
 

Pārejas posma valsts atbalsts saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2015.gadā 

 
Atdalīto pārejas posma valsts atbalsta (turpmāk – PPVA) vispārīgais nosacījums: 

• līdz 15.maijam Lauku atbalsta dienestā (turpmāk - LAD) jāiesniedz Vienotais iesniegums. Novēlota Vienotā 

iesnieguma iesniegšana iespējama līdz 9. jūnijam ar atbalsta samazinājumu 1% par katru kavēto dienu. 

 

Nr.

p.k 
PPVA 

 veids 
Saņemšanas nosacījumi 

Provizoris

kā likme* 

2015.gadā 

1. Atdalītais PPVA 

par kartupeļu 

cieti 

 par kartupeļu cietes daudzumu tonnās, kas 2011.gadā apstiprināts kā 

atbilstošs PVTM par kartupeļu cieti; 

 ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem. 

92 
EUR/t 

2. Atdalītais PPVA 

par laukaugu 

platībām 

 par ha skaitu, kas 2009.gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par 

laukaugiem; 

 ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem. 

15 
EUR/ha 

3. Atdalītais PPVA 

par platībām 
 par ha skaitu, kas 2006.gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par laukaugu 

platībām un par ha, kas 2006.gadā noteikti kartupeļu audzēšanas līgumā ar 

cietes ražotāju; 

 ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem. 

10  
EUR/ha 

4. PPVA par 

zīdītājgovīm 
 par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas 

šķirnes dzīvnieku; 

 par govi, kuras šķirne nav minēta 1.tabulā (skat.zemāk), ja to neslauc, bet 

izmanto teļu zīdīšanai;  

 par telīti no astoņu mēnešu vecuma; 

 ja lauksaimnieks LDC ir deklarējis govis un telītes kā zīdītājgovis vai kā 

potenciālās zīdītājgovis (deklarējot telītes); 

 no 16.maija līdz 15.novembrim iesniedz LAD Iesniegumu PVTM par 

zīdītājgovīm;  

 jāsaglabā iesniegumā minēto dzīvnieku skaits un proporcija ganāmpulkā 

vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas; 

 ja zīdītājgovju skaits nav mazāks par 60% no kopējā pieteikto dzīvnieku 

skaita, telītes savukārt <40%. 

57 

EUR/dzīvn. 

5. PPVA par aitu 

mātēm 
 ja uz 1.jūliju ganāmpulkā ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar 

LDC datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas par gadu;  

 līdz 15.jūlijam jāiesniedz LAD Iesniegumu PVTM par aitu mātēm par aitu 

māšu skaitu ganāmpulkā 1.jūlijā;  

 jāsaglabā iesniegumā norādītie dzīvnieki ganāmpulkā vismaz 100 dienas, 
skaitot no 16.jūlija. 

4 

EUR/dzīvn. 

*Provizoriskā atbalsta likme var atšķirties no faktiski izmaksātās atbalsta likmes  

1.tabula: Liellopu šķirņu saraksts, par kuriem nevar saņemt PPVA par zīdītājgovīm 

— Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red 

— Ayrshire 

— Armoricaine 

— Bretonne pie noire 

— Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and 

White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie 

noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte 

Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, 

Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian,  črno-bela, German Red and White, 

Holstein Black and White, Red Holstein 

— Groninger Blaarkop 

— Guernsey 

— Jersey 

— Malkeborthorn 

— Reggiana 

— Valdostana Nera 

— Itäsuomenkarja 

— Länsisuomenkarja 

— Pohjoissuomenkarja. 
 


