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Bioloģiskās lauksaimniecības pārskats par 2017. gadu

Gads bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā jau visiem lauksaimniekiem, bija 
sarežģīts – netipiskie laikapstākļi ieviesa korekcijas plānos un darbos. Saim-
niekošanas plānus gan nācās pārskatīt ne tikai laikapstākļu ietekmē, bet arī 
daudzo un būtisko izmaiņu dēļ, kas tika veiktas bioloģisko lauksaimniecību 
regulējošajos likumdošanas aktos.
Martā tika apstiprināti grozījumi divos bioloģiskajiem lauksaimniekiem būtis-
kos Ministru kabineta (MK) noteikumos – MK 2009. gada 26. maija noteiku-
mos Nr. 485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 
un MK  2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 “Noteikumi par valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, 
klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”. 
MK noteikumos Nr. 485 precizētas agrotehniskās prasības, kas jāievēro bio-
loģiskajam lauksaimniekam; atvieglota iespēja saņemt atļaujas izmantot kon-
vencionālo sēklu gadījumos, kad bioloģiskā sēkla nav saražota pietiekamā 
daudzumā. Paredzēta iespēja lauksaimniekiem izmantot sintētisko A, D un E 
vitamīnu lauksaimniecības dzīvniekiem atgremotājiem, ja barība nenodroši-
na šo vitamīnu vajadzīgo daudzumu. Taču galvenā izmaiņa, ko paredz šie MK 
noteikumi, ir tā, ka turpmāk lauksaimniecības primāro produktu ražotājam, 
lauksaimniecības dzīvnieku audzētājam un savvaļas augu vācējam taksācijas 
gada laikā būs jāsaražo produkcijas daudzums, kas, izteikts naudas izteiks-
mē, ir vismaz 200 eiro par katru Vienotajam platības maksājumam pieteikto 
hektāru. Tas tiks pārbaudīts 2018. gadā, vērtējot ražotāja Valsts ieņēmumu 
dienestā iesniegtos uzņēmumu gada pārskatus vai gada ienākuma deklarā-
cijas. Ja šo prasību lauksaimnieks nebūs izpildījis, viņam tiks izteikts brīdinā-
jums. 
MK noteikumos Nr. 171 būtiskākā izmaiņa, kas ietekmē bioloģiskos lauksaim-
niekus, ir tā, ka atbalsta pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” tika būtiski 
ierobežotas iespējas uzņemties jaunas daudzgadu saistības vai paplašināt jau 
esošās. Mainītas arī atsevišķu kultūraugu likmes, un turpmāk atbalsta apmērs 
būs atkarīgs no tā, vai sertificēšanas procesā būs konstatēti kādi pārkāpumi. 
Ja lauksaimnieki, iepazīstoties ar jaunajiem atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem, konstatēja, ka nespēs nodrošināt saimniecības atbilstību attiecīgajām 
prasībām, tad pavasarī, iesniedzot vienoto iesniegumu un par to informējot 
Lauku atbalsta dienestu, bija iespējams uzņemtās bioloģiskās lauksaimnie-
cības saistības pārtraukt, neatmaksājot saņemto atbalstu par iepriekšējiem 
gadiem.
Visa gada garumā arī tika turpināts darbs pie bioloģiskās lauksaimniecības 
regulas labojumiem, gaidāms, ka jaunā regula tiks apstiprināta 2018. gadā.
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