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Kopsavilkums par saistītā ienākuma atbalsta shēmā pēc š.g. 19.maija darba grupas 
Dokumentā zilā krāsā iekrāsotais teksts parāda izmaiņas attiecībā pret šobrīd spēkā esošajiem brīvprātīgi saistītā atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 

ZM priekšlikums uz 19.maiju 
 

NVO priekšlikumi/jautājumi ZM komentāri/atbildes 

Saistītais ienākuma atbalsts par slaucamām govīm  
• turēta ganāmpulkā vairāk nekā 3 mēnešus 
pēc kārtas sākot no 15.05; 

• ganāmpulkā tiek veikta to pārraudzība;  

• ievērotas identificēšanas un reģistrēšanas 
prasības; 

• izslaukums no govs [5500] vai  [6300] 

kilogramu vai govij bioloģiskās turēšanas 
apstākļos, Latvijas brūnai un zilai – [4500] vai  
[4650]  kilogramu. 
 
 
 

LSA:  
22.05.2020: Atbalstām ZM piedāvāto izslaukuma 
celšanu, kas ļautu pacelt likmi EUR/dzīvn., ja 
pārraudzības dati neatšķiras vairāk kā 20% no 
realizētā piena apjoma, ja atšķiras, tad saimniecība 
argumentē, un pierāda, kur paliek šis piens. 
27.05.2020: nav atbalstāma iecere paaugstināt 
atbalsta saņemšanai noteiktās govju produktivitātes 
prasības (nosakot 80 % līmeni no 2019.gada kopējā 
pārraudzības izslaukuma vai paaugstinot izslaukumu 
no govs līdz 6300 kilogramiem). 
LZF: 01.04.2020 
Svītrot no atbalsta saņemšanas nosacījumu par 
izslaukumiem. Uzskatām, ja citām nozarēm nav 
nosacījumi par ražibu (saražotās produkcijas 
daudzumu) un arī piena nozarei šis nosacījums ir 
jāņem ārā. 
LOSP: 02.06.2020.  
Nepieciešams rast iespēju palielināt atbalsta likmi. Jo 
nozare COVID krīzes ietekmē jau izjūt smagu piena 
iepirkumu cenu kritumu un paredzamais kritums vēl 
turpināsies neprognozējamu laika periodu. Jau pie 
šobrīd noteiktajām likmēm un nosacījumiem tiek 
plānot ievērojams govju ganāmpulka kritums, tāpēc ir 
bažas, ka situācijas eskalēšanās neapturēšana var 
novest pie katastrofāla slaucamo govju skaita 
samazinājuma un, jo īpaši nelielo saimniecību 
likvidēšanas. 
LBLA: 02.06.2020 
LBLA rosina pārskatīt nepieciešamību noteikt 
minimālo  izslaukumu no govs kā vienu no kritērijiem 
atbalsta saņemšanai. LBLA piena lopkopības eksperti 
uzskata, ka tas ir lieks administratīvais slogs. 

Izslaukuma prasības mērķis ir piešķirt saistīto 
ienākuma atbalstu ražojošiem lauksaimniekiem, t.i., 
ražo un realizē pienu. Dzēšot izslaukuma prasību, 
tiktu atsaistīta atbalsta saņemšana no piena ieguves, 
atbalsts būtu jāpiešķir par visām slaucamām govīm, 
t.i., vairāk kā 144 tūkst. slaucamām govīm.  
 
Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus un plānoto 
atbalsta likmi, jāvienojas vai izslaukuma prasību atstāt 
nemainīgu vai tomēr paaugstināt un noteikt 80% no 
valsts vid. izslaukumu 2019.gadā. 
 

 
Avots: Lauksaimniecības datu centrs 
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LLKC: 04.06.2020 
Svītrot: izslaukuma prasību, jo citās nozarēs, 
piemēram, graudkopībā, netiek prasītas ražības no 1 
ha. 
JZK: 09.06.2020 
Izslaukumu no govs atstāt esošajos apmēros. 

Saistītais ienākuma atbalsts par liellopiem  
• kārtējā gadā veikta pārraudzība vai snieguma 
pārbaude un kam LDC pēdējā noslēgtajā 
pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā nav 
anulējis pārraudzības vai snieguma pārbaudes 
datus; 

• snieguma pārbaudes ganāmpulkos sertificēts 
vaislas bullis, kurš ganāmpulkā ir noturēts 6 mēn. 
pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 15.maija; 

• pieder gaļas šķirnei vai piena-gaļas šķirnei vai 
iegūts krustojumā ar šo šķirņu dzīvniekiem; 

• tā ir zīdītājgovs, kas netiek slaukta, bet tiek 
izmantota teļu zīdīšanai, kura ir atnesusies 2 
gadu laikposmā, kas noslēdzas kārtējā gada 15. 
novembrī un kura ir  ganāmpulkā vairāk nekā 6 
mēn. pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 15.maija; 
ievērotas identificēšanas un reģistrēšanas 
prasības; 

• tā ir tele, kas vēl nav atnesusies, bullis vai 
vērsis, kuri kārtējā gadā lauksaimnieka 
ganāmpulkā sasniedz 16 mēnešu vecumu un 
noturēti 6 mēn. ilgu turēšanas periodu, kas 
noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas 
dienā. 

• ievērotas identificēšanas un reģistrēšanas 
prasības; 

• ir noslēgts ilgtermiņa realizācijas līgums 
(vismaz uz 1 gadu) par vismaz 50% saimniecības 
liellopiem. 

GLAB: 27.05.2020 
Neatbalsta kā prasību iekļaut līguma noslēgšanu, 
būs administratīvais slogs gan zemniekiem gan gaļas 
liellopu iepircējiem, kā arī neveicina nozares attīstību. 
Sekojošus punktus izteikt šādā redakcijā: 
1)  kārtējā gadā zīdītājgovju ganāmpulkos tiek veikta 
pārraudzība vai snieguma pārbaude un kam LDC 
pēdējā noslēgtajā pārraudzības un snieguma 
pārbaudes gadā nav anulējis pārraudzības vai 
snieguma pārbaudes datus; 
2) snieguma pārbaudes un pārraudzības 
ganāmpulkos sertificēts vaislas bullis, kurš 
ganāmpulkā ir noturēts 6 mēn. pēc kārtas, sākot no 
kārtējā gada 15.maija; 
3) tā ir snieguma pārbaudes un pārraudzības 
ganāmpulkos zīdītājgovs, kas netiek slaukta, bet tiek 
izmantota teļu zīdīšanai, kura ir atnesusies 2 gadu 
laikposmā, kas noslēdzas kārtējā gada 15. novembrī 
un kura ir  ganāmpulkā vairāk nekā 6 mēn. pēc kārtas, 
sākot no kārtējā gada 15.maija; 
ievērotas identificēšanas un reģistrēšanas prasības; 
LZF: 01.04.2020 
Ierosinājums: svītrot atbalsta saņemšanas 
nosacījumu par ilgtermiņa līguma noslēgšanu. Nav 
plašs uzpircēju loks, esošo lobēšana, līguma 
nosacījumi, cenas, saredzam ierobežojumus 
zemniekiem. 
Svītrot nosacījumu par pārraudzību, jāatstāj kā bija 
iepriekš. Mazie un jaunie gaļas lopu turētāji pie 
pārraudzības nosacījuma “izkrīt” ārā. 
LOSP: 

ZM ir šaubas par nepieciešamību paredzēt atbalstu 
tikai pārraudzības sistēmā iekļautajiem dzīvniekiem, 
ja netiek paredzēts arī dzīvsvara pieauguma kritērijs. 
ZM informē, ka ieviešot pārraudzības prasību: 
1) no atbalsta tiktu izslēgti vairāk kā 4.tūkst. 
saimniecības; 
2) nav argumentācija, kādēļ pārraudzības 
saimniecībām ir lielākas grūtības kā pārējām 
saimniecībām. 
 
Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
1) Vai noteikt, ka atbalsts piešķirams tikai par 
pārraudzības liellopiem un ar finansējumu 25,6 
milj.EUR, vai nenoteikt pārraudzības prasību, tad 
finansējums - 41,4 milj.EUR? 
2) Vai izslēgt XX krustojuma liellopus no atbalsta? 



3 
 

- Neatbalstām nosacījumu par to, ka atbalstu 
nesaņem XX krustojumi, jo tas izslēdz iespēju saņemt 
atbalstu piena -gaļas liellopiem, kas vēl vairāk 
pasliktina slaucamo govju saimniecību situāciju. 
- Neatbalstām nosacījumu, ka jābūt noslēgtam 
ilgtermiņa realizācijas līgumam (vismaz uz gadu) par 
vismaz 50% saimniecības liellopiem. Jo tāda prasība ir 
lieks adminstratīvs slogs, tā neveicina konkurenci, 
samazina uzņēmēja izvēles un rīcības brīvību tirgū un 
nevecina nozares attīstību. 
LBLA: 
Neatbalsta ZM priekšlikumu atbalsta saņemšanas 
kritērijos iekļaut punktu “ir noslēgts ilgtermiņa 
realizācijas līgums (vismaz uz 1 gadu) par vismaz 50% 
saimniecības liellopiem”. Pirmkārt, šāds punkts 
ierobežo iespējas realizēt liellopus par iespējami 
izdevīgāko cenu. Otrkārt, tirgus situācija dinamiski 
mainās, un šāds nosacījumus varētu radīt papildus 
zaudējumus saimniecībām. Treškārt, jāparedz 
situācija, ka saimniecības var plānot palielināt savus 
liellopu ganāmpulkus, nevis nodot pusi no liellopiem 
realizācijai. 
LLKC: 
- Svītrot punktu par pārraudzību pārraudzību vai 
snieguma pārbaudi, jo citās nozarēs, piemēram, 
graudkopībā, netiek prasītas ražības no 1 ha. 
- Svītrot punktu par ilgtermiņa realizācijas līgumu, jo 
nepamatota prasība – tirdzniecības un konkurences 
ierobežojums. 
JZK: 
- Atbalstam nosacījumu, ka atbalstu nesaņems XX 
krustojumi. Jo šis atbalsta veids mūsu skatījumā 
jāmaksā saimniecībām, kuras izkopj šķirnes 
ganāmpulku, nodrošinot rentablāku un šķirnes 
īpašībām augstāku gaļas kvalitāti; 
- Nepiekrītam nosacījumam, ka ir jābūt noslēgtam 
ilgtermiņa realizācijas līgumam par vismaz 50% 
saimniecības liellopiem. Jo liellopu uzpircēji un 
pārstrādātāji vēl nav sevi pierādījuši kā uzticamus un 
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ilgtermiņa sadarbības partnerus. Šāds nosacījums 
atsevišķos gadījumos varētu veicināt negodīgu praksi. 

Saistītais ienākuma atbalsts par aitām un kazām  
• ganāmpulkā ir vismaz 3 atbalsttiesīgas aitu 
mātes vai kazu mātes no iepriekšējā gada 1. 
oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim; 

• laikposmā no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz 
kārtējā gada 30. septembrim ir atnesusies; 

• ir ievērotas identificēšanas un reģistrēšanas 
prasības; 

• kazu mātes turēta ganāmpulkā 3 mēnešus 
pēc kārtas, sākot kārtējā gada no 15. maija; 

• aitu mātes turēta ganāmpulkā 3 mēnešus pēc 
kārtas, sākot no kārtējā gada 1.jūlija; 

• aitu mātes pieder gaļas šķirnei vai vilnas-gaļas 
vai  iegūtas krustojumā ar šo šķirnes dzīvniekiem; 

• vairāk nekā 80% no ganāmpulkā nokautajām 
aitām ir kautas atzītā kautuvē. 

LAAA: 28.05.2020 
Jāsaglabā arī nākamajā plānošanas periodā BSA 
atbalsts aitkopības nozarē, lai sasniegtu nozares 
mērķus un saglabātu ražošanu. Šobrīd Latvijā ļoti liels 
apjoms jēru tiek nokauti pašpatēriņam, Eiropā tie ir 
tikai ~10%. Mēs vēlamies, lai šis maksājums būtu kā 
instruments jēra gaļas patēriņa pieaugumam Latvijā, 
vienlaicīgi samazinot pašpatēriņu.  
Esošos BSA nosacījumus ierosinām papildināt ar šādu 
kritēriju: 
• [Pieder pie jebkuras Latvijā reģistrētas aitu šķirnes 
vai ir iegūtas, krustojot ar kādu no reģistrēto šķirņu, 
zināmas izcelsmes vaislas teķiem (vismaz 3 priekšteču 
paaudzēs). 
Ierosina ieviest jaunu BSA atbalsts par kautuvē 
nokautajiem 3-12 mēnešiem veciem jēriem ar: 

• 16-22 kg kautsvaru,  

• 13-22 kg kautsvaru - Romanovas, Somijas 
landrases un Haidšnukes šķirnes aitām, kuru tēviem 
ir zināma izcelsme vismaz 3 priekšteču paaudzēs. 
Šāds  maksājums neuzliek lielu papildus slogu 
budžetam. Ar nelielām izmaksās varam samazināt 
SEG emisijas un veicināt jaunu vidēja lieluma 
saimniecību veidošanos un lauku apdzīvotību. 
Jāatzīmē, ka aitkopības nozarē ir vieglāk izpildīt 
noteiktās Farm2Fork prasības, tas veicinātu un 
palielinātu arī nozares pienesumu Latvijas 
tautsaimniecībai kopumā. Šāds atbalsts noteikti 
stimulētu gaļas tirgu aitkopībā, kura izmanto gaļas 
ražošanā dabīgās pļavas un ganības, t.sk., neapgūtās 
pļavas. 
LZF: 
Ierosinājums: svītrot atbalsta saņemšanas 
nosacījumu par kaušanu atzītā kautuvē. Saskatām 
kautuvju lobēšanu un mazajām saimniecībām 
pakalpojuma cena vienam lopam ir pārāk augsta. 

ZM neatbalsta atsevišķas kaušanas shēmas ieviešanu 
par nokautajiem jēriem, jo tā būtu shēma ar nelielu 
finansējumu, un tiktu sadrumstalota shēmu 
struktūra. Jēru nodošanu kaušanai kautuvē var 
veicināt arī ar papildu kritēriju iekļaušanu esošajā 
atbalsta shēmā. 
 
Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
1) Vai par aitu un kazu mātēm ieviešama viena 
atbalsta shēma ar vienādu atbalsta likmi? 
2) Vai noteikt prasību, ka atbalsts piešķirams tikai 
tiem ganāmpulkiem, kas realizē kautuvēm 80% aitu? 
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LOSP: 
 -  Kazkopībā piena sektora visbiežāk saimnieki 
kazlēnus nokauj 30 dienu laikā līdz apzīmēšanai 
savam pašpatēriņam. Viena kazlēna nokaušana 
kautuvē izmaksas svārstās no 5 līdz 15 euro (pēc 
veiktās aptaujas), kā arī ir problēmas, ka kautuves 
atsaka pieņemt kazlēnus kaušanai. 

 - Atbalsta LAAA iesūtītos priekšlikumus 
LBLA: 
Neatbalsta ZM priekšlikumu atbalsta saņemšanas 
kritērijos iekļaut punktu par lopu realizāciju 
kautuvēs.  
LBLA norāda, ka būtu nepieciešams diferencēt 
atbalstu par kazkopības un aitkopības nozarēm, jo 
kazkopības nozare ir vairāk orientēta uz piena ieguvi 
un pārstrādi, kas tomēr ir darbietilpīgāk un 
laikietilpīgāk, turpretim aitkopības nozare pārsvarā 
orientēta uz gaļas ieguvi. 
LLKC: 
- Svītrot punktu par realizāciju kautuvēm. Lūgums 
precizēt, kāds pamatojums ir šādai prasībai? Mūsu 
skatījumā būtiski ir, lai atbalstu saņemtu plašāks 
ražojošo saimniecību skaits 
JZK: 
- Uzskatām, ka finansējuma apmēram ir jābūt vismaz 
par 50% lielākam, jo piedāvātā likme nav 
konkurētspējīga ar ieguldīto darbu, laiku, resursiem 
un paaugstinātajām prasībām. Piedāvājam 
nepieciešamos līdzekļus pārdalīt no vasaras 
rapsis/ripsis; 
- Atbalstam nosacījumu, ka maksā par mātēm, kas 
reizi gadā ir atnesusies; 
- Atbalstam nosacījumu par atzītu kautuvi. 

Saistītais ienākuma atbalsts par dārzeņiem  
• attiecīgajā platībā audzē tomātus, sīpolus, 
šalotes sīpolus, ķiplokus, puravus, 
galviņkāpostus, ziedkāpostus, citus kāpostus 
(izņemot lopbarības kāpostus), galda kolrābjus, 
burkānus, galda kāļus, galda bietes, mangoldu 

LZF: 
Jautājums par nosacījumu kopējā atbalsttiesīgā 
platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM; 
Vai minētajā 1 ha var būt dažādas kultūras? Vai vienai 
kultūrai nav noteikta min platība? Ierosinām vienai 

Ieviest piedāvāto atbalsta shēmu  
 
Atbildot uz LZF jautājumu, norādām, ka 1 ha var būt 
dažādas BSA atbalttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas, 
ZM plāno atstāt kultūraugu kodu - 871, ar kur varēs 



6 
 

(lapu bietes), selerijas, redīsus, melnos rutkus, 
pētersīļus, pastinakus, gurķus, kornišonus, dārza 
ķirbjus, cukīni, kabačus, patisonus, vīģlapu 
ķirbjus, lielaugļu ķirbjus, muskata ķirbjus, 
skābenes, rabarberus, spinātus, mārrutkus, 
parastās dilles, salātus vai sparģeļus; 

• attiecīgā platība tiek izmantota ražas ieguvei 
un vairāk kā 50% ražas tiek novākta, kad 
kultūraugs ir piemērots svaigam patēriņam vai 
pārstrādei; 

• kopējā atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 
1 ha un tā ir pieteikta ISIP; 

• attiecīgā platība nav pieteikta citam 
saistītajam ienākuma atbalstam par platībām; 

• tiek nodrošināta minimālā biezība uz ha. 

kultūrai 0,3 ha , bet kopējo- nav mazāka par 1 ha un 
tā ir pieteikta VPM. 
JZK: 
- Atbalstam nosacījumu par 50% ražas novākšanu; 
- Ierosinām atļaut dārzeņu audzētājiem veikt 
precizējumus sējas/stādīšanas darbos līdz 
15.augustam. Lai varētu nodrošināt svaigus dārzeņus 
pēc iespējas ilgākā periodā. Šādai atkāpei noteikti 
būtu vajadzīgs arī ierobežojums, ka labojumus var 
veikt līdz, piemēram, 20% no platības. 

deklarēt dārzeņus, ja vienlaidu platībā augošas BSA 
atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas katra 
aizņem mazāk par 0,1 ha. 
 
 

Saistītais ienākuma atbalsts par augļiem un ogām  
• attiecīgajā platībā audzē vīnogas, ābeles, 
bumbieres, krūmcidonijas, smiltsērkšķus, saldos 
un skābos ķiršus, plūmes, dārza pīlādžus, 
zemenes, krūmmellenes, lielogu dzērvenes, 
upenes, sarkanās un baltās jāņogas, ērkšķogas, 
aronijas, avenes kazenes, sausseržus, irbenes, 
arbūzus, melones, melno plūškoku; 

• attiecīgā platība tiek izmantota ražas ieguvei 
un vairāk kā 50% ražas tiek novākta, kad 
kultūraugs ir piemērots svaigam patēriņam vai 
pārstrādei; 

• kopējā atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 
1 ha un tā ir pieteikta ISIP. 

• tiek ievērotas minimālās apsaimniekošanas 
prasības (rindstarpu kopšana, nokaltušie zari 
izzāģēti); 

• saimniecībā izveido uzskaites sistēmu, kurā 
par katra kultūrauga laukiem norāda šādu 
informāciju: 
✓ lauka nosaukums vai numurs un platība; 
✓  audzētā kultūrauga suga un šķirne, kā arī 
priekšaugs; 

LBLA: 
LBLA norāda, ka šajā sadaļā jāparedz atbalsts arī par 
melno plūškoku, no kura ogām gatavo ievārījumu, 
spiež sulu un arī kaltē tējai, bet ziedus, lapas, mizu un 
jaunos zarus izmanto ārstniecībā un tautas medicīnā. 
JZK: 
- Atbalstam nosacījumu par 50% ražas novākšanu. 
 

Nepieciešams palielināt finansējumu, jo būtiski 
pieaug references platība. 
Atbalstīt LBLA priekšlikumu un atbalsttiesīgo 
kultūraugu sarakstā iekļaut melno plūškoku. 
 
Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Vai palielināt finansējumu, jo būtiski pieaug 
references platība? 
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✓ īstenotie stādāmā materiāla 
sagatavošanas pasākumi. Ja izmantota 
kodne, norāda tās nosaukumu, devu, 
apstrādāto daudzumu un apstrādes datumu; 
✓  stādīšanas datums, izsējas norma vai 
izstādīšanas biezība; 
✓ agrotehniskie pasākumi un to veikšanas 
datums; 
✓ mēslošanai izmantoto līdzekļu veids un 
devas fiziskajās vienībās, minerālmēslu 
pamatsastāvs un iestrādes datums; 
✓ kaļķošanas vai ģipšošanas datums un 
izmantotā materiāla deva fiziskajās vienībās, 
ja tāds pasākums ir īstenots; 
✓ kaitīgā organisma izplatības dinamika un 
kultūrauga attīstības stadija; 
✓ izmantotie mehāniskie, bioloģiskie, 
agrotehniskie vai ķīmiskie augu aizsardzības 
pasākumi, norādot arī lietotā augu 
aizsardzības līdzekļa nosaukumu, devu, 
apstrādāto platību, apstrādes datumu un 
apstrādes pamatojumu; 
✓ ražas novākšanas datums un iegūtās ražas 
daudzums; 
✓  citi ar kultūrauga audzēšanu saistītie 
darbi (piemēram, augu barošanās 
diagnostika, laistīšana). 

Saistītais ienākuma atbalsts par cietes kartupeļiem   
• lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu 
audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju par 
noteiktu cietes kartupeļu stādījumu platību un 
noteikta kartupeļu daudzuma piegādi kārtējā 
gadā; 

• kopējā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir 
pieteikta ISIP; 

• no 1 ha novāktiem un cietes ražotājam 
piegādātajiem cietes kartupeļiem ir iegūtas 
vismaz 3,5 t kartupeļu cietes 

No NVO priekšlikumi/iebildumi vai komentāri nav 
saņemti 

Ieviest piedāvāto atbalsta shēmu  
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Saistītais ienākuma atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem   
• attiecīgajā platībā ir iestādīti pirmsbāzes, 
bāzes vai sertificētas kategorijas pirmās 
paaudzes sēklas kartupeļi; 

• tiek izpildītas sēklaudzēšanas prasības, 
tostarp līdz nākamā gada 15.05 ir iegūta  
sertificēta sēkla- vismaz vid. 10,3 t/ha; 

• kopējā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir 
pieteikta ISIP; 

• Lauksaimnieks VAAD piesaka attiecīgo 
platību lauku apskatei. 

No NVO priekšlikumi/iebildumi vai komentāri nav 
saņemti 

Ieviest piedāvāto atbalsta shēmu  
 

Saistītais ienākuma atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām 
• attiecīgajā platībā tiek audzēts pļavas 
timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, 
daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā auzene, 
ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, 
kamolzāle, auzeņairene, sarkanais āboliņš, 
baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, 
bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, 
zirņi, vīķi, lauka pupas,  vai lupīna; 

• tiek izpildītas sēklaudzēšanas prasības, 
tostarp līdz nākamā gada 15.05 ir iegūta 
sertificēta sēkla; 

• noteikts min. iegūstamais ražības apjoms; 

• kopējā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir 
pieteikta ISIP; 

• attiecīgā platība nav pieteikta citam 
saistītajam ienākuma atbalstam par platībām; 

• lauksaimnieks VAAD piesaka attiecīgo platību 
lauku apskatei. 

 

LSA: 
Visa veida sēklaudzētāji un dažas citas, atsevišķas 
nozares saražotajai produkcijai kā saimnieciskās 
darbības galaproduktam realizācijas cenas nosaka 
patstāvīgi, pēc tirgus principa, tādejādi izvairoties no 
iespējamiem finansiāliem sarežģījumiem. Savukārt, 
piena lopkopība, liellopu un citu dzīvnieku audzētāji, 
kā arī cietes kartupeļu audzētāji kā lauksaimniecības 
izejvielu ražotāji ir pilnībā atkarīgi no pārstrādes 
uzņēmumu un produkcijas iepircēju cenu politikas, 
kas parasti nav labvēlīga lauksaimniekiem. Tā vietā, lai 
ar saistītā ienākumu atbalsta līdzekļiem pozitīvi 
ietekmētu lauksaimnieku – izejvielu ražotāju 
ekonomisko situāciju, Zemkopības ministrija paredz 
būtiski (1,5 līdz 2 reizes) palielināt atbalstu 
sēklaudzētājiem. 
LBLA: 
Aicina pārskatīt minimālās ražības rādītājus un tos 
diferencēt KL un BL sistēmām, saskaņā ar 
sēklaudzētāju darba grupas ekspertu priekšlikumiem 
30.09.2016, jau esošajā plānošanas periodā 
(pielikumā). 
ZM pretarguments ir tāds, ka saskaņā ar VAAD 
informāciju sertificētu sēklu minimālā sertificētu 
sēklu ražība kopumā tiek izpildīta. Tomēr pie esošās 
sēklaudzētāju struktūras, kad no 400 VAAD reģistrā 
esošajiem sēklaudzētājiem 10-15 sēklaudzētāji strādā 

Nepieciešams palielināt finansējumu, jo būtiski 
pieaug references platība.  
ZM var atbalstīt priekšlikumu diferencēt ražības, taču 
par konkrētiem ražības rādītājiem vēl nepieciešamas 
diskusijas ar ekspertiem. 
 
Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Vai palielināt finansējumu, jo būtiski pieaug 
references platība?  
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ar BL metodēm “vidējās temperatūras slimnīcā” 
vērtējums neko nedod un nav objektīvs, jo šajā 
plānošanas periodā BL sēklaudzētājiem bieži ir bijis 
liegts saņemt BSA tieši šī kritērija neizpildes dēļ. VAAD 
kontrolē visu sēklu sertifikācijas procesu, bet 
“neatšķir” sertificētas sēklas, kas iegūtas ar BL 
metodēm. 
Ja diferencētās minimālās ražības (10-15 
sēklaudzētājiem) dažādu iemeslu dēļ ir ”grūti” 
administrēt, tad minimālās ražības kritēriju nelietot, 
kā tas ir 11.programmā par vasaras rapsi, ripsi, 
miežiem, 12.programmā par rudzu līnijšķirnēm vai 
13.programmā par proteīnaugiem un ieviest kādu 
citu kritēriju, kas liecina par sēklaudzēšanas darbu 
uzņēmumā (lauku apskates akti, sēklu sertifikāti). 
Ņemot vērā starpkultūru nozīmes pieaugumu pie 
BSA pievienot eļļas rutku. 

Saistītais ienākuma atbalsts par sertificētām labības sēklām  
• attiecīgajā platībā tiek audzēti kvieši, rudzi, 
tritikāle, mieži, auzas un griķi; 

• tiek izpildītas sēklaudzēšanas prasības, 
tostarp līdz nākamā gada 15.05 ir iegūta 
sertificēta sēkla - noteikts min. iegūstamais 
ražības apjoms; 

• kopējā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir 
pieteikta ISIP; 

• attiecīgā platība nav pieteikta saistītajam 
ienākuma atbalstam par platībām; 

• lauksaimnieks VAAD piesaka attiecīgo platību 
lauku apskatei. 

LSA: 
Visa veida sēklaudzētāji un dažas citas, atsevišķas 
nozares saražotajai produkcijai kā saimnieciskās 
darbības galaproduktam realizācijas cenas nosaka 
patstāvīgi, pēc tirgus principa, tādejādi izvairoties no 
iespējamiem finansiāliem sarežģījumiem. Savukārt, 
piena lopkopība, liellopu un citu dzīvnieku audzētāji, 
kā arī cietes kartupeļu audzētāji kā lauksaimniecības 
izejvielu ražotāji ir pilnībā atkarīgi no pārstrādes 
uzņēmumu un produkcijas iepircēju cenu politikas, 
kas parasti nav labvēlīga lauksaimniekiem. Tā vietā, lai 
ar saistītā ienākumu atbalsta līdzekļiem pozitīvi 
ietekmētu lauksaimnieku – izejvielu ražotāju 
ekonomisko situāciju, Zemkopības ministrija paredz 
būtiski (1,5 līdz 2 reizes) palielināt atbalstu 
sēklaudzētājiem. 

Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Vai palielināt finansējumu, jo būtiski pieaug 
references platība? 

Saistītais ienākuma atbalsts par vasaras rapsi, vasaras ripsi un miežiem  
• attiecīgajā platībā tiek audzēti vasaras rapsis, 
vasaras ripsis un mieži; 

LSA: 
Nav pārliecības, vai ir lietderīgi gandrīz 21 miljonu 
eur novirzīt vasaras rapša, ripša un miežu 
audzētājiem 

Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Vai turpināt atbalstu par vasaras rapsi un ripsi? 
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• kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā 
platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta 
ISIP; 

• attiecīgā platība nav pieteikta citam 
saistītajam ienākuma atbalstam par platībām. 

LBLA: 
LBLA aicina ZM izvērtēt, vai vasaras rapsis un ripsis ir 
kultūras, kuras nepieciešams īpaši atbalstīt. 
Norādām, ka atbalsta pamatojums ir pretstatā ar 
Eiropas Komisijas izvirzītajiem jaunajiem mērķiem, jo 
šādi pesticīdu izmantošana ne tikai netiks samazināta, 
bet gan palielināta. 
LLKC: 
Papildināt ar ziemas ripsi bioloģiskajām 
saimniecībām. Pamatojums: Ziemas ripsi piena 
nozares bioloģiskās saimniecības var izmantot 
sabalansētu barības devu nodrošināšanai. Kā arī 
bioloģiski ir vieglā izaudzēt ziemas ripsi nekā vasaras.  
JZK: 
- Uzskatām, ka ir jāpārtrauc saistītais atbalsts par 
vasaras rapsi un vasaras ripsi, jo šo kultūraugu 
audzēšana palielina AAL lietošanu, kas ir pretēji 
Eiropas un Latvijas interesēm; 
- Daudz vērtīgāki kultūraugi augsekai un ražošanas 
dažādošanai vasarājos ir proteīnaugi, kuriem būtiski ir 
paredzēts palielināt likmi saistītajā atbalstā; 
- Vasaras rapsim un vasaras ripsim paredzēto 
finansējumu novirzīt aitu un kazu saistītajam 
atbalstam un likmes paaugstināšanai par miežiem. 

Saistītais ienākuma atbalsts par rudzu līnijšķirnēm  
• attiecīgajā platībā tiek iesēta sertificēta sēkla 
un  audzētas rudzu līnijšķirnes Kaupo, 
[Dańkowskie Diament, Dankowskie Opal vai 
Bojko]; 

• kopējā atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 
1 ha un tā ir pieteikta ISIP; 

• attiecīgā platība nav pieteikta citam 
saistītajam ienākuma atbalstam par platībām; 

• piešķir par platību par kuru lauksaimnieks 
iesniedz Lauku atbalsta dienestā: 
✓ informāciju par iesēto rudzu līnijšķirni un 
iesēto sēklu apjomu, kas nav mazāks par [150 
kg/ha], katras iesētās rudzu līnijšķirnes 
sertificētas sēklas iepakojuma oficiālās 

JZK: 
- Atļaut visas minētās līnišķirnes un papildināt ar 
Igaunijas Sangaste līnijšķirni. 

Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Vai atbalsts piešķirams tikai par rudzu līnijšķirni 
Kaupo, vai arī par visām rudzu līnijšķirnēm? 
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etiķetes oriģinālu, kurā norādītais sēklas 
daudzums atbilst izsētajam rudzu sēklu 
daudzumam; 
✓ vai noslēgtu rudzu līnijšķirņu piegādes 
līgumu ar maizes ražotāju vai graudu 
pārstrādes uzņēmumu par noteiktu rudzu 
līnijšķirnes graudu daudzuma piegādi kārtējā 
gadā. 

• Maksimālais hektāru skaits, par kuru 
lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, 
nepārsniedz hektāru skaitu: 
✓ kuru var apsēt ar lauksaimnieka deklarēto 
rudzu līnijšķirnes sertificētas sēklas daudzumu 
ar minimālo izsējas normu [150 kg/ha]; 
✓ kuru nosaka dalot piegādes līgumā 
paredzēto piegādes daudzumu ar 3, kas 
atbilsts minimālai iegūstamai ražībai tonnās no 
hektāra [3 tonnas/ha]. 

Saistītais ienākuma atbalsts par proteīnaugiem  
• audzē tīrsējā sētas lauka pupas, zirņi, vīķi, 

viengadīgā lupīna, lucerna, austrumu galega, 
soja, kaņepes, sarkanais āboliņš, bastarda 
āboliņš vai baltais āboliņš, dārza pupiņas; 

• audzē maisījumos ar graudaugiem sētus zirņus 
vai vīķus, ja zirņu vai vīķu sēklas masas, augu 
skaita vai to zaļmasas īpatsvars > 50%; 

• kaņepju platību jābūt atbalsttiesīgai VPM 
saņemšanai; 

• kopējā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir 
pieteikta ISIP; 

• proteīnaugi netiek izmantoti enerģijas ieguvei; 
attiecīgā platība nav pieteikta citam saistītajam 
ienākuma atbalstam par platībām 

LBB: 
No augu saraksta nedrīkst izņemt vīķus, lucernu, 
austrumu galegu, sarkano āboliņu, bastarda āboliņu 
un balto āboliņu, jo tie ir nektāraugi, kurus nekāra 
ieguvei izmanto bites un biškopības nozarei ir svarīgi, 
lai šos augus audzē citas lopkopības nozarē 
darbojošās saimniecības.  
LZF: 
Ierosinājums: nesvītrot no atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem platības: vīķi, lucerna, austrumu 
galega, kaņepes, sarkanais āboliņš, bastarda āboliņš 
vai baltais āboliņš. Piena nozarei būtiski proteīnaugi. 
Tāpat atbalstām Latvijas Biškopības biedrības 
ierosinājumu par nektāraugu nepieciešamību. 
LOSP: 
 - atbalsta LBB priekšlikumus 
- vērš uzmanību, ka ne visiem BSA veidiem ir 
līdzvērtīgi vērtējami nosacījumu kritēriji. Ir atsevišķi 
veidi, kuros prasības ir ļoti skrupulozas prasības par 
produkcijas daudzumu, pārraudzību, identifikāciju 

ZM skaidro, ka par kultūraugiem: vīķi, lucerna, 
austrumu galega, sarkanais āboliņš, bastarda āboliņš 
un balto āboliņš tiks nodrošināts līdzvērtīgs atbalsts 
eko-shēmas “zaļo platību kopums” ietvaros 
 
Nepieciešams pieņemt lēmumu: 
Vai izslēgt no atbalstāmo kultūraugu sarakstu: vīķus, 
lucernu, austrumu galegu, sarkano āboliņu, bastarda 
āboliņu un balto āboliņu? 
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utml. Tajā pašā laikā ir veidi, kuros vienīgais 
nosakāmais parametrs ir minimālā references 
vienība, lai pieteiktos atbalstam, netiek prasīta pat 
ražība! Uzskatām, ka nosacījumi būtu nepieciešami 
līdzvērtīgāki. 
LBLA: 
Iebilst pret līdz šim shēmā esošo augu sugu: vīķu, 
lucernas, austrumu galegas, kaņepju, sarkanā, 
bastarda, baltā āboliņa izņemšanu no proteīnaugu 
atbalsta, ņemot vērā šo augu nozīmi augu maiņā. 
Norādām, ka ZM paredzētais risinājums ir pretstatā ar 
Eiropas Komisijas izvirzītajiem mērķiem, jo šādi 
pesticīdu izmantošana ne tikai netiks samazināta, bet 
gan palielināta. 
JZK: 
Atstāt kaņepes, jo nekur citur nav paredzēts papildus 
atbalsts par kaņepju platībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSA - Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija 

LZF - Latvijas Zemnieku federācija 
LOSP - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome  
LBLA - Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 
LLKC -  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
JZK - Latvijas jauno zemnieku klubs 
LAAA - Latvijas Aitu audzētāju asociācija 
GLAB - Gaļas liellopu audzētāju biedrība 
LBB - Latvijas Biškopības biedrība 


