējais valsts atbalsts lauksaimniecībai (subsīdijas), t.sk.:
lopkopības attīstībai
augkopības attīstībai
starptautiskai un savstarpējai attīstībai
tirgus veicināšanai
pārtikas kvalitātes shēmām
profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai
pārejošajiem maksājumiem
Valsts atbalstam ciltsdarba maksājumiem, t.sk.:
cūkkopība
piensaimniecība
gaļas liellopi – zīdītājgovis
aitkopība
kazkopība
zirgkopība

8 720 490
6 069 657
880 937
520 512
384 782
482 274
0
382 238
16 000 000
6 984 071
6 644 410
1 982 006
285 102
46 864
57 548

2021. gads
eiro
8 720 490
6 014 766
901 328
525 012
384 782
482 274
30 000
382 328
9 000 000
4 958 407
2 847 427
886 770
225 150
36 888
45 358
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MK 17.12.2013. noteikumi Nr.1524
«Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai»
(grozījumi apstiprināti MK 11.02.2021. sēdē)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 3 638 777 eiro:
piensaimniecības nozarei – 2 078 774 eiro
liellopu gaļas ražošanas nozarei – 430 179 eiro
cūkkopības nozarei – 244 000 eiro
zirgkopības nozarei – 170 745 eiro
aitkopības nozarei – 122 962 eiro
kazkopības nozarei – 34 272 eiro
netradicionālajām nozarēm – 277 573 eiro
dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem – 280 272 eiro
2. Atbalsts dzīvnieku reģistra uzturēšanai – 366 683 eiro
3. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārstrādei un
iznīcināšanai – 1 133 440 eiro
4. Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un
pārstrādei – 50 000 eiro
5. Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – 319 836 eiro
6. Atbalsts biškopības nozares attīstībai – 300 000 eiro
7. Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskie resursi – 206 030 eiro

MK 17.12.2013. noteikumi Nr.1524
«Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai»
(grozījumi apstiprināti MK 11.02.2021. sēdē)
Būtiskākās izmaiņas 2021.gadā:
➢ Valsts atbalstu slaucamo govju lineārās vērtēšanas pakalpojumu izmaksu segšanai
piešķirs par:
• piena šķirņu govi;
• piena šķirņu krustojumu govi, kurai vienas piena šķirņu grupas asinība sasniedz
vismaz 75 procentus.
Minēto govju lineārā vērtēšana ganāmpulka īpašniekam arī šogad būs bezmaksas.
Ja ganāmpulka īpašnieks vēlas vērtēt pārējās govis, tad lineārās vērtēšanas
pakalpojumus ganāmpulka īpašnieks apmaksā pats.
75 procentu asinības nosacījums attiecas tikai uz lineāro vērtēšanu un neskar citus
atbalsta pasākumus!
➢ Palielināts finansējums DNS analīžu kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu
ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību:
✓ līdz 26 000 eiro piena šķirņu govīm;
✓ līdz 20 000 eiro zīdītājgovīm – buļļu mātēm.

MK 17.12.2013. noteikumi Nr.1524
«Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai»
(grozījumi apstiprināti MK 11.02.2021. sēdē)

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Būtiskākās izmaiņas 2021.gadā:
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai:
par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem, – 180 eiro (155 eiro);
par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem,
– 170 eiro;
par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem, – 205 eiro (200 eiro);
par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem, –
200 eiro;
par Latvijas baltās cūku šķirnes sivēnmāti, kuras dzīvmasa ir lielāka par 50 kilogramiem, un kuili –
200 eiro (160 eiro);
par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 80 eiro (75 eiro);
par Latvijas vietējās kazu šķirnes vecā tipa dzīvnieku – 80 eiro (75 eiro);
par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, –
210 eiro (200 eiro);
par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, – 200 eiro;
par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, – 200 eiro.

Atbalsts par vaislas dzīvnieku sagatavošanu uzņemšanai ciltsgrāmatā
MK noteikumi Nr.247 (grozījumi apstiprināti MK 25.02.2021. sēdē)

Būtiskākās izmaiņas 2021.gadā:
➢ Cūkkopības nozarei – 4 958 407 eiro
✓ likmes nav mainītas (348,60 eiro un 131,28 eiro par sivēnmāti), bet samazināts max atbalstāmo sivēnmāšu
skaits no 1700 līdz 700
➢ Piensaimniecības nozarei – 2 847 427 eiro
✓ lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai piena šķirnes slaucamai govij, tostarp pirmpienei, noteiktu
ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu,
piena un gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem:
✓ par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi, kurai ir novērtēts eksterjers - 38,00 eiro (73 eiro);
✓ par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai atbilstošu govi, kurai pēdējās noslēgtās
standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kg un kurai ir novērtēts eksterjerskā 22,00 eiro (59 eiro)
➢ Gaļas liellopu audzēšanas nozarei – 886 770 eiro
✓ par šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs
ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanukā - 63,00 eiro (120 eiro);
✓ par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs vai par 12
mēnešiem vecākas teles ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes izvērtēšanu - 44,50 eiro (60 eiro);
✓ par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas un gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstīšanai atbilstošas
zīdītājgovs vai par 12 mēnešiem vecākas teles (kurai vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 93,75
procentus) ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes izvērtēšanu - 25,00 eiro (25,00 eiro).

Atbalsts par vaislas dzīvnieku sagatavošanu uzņemšanai ciltsgrāmatā
MK noteikumi Nr.247 (grozījumi apstiprināti MK 25.02.2021. sēdē)

Būtiskākās izmaiņas 2021.gadā:
➢ Kazkopības nozarei – 36 888 eiro
✓ lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā)
piena šķirnes slaucamajai kazai, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un
izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un
nezināmas izcelsmes dzīvnieku, pretendents saņem:
✓ par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu kazu, kurai ir novērtēts eksterjers 40,00 eiro;
✓ par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai atbilstošu kazu,
kurai pēdējā noslēgtajā laktācijā (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kg un ir
novērtēts eksterjers - 32,00 eiro.
➢
➢

Aitkopības nozarei – 225 150 eiro
Zirgkopības nozarei – 45 358 eiro

Papildu finansējums valsts atbalstam
lauksaimniecībā
2020. gads
EUR

Kredītprocentu daļējai dzēšanai

2021. gads
EUR

10 074 071*

12 000 000**

L/s izmantojamiem zinātnes pētījumiem un l/s
zinātnisko institūciju materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanai

3 000 000

3 000 000

Mazo l/s ražotāju ienākumu valsts atbalstam

4 000 000

3 000 000

* t.sk. papildu 5 milj. eiro no COVID-19 krīzes pārvarēšanas finansējuma
** 2021.gadā finansējums plānots no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem»
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Kredītprocentu daļēja dzēšana
Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma
gada procentu likmi 4% apmērā,
max atbalsta summa 60 000 eiro

Atbalsts sedz faktiski samaksātās procentu
summas par:
1. Ilgtermiņa investīcijām:
a) jaunu būvju būvniecībai vai esošo būvju
atjaunošanai
b) jaunas traktortehnikas iegādei
(neizmantojot ELFLA līdzekļus)
c) Jauna kravas transporta iegādei
(kooperatīviem, pārstrādei)
d) lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei (de minimis)
e) lauksaimniecības dzīvnieku iegādei
(daļēji de minimis)
a) ilggadīgo stādījumu ierīkošana

12 miljoni
eiro*

2021.gadā iesniegumus iesniedz
01.09.–20.09. (periods 01.09.20.–31.08.21.)

2020.gadā atbalstu saņēma:
16 KS,
527886 eiro

24 Pārstrādes
uzņēmumi,
579392 eiro

1686
Lauksaimnieki,
7049712 eiro

2. Apgrozāmajiem līdzekļiem (de minimis)
* 2021.gadā finansējums plānots no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem»
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Mazo l/s ražotāju ienākumu valsts atbalsts
2021. gadā

3 miljoni
eiro
Lauksaimniekiem, kuriem:
1. 2020.gadā ES tiešo maksājumu kopējā
apstiprinātā summa ir vismaz 100 EUR un
nepārsniedz 1200 EUR
2. Tiešo maksājumu atbalstam deklarētā platība
nepārsniedz 7 ha
3. Platība bija vismaz 0,3 ha vai no 15.05.15.09.2020. īpašumā bija vidēji vismaz viena
nosacītā liellopu vienība
4. Deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir
reģistrēta Latvijā ārpus valsts pilsētām (Daugavpils,
Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga,
Valmiera, Ventspils)

52 līdz 351 EUR
par saimniecību

40% apmērā no 2020.gada
apstiprinātās ES tiešo maksājumu
summas, bet izmaksājamā summa
kopā ar ES tiešajiem
maksājumiem nepārsniedz 1250
EUR
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Valsts atbalsts VPM avanss aizdevuma veidā
2020.gadā ieviests jauns atbalsta veids, nodrošinot vienotā platības maksājuma
avansa saņemšanu bezprocentu īstermiņa aizdevuma veidā ar mērķi mazināt
Covid-19 negatīvo ietekmi uz lauksaimniecības primāro produktu ražošanas
procesu, lai lauksaimniekiem stabilizētu naudas plūsmu un nodrošinātu to
ekonomisko dzīvotspēju un attīstību

Nosacījumi:
1) aizdevumu aprēķina no VPM avansa apmēra
2) aizdevuma minimālā summa – 700 eiro
3) atbalsta likme noteikta 40 eiro par VPM pieteikto hektāru

2020.gadā VPM
aizdevums 11,06
milj. eiro izmaksāts
1533
lauksaimniekiem

4) Ar EK saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā
summa – 100 000 eiro. (2021.gadā nosacījumi pieļauj maksimālo
aizdevuma apmēru noteikt 225 000 eiro)
Atbalsta pasākumu plānots turpināt arī 2021.gadā!

2
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Saturs
Tiešie maksājumi pārejas periodā
2021-2022
Lauku attīstības pasākumi pārejas
periodā 2021-2022
Valsts atbalsts 2021
Nodokļu aktualitātes 2021

PVN samazinātā 5% likme
Valdība ir atbalstījusi ZM
priekšlikumu par PVN
samazinātās 5% likmes
saglabāšanu augļiem, ogām un
dārzeņiem līdz 2023.gada
31.decembrim

Tā kā ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojuma Nr.210 “Par
Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā
Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” uzdevumu Nr.070 valdība
ir apņēmusies izvērtēt iespējas ieviest samazināto PVN likmi svaigai
gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem, tad par PVN
samazinātās 5% likmes piemērošanu arī tādiem pārtikas produktiem kā
svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena pamatproduktiem ir
jāturpina diskusijas 2022.gada valsts budžeta izstrādes kontekstā.

Nodoklis
Līguma forma

Ziņojums VID par darbinieku
pieņemšanu darbā
Ziņojums VID par darbiniekiem, to
atlīdzību, un aprēķinātajiem nodokļiem
Infografikas avots: Latvijas vēstnesis

Sezonas laukstrādnieku
ienākuma nodoklis

Vispārējais darbaspēku
nodokļu režīms

15% (IIN un VSAOI)

No 20% IIN
34,09% VSAOI

Mutiska

Darba līgums

Nav jāsniedz

Ir jāsniedz

Izveido LAD IT sistēma

Darba devējam jāpilda

Saturs
Tiešie maksājumi pārejas periodā
2021-2022
Lauku attīstības pasākumi pārejas
periodā 2021-2022
Valsts atbalsts 2021
Nodokļu aktualitātes 2021

Tiešie maksājumi pārejas periodā
2021.- 2022. gadā
Provizoriskās
likmes, EUR/ha

Finansējums,
milj. EUR

Atbalsta saņemšanas
pamatnosacījumi nemainās

2020

2021

2022

2021

2022

25,0

25,0

-

-

Pieejamais finansējums

314,05

319,14

-

-

Vienotais platību maksājums (VPM)

160,95

163,64

89,95

92

94

Zaļināšanas maksājums

94,22

95,74

51,48

54

55

Brīvprātīgi saistītais atbalsts

47,11

47,87

-

Maksājums gados jauniem
lauksaimniekiem

6,28

6,38

59,08

Mazo lauksaimnieku atbalsts

5,5

5,5

500 EUR/saimniecībai

TM finansējuma pārdale uz Lauku
attīstību

59

59

Brīvprātīgi saistītā atbalsta finansējums
2021.- 2022. gadā
Brīvprātīgi saistītā atbalsta veidi
1.
2.
3.

Par slaucamām govīm
Par liellopiem
Par kazu mātēm

4.
5.
6.

2021. gads
(milj. Eur)

2022. gads
(milj. Eur)

23,04
7,21
0,08

23,43
7,33
0,08

Par aitu mātēm

0,71

0,73

Par cietes kartupeļiem
Par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu
sēklām

0,21

0,21

0,49

0,50

7.

Par sertificētas sēklas kartupeļiem

0,20

0,20

8.

Par sertificētu labības sēklu

1,13

1,15

9.

Par augļiem

1,80

1,83

10.
11.
12.
13.

Par dārzeņiem
Par vasaras rapsi
Par miežiem
Par proteīnaugiem

1,98
0,72
3,05
6,28

2,01
0,74
3,10
6,38

0,19

0,19

14. Par rudzu līnijšķirnēm (t.sk. Kaupo)

Papildinājumi
salīdzinājumā ar
2020.gadu

+ 20 piena šķirnes aitas

sausserži, irbenes, plūškoki,
melones, arbūzi

jauna shēma

Brīvprātīgi saistītā atbalsta provizoriskās
likmes 2020.- 2022. gadā , Eur/vien

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Brīvprātīgi saistītā atbalsta veidi

2020

2021

2022

Par slaucamām govīm
Par liellopiem
Par kazu mātēm
Par aitu mātēm
Par cietes kartupeļiem
Par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības
augu sēklām
Par sertificētas sēklas kartupeļiem
Par sertificētu labības sēklu
Par augļiem
Par dārzeņiem
Par vasaras rapsi
Par miežiem
Par proteīnaugiem
Par rudzu līnijšķirnēm (t.sk. Kaupo)

228,57
109,01
44,95
29,54
260,91

237
118
30
33
306

241
120
30
34
306

71

125

127

441
65
145,12
537,94
52,63
48,48
77,59
-

546
112
228
566
38
38
80
75

555
114
232
575
39
38
82
75

30

Grozījumi tiešo maksājumu noteikumos
Vispārējie grozījumi
Lauku atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem LAD izvērtē ar pieejamiem
tālizpētes materiāliem un var pieprasīt lauksaimniekam lauku fotogrāfijas ar laika un
vietas atzīmi.
Aktualizētu un precizētu pagastu un novadu sarakstu, kuros piemērojams
atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgas platības izveides
Precizētu savstarpējās atbilstības obligātās apsaimniekošanas prasību sarakstu,
papildinot tās ar pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas nosacījumiem:
✓ pie dzīvnieku novietnes;
✓ kūtsmēslu krātuvē, kas būvēta no betona, vai betonētā laukumā, vai speciāli
ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni;
✓ dziļajā kūtī.

2021. un 2022.gadā no ENP izpildes atbrīvotie pagasti:
Svītroti 3 pagasti: Bērzaunes, Drabešu un Kalna pagasts
Nācis klāt 1 pagasts: Jaunjelgavas pagasts

ENP izpildes atbrīvotie pagasti

3
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Grozījumi tiešo maksājumu noteikumos
Grozījumi attiecībā uz BSA
BSA par aitām vārēs saņemt arī par piena šķirnes aitu mātēm.
Atbalsta pretendentiem, kas BSA par dārzeņiem vai BSA par augļiem un ogām piesaka
vairāk nekā trīs hektārus, ir jābūt uzskaites sistēma.
BSA par augļiem un ogām atbalsttiesīgo kultūraugu sarakstu papildināts ar: sausserdis,
irbene un plūškoks, melone un arbūzs
BSA par sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu
sēklām un sertificētu labības sēklu izdalītas ražības platībām, kas ir iekļautas bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmā
BSA par platībām nepiešķir, ja ir konstatēta mākslīgu apstākļu radīšanu.
Ieviests jauns BSA veids par rudzu populācijas šķirnēm

Noteikts BSA finansējums sektoriem 2021. un 2022.gadam
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Brīvprātīgs saistītais atbalsts par rudzu
populācijas šķirnēm
Pieejamais finansējums 2021.gadā - 187 500 EUR
Atbalstāmās platības reference - 2500 ha
Maksimālā atbalsta likme: 100 EUR/ha

Maksājums, lai saglabātu
Latvijas tradicionālās rudzu
maizes ražošanu un garšas
īpašības, atbalstot izejvielu –
populācijas šķirņu rudzus

BSA par populācijas šķirnēm atbalsta saņemšanas nosacījumi:

✓ iesētas un audzētas rudzu līnijšķirnes, kuras kārtējā gada 15.03 ir iekļautas
Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā;
✓ ir sertificētas sēklas izcelsmes apliecinājums, kas apliecina sertificētas
sēklas iegādi pēdējo četru gadu laikā (jāiesniedz LAD 1 reizi 4 gados)
✓ platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM un nav pieteikta
citam BSA par platībām;
✓ kārtējā gadā ir noslēgts rudzu populācijas šķirņu piegādes līgums starp
rudzu audzētāju un maizes ražotāju vai graudu pārstrādes uzņēmumu, kam
noslēgts līgums ar maizes ražotāju ( līgums jāiesniedz LAD katru gadu)

Svarīgākie datumi 2021.gadā

Līdz 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai
1.aprīlis līdz 30.novembris – atvieglotā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa
piemērošanas periods
7.aprīlis līdz 22.maijs – pieteikšanās platību maksājumiem
15.jūnijs – pēdējais termiņš pieteikuma iesniegšanai ar atbalsta apjoma
samazinājumu
Pļaušanas termiņš 15.augusts – pēdējais datums, kad jābūt noganītiem vai
nopļautiem un novāktiem zālājiem
15.septembris – pēdējais datums papuves apstrādāšanai
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Veiksmīgu gadu!

