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MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 112 “NOTEIKUMI PAR VALSTS ATBALSTU LAUKSAIMNIECĪBAI UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU” 
Konspekts 2013. gadā 

 

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013. gada 2. februārī tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 
un tā piešķiršanas kārtību” (15.01.2013. MK noteikumi Nr. 39). Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2013. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas 
tiek piešķirts Ls 6 926 145 apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām. 
Tabulās ir sniegta informācija par galvenajiem katrā subsīdiju nolikuma pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem – kas var saņemt atbalstu, par ko un 
kādā apmērā tas tiks izmaksāts, kāds ir iesnieguma termiņš. Pilnīgu informāciju par pārējiem subsīdiju pielikumos minētajiem nosacījumiem 
(iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta saņemšanas kritērijiem, subsīdiju piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību un citiem jautājumiem) var 
saņemt, iepazīstoties ar subsīdiju nolikuma pilnu tekstu, kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. 
Jāņem vērā, ka, tāpat kā iepriekš, ciltsdarba maksājumiem varēs pieteikties caur šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Šo organizāciju sarakstu 
var atrast LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļā Ciltsdarba organizācijas. Subsīdiju iesniegumu iesniegs organizācija, kura slēgs līgumu ar 
lauksaimnieku.  

 
���� Šie grozījumi stājās spēkā 2013. gada 2. februārī. 
Lietotie saīsinājumi: 

LAD – Lauku atbalsta dienests 
ZM – Zemkopības ministrija 
ES – Eiropas Savienība 
LR – Latvijas Republika 
LDC – Lauksaimniecības datu centrs 

VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests 
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests 
PVN – pievienotās vērtības nodoklis 
MK – Ministru kabinets 

 

 

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
PIENSAIMNIECĪBA 

Dzīvnieku ģenētiskās 
kvalitātes un produktivitātes 

noteikšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās laktācijas (240–
305 dienas) slēgšanas, ja ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi, ja pēc organizācijas pieprasījuma ir veikta 
DNS analīze, ko apliecina atzinums no laboratorijas (DNS analīzi neveic un atbalsta maksājumu samazina par 50%, 
ja pārbaudāmā buļļa meitai ( pirmpienei) ir zināma izcelšanās), kā arī, ja pirmpiene ir lineāri novērtēta un dati ir 
reģistrēti valsts aģentūras LDC centrālajā datubāzē – vienreizējs maksājums Ls 80, t. sk. administratīvās izmaksas 
Ls 0,90 apmērā. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis 

Augstvērtīgu šķirnes buļļu 
ģenētiskās kvalitātes 

noteikšana un novērtēšana 
pēc pēcnācēju kvalitātes 

Uzņēmumiem, kuri 
nodarbojas ar mākslīgo 
apsēklošanu un embriju 
transplantāciju 

Subsīdijas piešķir, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, – Ls 27 
mēnesī par katru bulli. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis, 1. jūlijs, 1. oktobris un 2014. gada 1. februāris 
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Ls 0,55  (t.sk. PVN) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu 
apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu: 
Lauksaimniecības datu 
centram 

Ls 0,18 (t.sk. PVN) mēnesī par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas 
nodrošināšanu vienam dzīvniekam 
Par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam – Ls 
0,28 (t.sk. PVN) 

Pārraudzības rezultātu 
ieguves, apstrādes un datu 

apmaiņas nodrošināšana un 
arhivēšana Akreditētām piena 

laboratorijām Par vienu mēnesī veiktās pārraudzības datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu 
datu apstrādei – Ls 0,09  (t.sk. PVN) 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 1. aprīlis 

Dzīvnieku lineārā vērtēšana 
Par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā 
esošu govi – vienreizējs maksājums Ls 5 

Iesnieguma termiņš: 
katru mēnesi līdz 
desmitajam datumam, 
bet par decembri – līdz 
nākamā gada 10. 
janvārim 

Dzīvnieku pāru atlase 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par vaislinieku atlasi pārojumiem pārraudzības ganāmpulkā, lai novērstu 
tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem – 
vienreizējs maksājums Ls 0,10 par vienu veiktu pāru atlasi, kas reģistrēta valsts 
aģentūras LDC centrālajā datubāzē 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 10. aprīlis,  
10. jūlijs, 10. septembris 
un 2014. gada 10. 
janvāris 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku – Ls 3 ceturksnī 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

 
LIELLOPU GAĻAS RAŽOŠANA 

Par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2013. gada 1. aprīlim), 
kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā – vienreizējs maksājums Ls 325, 
t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90 

Ģenētiskās kvalitātes un 
ciltsvērtības noteikšana 

zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā 

Par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2013. gada 1. aprīlim), 
kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars 
atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām) – Ls 200 (t. sk. administratīvās 
izmaksas Ls 0,90) 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 15. aprīlis 

Dzīvnieku lineārā vērtēšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju 
organizācijām 

Par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi – 
vienreizējs maksājums Ls 9  
Iesnieguma termiņš: katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada  
10. janvārim 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju 
organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas izmaksu segšanai – Ls 6 ceturksnī par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 
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CŪKKOPĪBA 
Par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, 
nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un kurai 
veikts ģenētiskās vērtības tests, – vienreizējs maksājums Ls 12, t.sk. administratīvās izmaksas 
Ls 0,90 Ģenētiskās kvalitātes un 

produktivitātes noteikšana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām Par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja 

organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju 
iegūšanu no 2013. gada 1. janvāra līdz 1. decembrim – vienreizējs maksājums Ls 50, t. sk. 
administratīvās izmaksas Ls 0,90 

Iesnieguma 
termiņš:  

2013. gada  
1. aprīlis  

Produktivitātes kontrole un 
novērtēšana  

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 
un uzņēmumiem, kuri 
nodarbojas ar mākslīgo 
apsēklošanu un embriju 
transplantāciju 

Par augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanu saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu 
statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju 
sertifikāciju, – Ls 45 ceturksnī. 

Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

Krustojamo cūku 
produktivitātes novērtēšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par katru novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai 
noteikts speķa biezuma un ķermeņa liesās gaļas saturs – vienreizējs maksājums Ls 0,67. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

Ģenētiskas kvalitātes un 
produktivitātes noteikšanas 
testos iegūto datu apstrāde 

un uzglabāšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu – 
vienreizējs maksājums Ls 0,05. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

Ciltsgrāmatas kārtošana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku – Ls 0,33  
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

ZIRGKOPĪBA 
Par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, 
kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk un kuram pēdējo 5 gadu laikā ir vismaz 10 
pēcnācēji, no kuriem vismaz viens ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā 
Par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu  
Par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs 
ir sertificēts ērzelis  
Par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir 
sertificēts ērzelis 

Ģenētiskās kvalitātes un 
darbspēju noteikšana un 

novērtēšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi 

Iesnieguma 
termiņš: 

2013. gada  
1. aprīlis. 

Iesniegumam 
pievieno 

detalizētu 
izdevumu tāmi 

Vaislas ērzeļu un ķēvju 
eksterjera vērtēšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā – vienreizējs 
maksājums Ls 10 
Iesnieguma termiņš: katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10. janvārim 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par katru ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku – Ls 6 ceturksnī 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 
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Ciltsgrāmatā uzņemtu 
dzīvnieku kataloga izveide un 

uzturēšana, zirgu 
ciltsgrāmatas izdošana 

Organizācijai, kas ir LR 
zirgu valsts ciltsgrāmatas 
kārtotāja 

Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, kā arī 
lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) atspoguļošanu publiski pieejamā 
veidā – Ls 15 000. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis 

AITKOPĪBA 
Par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās 
kvalitātes novērtēšanu (šķirnes saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 29 aitu mātes) 
Par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu 
pēc pēcnācēju kvalitātes pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to 
spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju 

Ģenētiskās kvalitātes 
noteikšana un novērtēšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu un vaislas teķu 
izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 1. jūlijs. 

Iesniegumam pievieno 
detalizētu izdevumu tāmi 

par katru atbalsta 
pasākumu 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par katru ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku – Ls 6 reizi ceturksnī  
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

KAZKOPĪBA 
Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības 
ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (vienas šķirnes asinība 
sasniedz vismaz 95% vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku 
krustojums) vaislas kazu mātei – vienreizējs maksājums Ls 50, t. sk. administratīvās 
izmaksas Ls 0,90 
Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības 
ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma 
(dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas 
šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50%) vaislas kazu 
mātei – vienreizējs maksājums Ls 30, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90 

Par vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) 
ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībā – vienreizējs maksājums Ls 
20, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90  

Par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc 
pēcnācēju kvalitātes, ja tie ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to 
spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums 
Ls 30, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90 

Ģenētiskās kvalitātes un 
produktivitātes noteikšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par sertificēta augstvērtīga šķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc meitu 
ražības rādītājiem, ja tie ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to spermas, 
olšūnu un embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums Ls 50, 
t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 1. augusts 

Pirmās un otrās laktācijas 
kazu lineāra vērtēšana 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas piena šķirņu un specializēto 
gaļas šķirņu kazu – vienreizējs maksājums Ls 5 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 1. oktobris 
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Lineārā vērtēšanā iegūto 
datu analīze 

Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Administratīvo izmaksu segšanai par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā 
vērtēšanā iegūto datu analīzi, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru 
atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem – Ls 3100 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 1. aprīlis 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām 

Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku – Ls 6 ceturksnī 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris 

 
NETRADICIONĀLĀS NOZARES 

Par briežkopībā audzējamo vaislas dzīvnieku, kura vērtējums ir no 7 līdz  
10 punktiem: 
• par staltbriežu vaislas bulli – vienreizējs maksājums Ls 30, t. sk. administratīvās 

izmaksas Ls 0,90; 
• par staltbriežu vaislas govi – vienreizējs maksājums Ls 17, t. sk. administratīvās 

izmaksas Ls 0,90; 
• par staltbriežu vaislai ataudzējamu jaundzīvnieku (no viena līdz 3 gadu 

vecumam) – vienreizējs maksājums Ls 5,50, t. sk. administratīvās izmaksas  
Ls 0,90; 

• par dambriedi – vienreizējs maksājums Ls 12,50, t. sk. administratīvās izmaksas 
Ls 0,90 

Zvērkopībā par I un II klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu: 
• par ūdeli un šinšillu – vienreizējs maksājums Ls 0,90, t.sk. administratīvās 

izmaksas Ls 0,20; 
• par lapsu un polārlapsu – vienreizējs maksājums Ls 1,50, t.sk. administratīvās 

izmaksas Ls 0,50 
Truškopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, 
kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz 
četrām) mātēm atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem – 
vienreizējs maksājums Ls 1,10, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,30 
Strauskopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu 
audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem – 
vienreizējs maksājums Ls 10, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90 

Ģenētiskās kvalitātes un 
produktivitātes novērtēšana 

Audzētāju 
organizācijām, kuras 
veic dzīvnieku un bišu 
ciltssaimju ģenētiskās 
kvalitātes un 
produktivitātes 
novērtēšanu šķirnes 
saimniecībās atbilstoši 
nozares ciltsdarba 
programmai 

Biškopībā par novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa 
rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie rādītāji 
atbilst norādītajai pasugai, – vienreizējs maksājums Ls 7, t.sk. administratīvās 
izmaksas Ls 0,90 

Iesnieguma termiņš: 
2013. gada 1. septembris 
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Dzīvnieku ciltsvērtības un 
ģenētiskās kvalitātes 

noteikšana 

Nozares šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijām  

Par dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu 
organizēšanu (ne vairāk kā Ls 14 500 vienai organizācijai), lai segtu izdevumus par:  
• trešo pušu sniegtiem konsultāciju pakalpojumiem; 
• ceļa izdevumiem; 
• telpu īri; 
• publikācijām un informatīviem izdales materiāliem; 
• apbalvošanu, paredzot ne vairāk kā Ls 175 katrai balvai. 
Atbalsts 100 % apmērā. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. marts 

Dzīvnieku, ganāmpulku un 
novietņu reģistra uzturēšana 

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā 
iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu 

Piena šķirņu slaucamo govju 
un kazu virspārraudzības 

nodrošināšana 

Institūcijai, kas nodrošina 
valstī vienotu informācijas 
centrālo datubāzi par 
dzīvniekiem un 
lopkopības nozari – 
lopkopības informācijas 
centrs (zemnieks saņem 
valsts apmaksātu 
subsidētu pakalpojumu) 

Par piena šķirņu slaucamo govju un kazu 
virspārraudzības nodrošināšanu – Ls 9000 

Iesnieguma termiņš: līdz 2012. gada 1. aprīlim LAD 
noslēdz līgumu ar lopkopības informācijas centru 

Par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi 
un likvidēšanu – līdz Ls 140 par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz līdz 
25% no pārstrādes izmaksām par šādu dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu, bet 
ne vairāk kā Ls 10 par tonnu 

Par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu 
līķu) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz Ls 50 par tonnu. 
Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par šādu dzīvnieku līķu 
savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā Ls 100 par 
tonnu 

Dzīvnieku līķu savākšana, 
transportēšana, pārstrāde 

un iznīcināšana 

Pretendentam, kurš 
nodrošina valsts un ES 
noteiktās prasības un kuru 
uzraudzību un kontroli 
veic PVD  

Par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz Ls 6 par 
tonnu 

Iesnieguma termiņš: 
sākotnēji (līdz 2013. gada  
1. aprīlim) slēdz līgumu ar 

LAD un LDC. Turpmāk katru 
mēnesi līdz desmitajam 
datumam iesniedz LAD 
iesniegumu un pārskatu 

PVD 

Dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu savākšana, 

transportēšana un pārstrāde 

Pretendentam, kurš 
nodrošina valsts un ES 
noteiktās prasības un kuru 
uzraudzību un kontroli 
veic PVD 

Par PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās 
kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2. kategorijas 
blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kuri ir 
izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu 
(turpmāk – blakusprodukti), savākšanu, transportēšanu un pārstrādi – līdz Ls 20 
par tonnu 

Iesnieguma termiņš: 
sākotnēji (līdz 2013. gada  
1. aprīlim) slēdz līgumu ar 

LAD. Turpmāk katru mēnesi 
līdz desmitajam datumam 
iesniedz LAD iesniegumu 

un pārskatu PVD 
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Veterinārās ekspertīzes 
izmaksu daļēja segšana 

Institūcijai, kas īsteno 
valsts uzraudzību un 
kontroli pārtikas, 
dzīvnieku barības, 
blakusproduktu, 
veterināro zāļu aprites, 
dzīvnieku veselības, 
labturības un ciltsdarba 
jomā, kā arī nodrošina 
nepārtikas preču drošuma 
un fitosanitāro 
robežkontroli 

Atbalsts sedz daļu no veterinārās ekspertīzes pakalpojuma izmaksām kautuvēs, bet 
nepārsniedz 1,17 latu par vienu veterinārās ekspertīzes stundu 

Iesnieguma termiņš:  
2013. gada 1. marts 

BIŠKOPĪBAS NOZARE 

Biškopības produktu 
ražošana un realizācija 

Atbalstu Ls 12 apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents: 
• kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs; 
• kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to 

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu; 
• kam kārtējā gada 1. janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimju; 
• kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju 

skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30. septembrim; 
• kas ir reģistrējies PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums; 
• kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības (neieskaitot saņemto valsts un ES 

atbalstu), par iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk nekā 50% no kopējiem saimnieciskās darbības 
ieņēmumiem 

Iesnieguma termiņš:  
2013. gada 1. jūnijs 

 
 

ATBALSTS AUGKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
Augu gēnu bankas, centrālās 

datu bāzes un molekulārās 
pasportizācijas laboratorijas 

darbības nodrošināšana 

Zinātniskam institūtam, 
kas uztur augu gēnu 
banku un augu ģenētisko 
resursu centrālo datubāzi 

Par augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanas 
pasākumiem. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis 

Kultūraugu genofonda 
saglabāšana un šķirnes 

identitātes pārbaude 

Pretendentam, kuram 
pieder kultūraugu 
(izņemot dekoratīvos 
augus) genofonds un 
nepieciešams veikt 
šķirnes identitātes 
pārbaudi 

Par augu ģenētisko resursu kolekciju saglabāšanu un to novērtēšanu, selekcijas darba paplašināšanas 
turpināšanu, kā arī šķirnes identifikācijas pārbaudi.  
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis 
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Augsnes minerālā slāpekļa 
monitoringa īstenošana 

Valsts augu aizsardzības 
dienestam 

Par augsnes paraugu noņemšanu dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī trīs 
dziļumos, augsnes paraugu analīžu veikšanu, augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanu un ieteikumu 
izstrādi slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai. 
Iesnieguma termiņš: līdz 2013. gada 1. aprīlim VAAD noslēdz līgumu ar LAD 

Kvalitatīvas sēklas 
sagatavošana un 

izmantošana 

Valsts augu aizsardzības 
dienestam 

100% apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par VAAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par 
šādiem 2012. gada 3. un 4. ceturksnī un 2013. gadā sniegtajiem pakalpojumiem: 
• lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku platība labībām ir virs 

10 ha, kartupeļiem – virs 1 ha, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem – virs 5 ha; 
• vidējā parauga ņemšanu, paraugu analīzi un sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības augu, 

lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām; 
• etiķešu drukāšanu un izsniegšanu labībai, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem, augu pasu 

(etiķešu) drukāšanu un izsniegšanu kartupeļiem; 
• kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi kartupeļu gaišās un tumšās gredzenpuves noteikšanai; 
• sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu IS, PB1, PB2, B1 sēklu kategorijām;  
• kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai sēklaudzēšanas 

platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās; 
• kartupeļu sertifikācijas partiju aizzīmogošanu un plombām; 
• kartupeļu bumbuļu analīzēm. 
Par šiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām personām nepiemēro maksu 

Selekcijas materiāla 
novērtēšana, lai ieviestu 

integrētās un bioloģiskās 
lauksaimniecības kultūraugu 

audzēšanas tehnoloģijas 

Pētniecības organizācijai, 
kas ir reģistrēts Latvijas 
zinātnisko institūciju 
reģistrā un atbilst MK 
noteikumu Nr. 112 
nosacījumiem 

Atbalsts sedz līdz 100% no MK noteiktajām attiecināmām izmaksām, lai veiktu: 
• selekcijas materiāla - līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanu, 

lai ieviestu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju (ne vairāk kā Ls 47 250 vienam 
pretendentam kārtējā gadā); 

• dubultoto haploīdu novērtēšanu (ne vairāk kā Ls 3000 vienam pretendentam kārtējā gadā); 
• selekcijas materiāla – līnijas novērtēšanai, lai ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas 

tehnoloģijas (ne vairāk kā Ls 26 990 vienam pretendentam kārtējā gadā) 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis 
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ATBALSTS PĒTĪJUMIEM, STARPTAUTISKAI UN SAVSTARPĒJAI SADARBĪBAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Lauksaimniecībā 
izmantojamie zinātnes 

projekti 

Pretendentiem (izpildītājiem), kas ir reģistrējušies Zinātnisko institūciju 
reģistrā. 
Atbalsts paredzēts, lai turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008. un 
2009. un 2011. gadā) un uzsāktu pētījumus, kuri minēti MK noteikumos Nr. 
112 (153. punkts; 46. pielikums). 

Darba algām, izmēģinājumu lauku ierīkošanai, analīžu veikšanai, 
komandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei, 
administratīvajām izmaksām (izdevumiem infrastruktūras 
uzturēšanai) 

Lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja tie reģistrēti 
biedrību un nodibinājumu reģistrā, pārstāv savas nozares jomu valsts mērogā 
un iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem: 
• veicināt lauku iedzīvotāju informētību par ES sniegtajām iespējām lauku 

un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;  
• radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai; 
• iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas 

veidošanā; 
• sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību 

Atbalstu Ls 149 780 apmērā, tai skaitā dalības maksas 
segšanai starptautiskajās organizācijās un līdzekļus 
administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai, 
piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai, 
• kas nodrošina normatīvajos aktos par 

lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto 
sadarbību ar ZM, veidojot un īstenojot kopēju 
lauksaimniecības politiku; 

• kura ar ZM rīkojumu apstiprināta Lauksaimnieku 
nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes 
locekle; 

• nodrošina lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu 
ES institūcijās; 

• nodrošina sadarbību ar lauku un lauksaimnieku 
biedrībām un nodibinājumiem, kas nav šīs 
biedrības biedri 

Atbalstu Ls 44 000  apmērā, tai skaitā dalības maksas segšanai starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un 
uzturēšanas izdevumu segšanai, piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos uzņēmumus (ne 
mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā, nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu 
pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un kura ir atbildīga par Latvijas Pārtikas tehnoloģijas 
platformu darbību Latvijā 
Atbalstu Ls 44 000 apmērā piešķir biedrībām, kuras ir ar ZM rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju 
konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs 
nepārsniedz Ls 22 000 vienai biedrībai 

Lauku un 
lauksaimnieku 

biedrību un 
nodibinājumu 
savstarpējās 
sadarbības 

veicināšana un dalība 
starptautiskajās 

organizācijās 

Atbalstu Ls 3000 apmērā piešķir institūcijai, kura nodrošina zinātnisko pētījumu datubāzes uzturēšanu 

Iesnieguma 
termiņš: 

2013. gada 
1. aprīlis 

Tehniskais atbalsts 
lauksaimniecības 

nozarē 

Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu pieņem ZM izveidota komisija, izvērtējot pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku 
attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot atbalstu: 
• lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem; 
• neparedzētiem gadījumiem, kas saistīti ar ES prasību un atbalsta ieviešanu. 
LAD izmaksā atbalstu, pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu 
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ATBALSTS TIRGUS VEICINĀŠANAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Latvijas 
lauksaimniecības un 

pārtikas sektora 
pārstāvniecība 

izstādēs 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam 

Atbalstu piešķir Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu 
organizēšanai starptautiskajās izstādēs un līdzfinansējuma piešķiršanai dalībai kopstendā laika 
periodā no 2013. gada 1. februāra līdz 2014. gada 31. janvārim.   
Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku 
saimniecība un kooperatīvā sabiedrība. 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 10. maijs 

 

ATBALSTS DALĪBAI PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMĀS 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Atbalsts dalībai 
bioloģiskās 

lauksaimniecības 
shēmā 

• Ls 300 apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, t. sk. biškopības produktu, 
ražotājam, kurš mazumtirdzniecībā vai galapatērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos 
produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes 
uzņēmumam; 

• Ls 800 apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš PVD reģistrējis un 
normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību vai pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, 
darbības, uzraudzības un kontroles kārtību minētajā kontroles institūcijā sertificējis ražošanu mājas 
apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam ar vismaz 150 bišu saimēm; 

• Ls 1500 apmērā – PVD reģistrētam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības 
produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu 
ražotāju mājas apstākļos) un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu 
pārstrādi; 

• Ls 2100 apmērā – PVD atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi 
vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi 

Atbalsts dalībai 
aizsargātu 

ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu, cilmes vietas 

nosaukumu vai 
garantētu tradicionālo 

īpatnību shēmā 

Atbalstu piešķir par 
piedalīšanos bioloģiskās 
lauksaimniecības shēmā, 
aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu, cilmes 
vietas nosaukumu vai 
garantētu tradicionālo 
īpatnību shēmās saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem 
par pārtikas kvalitātes 
shēmām, to ieviešanas, 
darbības, uzraudzības un 
kontroles kārtību. 
Atbalstu par dalību vienā 
pārtikas kvalitātes shēmā 
un vienā atbalsta veidā 
laikposmā no 2012. gada 
1. septembra līdz 2013. 
gada 1. septembrim 
piešķir MK noteikumu Nr. 
112 206. un 208. punktā 
minētajiem 
pretendentiem 

• Ls 300 apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, 
cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes 
uzņēmumam; 

• Ls 800 apmērā – produkta ražotājam, kurš PVD reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas 
iekļauts ES aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm; 

• Ls 1500 apmērā – PVD reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai 
pārstrādi produktam, kas iekļauts ES aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. 

Iesnieguma 
termiņš:  

no 2013. gada 
1. novembra 

līdz  
2013. gada  

1. decembrim  
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ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARU RISKA SAMAZINĀŠANAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Apdrošināšanas polišu 
iegādes izdevumu 

segšana 

Primārās lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem 
(apdrošināšanas ņēmējiem) 

Par apdrošināšanas polises iegādes faktiskajiem izdevumiem 2013. gadā – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 
• Ls 25 par vienu vienību (ha vai liellopu vienību); 
• Ls 50 par 1 ha kartupeļu un dārzeņu; 
• Ls 150 par 1 ha augļu koku un ogulāju 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 30. decembris 

Dalība 
lauksaimniecības risku 

fondā 

Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību LAD atmaksā ne vairāk kā 
80% no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem. 
Lai saņemtu šo atbalstu, pretendentam nav papildus jāvēršas LAD, jo pieteikšanās šī atbalsta saņemšanai notiek vienlaikus ar pieteikšanos dalībai 
lauksaimniecības risku fondā 

 

ATBALSTS KOOPERĀCIJAS ATTĪSTĪBAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Atbalsts 
lauksaimniecības un 

mežsaimniecības 
pakalpojumu 

kooperatīvajām 
sabiedrībām 

Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
pakalpojumu 
kooperatīvajām 
sabiedrībām, izņemot 
kooperatīvus, kas darbojas 
piensaimniecības un 
graudkopības nozarē 

Atbalsts (vienreizējs maksājums līdz Ls 5000) paredzēts kooperatīva biroja darbības nodrošināšanai:  
• darba algām, tai skaitā nodokļu samaksai (nepārsniedzot 50% no piešķiramās atbalsta summas);  
• biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;  
• biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;  
• transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi). 
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis 

Atbalsts atzītām 
lauksaimniecības 
kooperatīvajām 

sabiedrībām 

Atzītām lauksaimniecības 
pakalpojumu 
kooperatīvām sabiedrībām 

Atbalstu piešķir atbilstoši lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma pieaugumam salīdzinājumā ar 
iepriekšējo taksācijas gadu un biedru skaitam – kā vienreizēju maksājumu no Ls 1000 līdz Ls 7000 vienai atzītai 
kooperatīvajai sabiedrībai:  
• biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;  
• biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;  
• ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;  
• transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi). 
LAD izvērtē kooperatīva iesniegumā un pavaddokumentos norādīto informāciju atbilstoši MK noteikumu Nr. 112  
57.1 pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Atbalstu izmaksā atbilstoši kopvērtējumā saņemtajiem punktiem:  
• par 2–9 punktiem – Ls 1000;  
• par 10–17 punktiem – Ls 3000;  
• par 18–25 punktiem – Ls 5000;  
• par 26 un vairāk punktiem – Ls 7000. 
 Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. maijs 

 


