
 

 

 

 

 
 

Tiešie maksājumi no 2015.gada 

Nr. 

p.k. 

Atbalsta 

nosaukums 
Pamatnosacījumi atbalsta piešķiršanai 

Provizorisk

ās likmes 

2015.gadā 

(EUR) 

1. Vienotais platību 

maksājums (VPM) 
Ja maksājumam pietiktā zālāju platība nav noganīta vai nopļauta un novākta noteiktajos termiņos, par šo 

platību atbalsts netiks piešķirts, turklāt tiks piemērota arī pārdeklarācija.  

Maksājums par kārtējā gada 15.jūnijā īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā) esošu LIZ, kas ir uzturēta labā 

lauksaimniecības stāvoklī un kuras kopējā platība ir ≥ 1 ha, ko veido ≥ 0,3 ha lauki.  

58,00 /ha 

2. Maksājums par 

klimatam un videi 

labvēlīgām 

lauksaimniecības 

praksēm 

(Zaļināšanas 

maksājums) 

Lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības uz VPM, visos savos atbalsttiesīgajos hektāros jāievēro šādas zaļināšanas 

prasības: 

1) kultūraugu dažādošana (ja aramzeme ir ≥ 10 ha); 

2) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana (visiem, neatkarīgi no tā, vai saimnieko bioloģiski un neatkarīgi no aramzemes 

ha skaita); 

3) ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) izveidošana un/vai uzturēšana lauksaimniecības zemē (ja aramzeme >15 ha) 

Zaļināšanas prasības nav jānodrošina bioloģiskajām saimniecībām  un saimniecībām, kurās aramzemes platība  < 10 

ha. Šādas saimniecības zaļināšanas maksājumu saņems automātiski. 

Ja saimniecība ir daļēji bioloģiska, tad zaļināšana nav jānodrošina uz tiem aramzemes ha, kas apsaimniekoti 

bioloģiski, bet ir jānodrošina uz atlikušajiem „nebioloģiskajiem” aramzemes ha, ja tie ir  ≥10 ha. 

34,00/ ha 

3. Maksājums gados 

jaunajiem 

lauksaimniekiem 

Maksājumu piešķir maksimāli uz 5 gadiem, skaitot no saimniecības izveidošanas gada. 

Maksājumu piešķir fiziskām vai juridiskām personām: 

 kurām ir tiesības saņemt VPM; 

 kuras pirmo reizi dibina lauku saimniecību kā saimniecības vadītāji, vai kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 5 

gadu laikā pirms pirmā pieteikuma iesniegšanas VPM; 

 kuras tajā gadā, kad piesakās Maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem, nav vecākas par 40 gadiem. 

 Maksājumu piešķir par pirmajiem 90 ha.  

Par saimniecības dibināšanas brīdi tiek uzskatīts: 

 iesnieguma iesniegšana valsts vai ES atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai vai; 

 deklarēti lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi VID vai; 

 reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot lauksaimniecisko darbību kā personas darbības veidu 

VID. 

44,00/ ha 



  

4. Mazo 

lauksaimnieku 

atbalsta shēma 

(MLS) 

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā varēs pieteikties tikai 2015.gadā, bet izstāties varēs jebkurā brīdī, sākot no 
2016.gada. Fiksēts ikgadējais maksājums uz saimniecību. Jāsaglabā vismaz tāds ha skaits, kas atbilst lauksaimnieka 
īpašumā esošo vai nomāto atbalsttiesīgo ha skaitam, kas deklarēti 2015.gadā. Minimālā platība – 1 ha. Saimniecībā 
nav jāievēro zaļināšanas prasības.  
Nekādas Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā paredzētās priekšrocības nepiešķir tiem lauksaimniekiem, par kuriem ir 
noskaidrots, ka pēc 18.10.2011. viņi mākslīgi radījuši apstākļus, lai gūtu priekšrocības no mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmas.  
Ja piesakās uz Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu, tad  

nav tiesību saņemt citus TM: 

1) VPM; 

2) Saistīto atbalstu; 

3) Maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem. 

ir tiesības saņemt: 

1) PPVA; 

2) Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (MLA); 

3) Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana  zālājos (BDUZ); 

4) Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD, iepriekš bija IDIV); 

5) Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP); 

6) Bioloģiskā lauksaimniecība; 

7) Natura 2000 mežiem. 

500,00/ga

dā 

5. Brīvprātīgais saistītais atbalsts:  

 1) par slaucamām 

govīm 

Atbalstu piešķir par slaucamām govīm, ja: 

 tās ir turētas lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, skaitot no kārtējā gada 15.maija; 

 tiek veikta to pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību; 

 izslaukums no govs, kurai pēdējā noslēgtajā standarta laktācijā, kas noslēgta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 

1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim ir vismaz 5500 kilogramu vai – govij bioloģiskās turēšanas apstākļos – 

4500 kilogramu. Slaucamās govis, kuru pirmā standarta laktācija tiek uzsākta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 

1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim, izslaukuma prasība netiek attiecināta; 

 to dzīves laikā ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi. 

147,00  
/dzīvn. 

 2) par kazām Atbalstu par kazām piešķir, ja ganāmpulkā ir vismaz 3 atbalsttiesīgas kazu mātes laikposmā no iepriekšējā gada 

1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim. 

Atbalstu par kazām piešķir, ja: 

 tās laikposmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim ir atnesušās; 

 tās ir turētas lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas sākot no kārtējā gada 15.maija; 

 to dzīves laikā ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi. 

20,00 
/dzīvn. 

 3) par liellopiem Atbalstu par liellopiem piešķir par noteiktiem gaļas šķirnes vai kombinētās (piena-gaļas) šķirnes liellopiem vai 

krustojumā ar šo šķirņu dzīvnieku iegūtiem liellopiem: 

 teli – sieviešu kārtas liellopu, kas vēl nav atnesusies, kārtējā gada laikā saimniecībā ir sasniegusi 16 mēnešu vecumu, 

un ir turēta vismaz sešus mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā; 

85,00 
/dzīvn. 



 bulli vai vērsi, kurš kārtējā gada laikā saimniecībā sasniedzis 16 mēnešu vecumu, un ir turēts vismaz sešus mēnešus 

ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā; 

 zīdītājgovi, ko neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai, un kura ir turēta lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz sešus 

mēnešus pēc kārtas sākot no kārtējā gada 15.maija. 

 ja to dzīves laikā ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi. 

 4) par aitām  Atbalstu par aitām var saņemt lauksaimnieks, ja ganāmpulkā ir vismaz 3 atbalsttiesīgas aitu mātes laikposmā no 

iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim. 

Atbalstu par aitām piešķir, ja tās: 

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

 pieder pie gaļas šķirnes vai kombinētās (vilnas-gaļas) šķirnes vai ir iegūtas, krustojot ar kādu no minētajām šķirnēm;  

 ir turētas lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 1.jūlija; 

 to dzīves laikā ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi. 

11,00 / 

dzīvn. 

 5) par proteīnaugiem Atbalstu par proteīnaugiem var saņemt par kārtējā gada proteīnaugu platību: 

 ko aizņem tīrsējā sētas lauka pupas, zirņi, vīķi, lupīna, lucerna, austrumu galega, soja, kaņepes, sarkanais āboliņš, 

bastarda āboliņš vai baltais āboliņš; 

 ko aizņem maisījumos ar graudaugiem sēti zirņi vai vīķi, ja zirņu vai vīķu sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas 

īpatsvars ir lielāks nekā 50 procenti; 

 kas nav pieteikta citam brīvprātīgam saistītajam atbalstam par platībām; 

 ja kopējā proteīnaugu viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir pieteikta 

vienotajam platības maksājumam; 

 atbalstam pieteiktajā proteīnaugu platībā izaudzētie proteīnaugi netiek izmantoti enerģijas ieguvei. 

Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem par kaņepju platību, ja tā ir 

atbalsttiesīga vienotā platības maksājuma saņemšanai. 

56,00 /ha 

 6) par cietes 

kartupeļiem 

Atbalstu par cietes kartupeļiem var saņemt lauksaimnieks, kas ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes 

ražotāju par noteiktu cietes kartupeļu stādījumu platību un noteikta kartupeļu daudzuma piegādi kārtējā gadā. 

Atbalstu par cietes kartupeļiem var saņemt, ja: 

 kopējā cietes kartupeļu viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un platība ir pieteikta 

vienotajam platības maksājumam; 

 no 1 ha novāktiem un cietes ražotājam piegādātajiem cietes kartupeļiem ir iegūtas vismaz 3 tonnas kartupeļu cietes.  

409,00 /ha 

 7) par sertificētas 

sēklas kartupeļiem 

Atbalstu par sertificētas sēklas kartupeļiem var saņemt, ja: 

 attiecīgajā platībā ir iestādīti PB, B vai C1 kategorijas sēklas kartupeļi; 

 tiek izpildītas kartupeļu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu, 

tostarp iegūta PB, B un C kategorijas sēkla; 

 kopējā sēklas kartupeļu viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta 

vienotajam platības maksājumam. 

505,00 /ha 

 8) par sertificētām 

stiebrzāļu un 

lopbarības augu 

Atbalstu par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, ja: 

 attiecīgajā platībā tiek audzēts pļavas timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā 

auzene, ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, kamolzāle, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, 

116,00 /ha 



sēklām lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, zirņi, vīķi, lauka pupas vai lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā 

vai šaurlapu); 

 tiek izpildītas stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lopbarības 

augu sēklaudzēšanu, tostarp iegūta PB, B un C kategorijas sēkla; 

 kopējā viena vai vairāku attiecīgo stiebrzāļu un lopbarības augu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un 

tā ir pieteikta vienotajam platības maksājumam; 

 attiecīgā platība nav pieteikta citam brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par platībām. 

 9) par sertificētu 

labības sēklu 

Atbalstu par sertificētu labības sēklu var saņemt, ja: 

 attiecīgajā platībā tiek audzēti kvieši (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle 

(Triticosecale Wittm), mieži (Hordeum vulgare L.), auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K.Koch, Avena nuda 

L.) un griķi (Fagopyrum esculentum Moench); 

 tiek izpildītas labības sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labības sēklaudzēšanu, tostarp 

iegūta PB, B un C kategorijas sēkla; 

 kopējā viena vai vairāku ar minēto labības sēklu apsētu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par   1 ha un tā ir 

pieteikta vienotajam platības maksājumam; 

 attiecīgā platība nav pieteikta citam brīvprātīgam saistītajam atbalstam par platībām. 

104,00 /ha 

 10) par miežiem Atbalstu par miežiem lauksaimnieks var saņemt, ja: 

 kopējā viena vai vairāku ar miežiem apsētu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta 

vienotajam platības maksājumam; 

 attiecīgā platība nav pieteikta citam brīvprātīgam saistītajam atbalstam par platībām. 

26,00 /ha 

 11) par vasaras rapsi Atbalstu par vasaras rapsi (Brassica napus subsp. napus f. annua) lauksaimnieks var saņemt, ja kopējā viena vai 

vairāku ar vasaras rapsi apsētu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta vienotajam platības 

maksājumam. 

19,00/ha 

 12) par dārzeņiem Atbalstu par dārzeņiem var saņemt, ja: 

 attiecīgajā platībā audzē tomātus, sīpolus, šalotes sīpolus, ķiplokus, puravus, galviņkāpostus, ziedkāpostus, citus 

kāpostus (izņemot lopbarības kāpostus), galda kolrābjus, burkānus, galda rāceņus, galda kāļus, galda bietes, 

mangoldu (lapu bietes), selerijas, redīsus, melnos rutkus, pētersīļus, pastinakus, gurķus, kornišonus, dārza ķirbjus, 

cukīni, kabačus, patisonus, vīģlapu ķirbjus, lielaugļu ķirbjus, muskata ķirbjus, parastās jeb dārza pupiņas, skābenes, 

rabarberus, spinātus vai mārrutkus; 

 kopējā viena vai vairāku ar minētajiem dārzeņiem aizņemtu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir 

pieteikta vienotajam platības maksājumam; 

 attiecīgā platība nav pieteikta citam brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par platībām. 

302,00 /ha 

 13) par augļiem un 

ogām 

Atbalstu par augļiem un ogām var saņemt, ja: 

 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 vai kazenes; 
 kopējā viena vai vairāku augļu un ogu stādījumu lauku atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha un tā ir pieteikta 

vienotajam platības maksājumam. 

126,00 /ha 

 


