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Klientiem izmaksāts vairāk nekā 602 milj. eiro 
liels atbalsts 



Platību maksājumi 2018

Rekordliels lauksaimnieku skaits saņem platību 
maksājumu avansus oktobrī
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-Lauksaimnieki piesakās platību 
maksājumiem elektroniski;

-Automatizēti procesi – «zaļais koridors»: 
> 60% pieteikumu administrēšanu veic IT 
sistēma;

-4 gadu laikā klientu pieļauto kļūdu līmenis 
samazinājies vairāk nekā 6 x



Platību maksājumi 2018
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Platību maksājumi 2018
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Publiskajā kartē publicēti lauki ar klientu 
deklarētajām kultūrām -
https://karte.lad.gov.lv

-Klientiem publiski pieejami dažādi 
lauku reģistra dati

-3 x palielinājusies saņemtā 
informācija par nekoptām platībām 



Investīcijas 2018

Tika izsludinātas 102 projektu pieņemšanas kārtas
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Investīcijas 2018

• Uzsākti 1587 modernizācijas projekti lauku saimniecībās

• Aktīvi saimniekojuši mežsaimnieki - kopti 17 400 ha mežu

• Aktīvi turpināta pašvaldību lauku ceļu uzlabošana – gadā uzlaboti 272 
km ceļu (kopumā - 432 km)

• Uzbūvēti 28 uguns novērošanas torņi, lai preventīvi sargātu mežus no 
ugunsgrēkiem un citiem mežu apdraudējumiem

• Īstenoti daudzi LEADER pasākumi, piemēram, projekti jūras piekrastes 
kāpu apsaimniekošanai, Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla 
attīstībai u.c. 
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E-indekss

LAD - labākā valsts pārvaldes iestāde valstī e-indeksa mērījumā 
2018. gadā!

Dienests atzīts kā iestādes iekšējo procesu un starpiestāžu elektroniskās 
saziņas līderis:

• izcili novērtēts klientu apkalpošanas jomā;

• augsts tīmekļvietnes atbilstības līmenis piekļūstamības prasībām;

• nodrošina proaktīvu informāciju lauksaimniekiem par pieejamajiem atbalsta 
veidiem u.c.
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Robots Varis
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Atvērtie dati

-Dienesta dati ir pieejami atvērto datu 
portālā visiem lietotājiem un visiem 
nolūkiem

-Dati ir strukturēti un pieejami ģeotelpiskā 
un mašīnlasāmā veidā, atvieglojot datu 
lietotājiem to izmantošanu
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LAD 2019. gadā
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Platību maksājumi

Kādus maksājumus lauksaimnieki vēl saņems? 

-Saistītais maksājums par liellopiem – februārī

-Jauno lauksaimnieku atbalsts un Rugāju lauki ziemas 
periodā – martā

-Saistītais atbalsts par sēklām - aprīlī/maijā
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Platību maksājumi 2019
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Sezona tiks uzsākta 
10.aprīlī!

Tiks organizēti 
semināri un 

konsultācijas visā 
Latvijā 

-Nebūs maksājuma apgabaliem, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI)

-Nevarēs uzņemties jaunas saistības 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, rugāju lauks 
ziemas periodā, vides saudzējošas metodes 
dārzkopībā. 
Varēs BDUZ!



Platību maksājumi 2019

-Oktobrī tiks izmaksāts zaļināšanas maksājuma avanss 75% apmērā

-Gala aprēķinu vēstules par 2019.gada sezonu gatavos ātrāk: 

• par tekošā gada maksājumiem klienti tās saņems janvāra sākumā

• maksājumiem, kas izmaksāti nākamā gada pirmajā pusgadā – jūnijā

-Satelīta attēlu plašāka izmantošana, piemēram, ziemāju platību 
noteikšana gada sākumā

-Papildu atbalsts klientiem, veicot platību zīmēšanu attālināti 
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Platību maksājumu likmes

2018.gads 2019.gads

Vienotais platību 
maksājums

76,80 EUR/ha 82 EUR/ha

Zaļināšanas maksājums 44,38 EUR/ha 49 EUR/ha
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Investīciju pasākumi

Plānotās kārtas
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Pasākums Izsludināšana Pieņemšana

M 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības

Maijs Jūnijs

M 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Maijs Jūnijs

M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos Oktobris Novembris

4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Oktobris Novembris

4.3. Atbalsts ieguldījumiem 
infrastruktūrā

Oktobris Novembris

LEADER 
M 19.3 Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība

No 2019. gada 1. februāra līdz 30. 
jūnijam



Investīciju pasākumi

2018.gadā daudz lielāka tiesībsargājošo
iestāžu darbība

-par uzraudzībā esošiem projektiem 

-projektiem, kam beigusies uzraudzība
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Elektroniskā pieteikšanās 
sistēma

EPS papildināšana ar jaunām funkcionalitātēm 
(kalendārs) 
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Mobilā aplikācija
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Robots Varis
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Robotam tiks paplašināts amata 
apraksts, nosakot jaunus 
pienākumus, 
piemēram, pārbaudīt klientu 
apgūto apmācību dokumentus 
u.c.



Paldies!


