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Dīzeļdegviela

lauksaimniekiem.

50%

avanss

Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai paredzēts atsevišķu lopkopības

nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, gaļas liellopu un

nobarojamo cūku audzēšanu, bet tikai tajā gadījumā, ja nozares ieņēmumi

periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam mēnesi samazināsies par 20%

salīdzinājumā ar noteikto atsauces periodu;

Vienreizējs atbalsts paredzēts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par

ārkārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti

ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos un skolās un kurus nebija iespējams

šim mērķim izlietot;

Atbalsts paredzēts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma

un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču

ražotājiem un primārajiem ražotājiem, kas nesaņem iepriekšminētos atbalstus.

ZM IEVIESTIE ATBALSTA PASĀKUMI LAUKSAIMNIECĪBAI, ZM IEVIESTIE ATBALSTA PASĀKUMI LAUKSAIMNIECĪBAI, 

PĀRTIKAS RAŽOŠANAI, LAI MAZINĀTU COVID-19 IETEKMIPĀRTIKAS RAŽOŠANAI, LAI MAZINĀTU COVID-19 IETEKMI

Informācija uz 20.05.2020

35,5 milj.
euro

Daļēja
apdrošināšanas
polišu segšana.

papildus
piešķirti 5
milj.euro

Kredītprocentu
daļēja dzēšana.

papildus
piešķirti 5
milj.euro

Atbalsts COVID
cietušajiem

lauksaimniekiem,

zivsaimniekiem, pārtikas
ražotājiem un skolu

ēdinātājiem.
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Ministru kabineta 2020.gada

14.aprīļa noteikumi Nr219 Kārtība,

kādā piešķir, administrē un uzrauga

valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai

mazinātu Covid-19 izplatības

negatīvo ietekmi”

LAD

Kārta atvērta no 6. maija līdz 1. decembrim;

Atbalsts tiks sniegts par pilnībā uz 1. decembri apmaksātām apdrošināšanas
polisēm;

Atbalsta likme 70% no apdrošināšanas polises cenas;
Atbalsta likme nepārsniedz 50 euro par vienu hektāru vai vienu liellopu
vienību.

Ministru kabineta 2015. gada 25.

augusta noteikumi Nr. 492

"Noteikumi par valsts un Eiropas

Savienības atbalsta piešķiršanu

ražas, dzīvnieku un augu

apdrošināšanai 2014.-2020.

gada plānošanas periodā"

LAD

Iesniegumu iesniegšana no 1. septembra līdz 20. septembrim;

Atbalsts paredzēts kredītprocentu daļējais dzēšanai par aizdevumiem
investīcijām (l/s tehnika, zemes iegāde, būvniecība) un aizdevumiem
apgrozāmajiem līdzekļiem.

Atbalstu var saņemt lauksaimnieki, zvejnieki, atbilstīgas lauksaimniecības un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pārtikas ražotāji.

LAD

 

Ministru kabineta 2020.gada

14.aprīļa noteikumi Nr. 209

Grozījumi Ministru kabineta 2015.

gada 3. februāra noteikumos Nr. 59

"Valsts un Eiropas Savienības

atbalsta piešķiršanas kārtība

investīciju veicināšanai

lauksaimniecībā"

Iesniegumu iesniegšana no 1. maija;

Atbalsta pretendents – lauksaimnieks, kurš izlietojis visu
2019./2020.saimnieciskajam gadam piešķirto dīzeļdegvielas ar samazinātu
akcīzes nodokļa likmi apjomu.;

Ministru kabineta 2015. gada 14.

aprīļa noteikumi Nr.194 “Kārtība,

kādā piemēro samazināto akcīzes
nodokļa likmi iezīmētai (marķētai)

dīzeļdegvielai (gāzeļļai),

APSKATĪT LIKUMU

APSKATĪT LIKUMU

APSKATĪT LIKUMU

https://likumi.lv/ta/id/314101-kartiba-kada-pieskir-administre-un-uzrauga-valsts-atbalstu-lauksaimniecibai-lai-mazinatu-covid-19-izplatibas-negativo
http://www.lad.gov.lv/lv/
https://likumi.lv/ta/id/276210-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-razas-dzivnieku-un-augu-apdrosinasanai-2014-2020-gada-planosana...
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
https://likumi.lv/ta/id/272094-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-investiciju-veicinasanai-lauksaimnieciba
http://m.likumi.lv/doc.php?id=273753
https://likumi.lv/ta/id/314101-kartiba-kada-pieskir-administre-un-uzrauga-valsts-atbalstu-lauksaimniecibai-lai-mazinatu-covid-19-izplatibas-negativo
https://likumi.lv/ta/id/276210-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-razas-dzivnieku-un-augu-apdrosinasanai-2014-2020-gada-planosana...
https://likumi.lv/ta/id/272094-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-investiciju-veicinasanai-lauksaimnieciba


8.

Atvieglotas
tiešmaksājumu un
lauku attīstības
platībmaksājumu

kontroles.

-

7.

70% VPM 

85%

Bioloģiskais 
maksājums

Lielāki avansa
maksājumi no
16. oktobra.

6.
Vienotā iesnieguma
iesniegšana līdz 

15. jūnijam.

15. jūnijs

5.
VPM īstermiņa
aizdevums.

50% no 

VPM avansa

 

MK noteikumi “Valsts atbalsts
īstermiņa aizdevumiem
lauksaimniecībā Covid-19

izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai” apstiprināti
 14. maija valdības sēdē.

LAD

Iesniegumu iesniegšana no 20. maija - 15. augustam;

Īstermiņa aizdevums tiks aprēķināts par 2020. gadā vienotajam platības
maksājumam pieteiktajām platībām no vienotā platību maksājuma avansa
summas, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 euro;

 atbalsta likme noteikta 40 euro par VPM pieteikto hektāru;

 valsts atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu,

īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 euro.

1.

2.

3.

MK 2020. gada 28. aprīļa

noteikumi Nr. 242, kas groza

MK noteikumus Nr. 126/2015;

Eiropas Komisijas 2020.gada

6.aprīļa regula Nr. 501/2020

LAD

Vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 15. jūnijam
Eiropas Komisijas 2020. gada 6. aprīļa regula Nr. 501/2020, kas Latvijai
paredz iespēju pagarināt vienotā iesnieguma iesniegšanas  termiņu līdz
15.jūlijam.

Eiropas Komisija šī gada 16. aprīlī apstiprināja regulu 531/2020, kas paredz un
atļauj maksāt tiešo maksājumu avansu līdz 70% , lauku attīstības
platībmaksājumu avansu līdz 85% un veikt avansa maksājumus pēc
administratīvo pārbaužu pabeigšanas, bet var pirms pabeigtas pārbaudes
saimniecībās.
Latvijā varēs izmaksāt no 16. oktobra VPM maksājuma avansu 70% jeb 64

EUR/ha no provizoriskā līmeņa 92 EUR/ha. Lauku attīstības platību
maksājumu (atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai) avansu 85% apmērā.

Eiropas Komisija
2020.gada 16.aprīļa
regula 531/2020

-

Eiropas Komisijas 2020.

gada 16. aprīļa regula Nr.

532/2020, kas groza

regulu Nr. 809/2014 

 

MK 2020. gada 28. aprīļa

noteikumi Nr. 242, kas

groza MK noteikumus Nr.

126/2015;

-

Pagarināts 2019. gada savstarpējās atbilstības un saistītā atbalsta kontroļu
statistikas ziņojumu iesniegšanas termiņš no 15-07 līdz 15-09-2020 –

atvieglojums LAD;

Ņemot vērā pasākumus, kas ieviesti Covid-19 ierobežošanas nolūkā,

pārbaudes uz vietas saimniecībā 2020.gadā var pilnībā aizstāt ar satelītattēlu
vai ortofotoattēlu fotointerpretāciju vai atbalsta saņēmēja iesniegtiem
ģeomarķētiem fotoattēliem.

Ja Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ DV nespēj veikt pārbaudes uz vietas
saimniecībā, tad 2020.gadā izlasi saimniecību pārbaudēm uz vietas var
samazināt no 5 uz 3%.

Noteikta prasība lauksaimniekam iesniegt noteiktu lauku fotogrāfijas ar laika
un vietas atzīmi pēc LAD pieprasījuma ārkārtas situācijas laikā.

Dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi LAD 2020./2021.

saimnieciskajam gadam 50% apmērā no 2019./2020 saimnieciskajā gadā
piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

ko izmanto lauksaimniecības

produkcijas ražošanai,

lauksaimniecības zemes apstrādei

un meža vai purva zemes apstrādei,

kurā kultivē dzērvenes vai mellenes,

kā arī zemes apstrādei zem zivju

dīķiem”

LADAPSKATĪT LIKUMU

Noteikumi izskatīti 14. maija
sēdē: ATSAUCE

http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://m.likumi.lv/doc.php?id=273753
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://m.likumi.lv/doc.php?id=273753
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487268&mode=mk&date=2020-05-14

