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Rīgā 
 

Datums skatāms laika zīmogā  Nr. 9.2-2e/2392/2020 

Uz 23.10.2020.  Nr.  

 

Latvijas Lauku tūrisma 

asociācijai “Lauku ceļotājs” 

 

Par situāciju lauku tūrisma nozarē  

2020.gada rudenī 

 

Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) speciālisti ir izvērtējuši Latvijas Lauku 

tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 2020.gada 23.oktobra vēstuli par situāciju lauku tūrisma 

nozarē 2020.gada rudenī un sniedz viedokli par minēto vēstuli. 

1. Par valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksām un nekustamā īpašuma nodokli. 

Informējam, ka arī Zemkopības ministrija, neskatoties uz to, ka izprot valdības vēlmi 

sociāli pasargāt un aizsargāt tos Latvijas iedzīvotājus, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz 

minimālo darba algu, iesniedza valdībā iebildumus par Labklājības ministrijas izstrādāto 

likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””. Zemkopības ministrija 

uzskata, ka minētajā likumprojektā virzītie likuma grozījumi ir pārsteidzīgi. Turklāt ar likuma 

grozījumiem plānots ne tikai palielināt darbaspēka nodokļu slogu, bet arī vēl vairāk sarežģīt 

darbaspēka nodokļu aprēķināšanas kārtību gan vispārējā režīmā nodarbinātām personām, gan arī 

lauku uzņēmējiem, kas pārsvarā ir pašnodarbinātas personas. Šobrīd minētā likumprojekta 

izskatīšana notiek Saeimā. 

Arī Zemkopības ministrija ir iestājusies pret kadastrālo vērtību pārskatīšanu, kas 

nesamērīgi palielinās nekustamā īpašuma nodokļa slogu lauku uzņēmējiem. Reaģējot uz 

plānotajām kadastrālo vērtību izmaiņām, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu 

“Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””, kas izsludināts Valsts sekretāru 

2020.gada 13.augusta sanāksmē (prot. Nr. 32 25.§). Lai nodrošinātu taisnīgu un samērīgu 

nekustamā īpašuma nodokļa apmēru pēc kadastrālo vērtību pārskatīšanas, minētais likumprojekts 

paredz no 2022.gada 1.janvāra speciālo vērtību piemērot arī tām lauku zemes vienībām, kuras 

nepārsniedz trīs hektārus, un pagarināt speciālās vērtības piemērošanu lauku zemēm līdz 

2027.gadam. Papildus tam informējam, ka Finanšu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 

2019.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.47 1.§ 4.punktā dotajam uzdevumam, ir 

uzsākusi darbu pie nekustamā īpašuma nodokļa politikas izmaiņu izstrādes, tajā skaitā arī pie 

nekustamā īpašuma nodokļa likmes pārskatīšanas. 

Norādām, ka jau šobrīd likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” dod tiesības 

pašvaldībām pašām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0,2 līdz 3 procentiem, kā arī 

dod tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Savukārt likumā 

“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-

19 izplatību” 4.pantā noteikts, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt un pārcel nekustamā 



īpašuma nodokļa samaksas termiņus uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros. 

2. Atbalsts darbības pārstrukturēšanai tiem, kam uzņēmējdarbība ir jāpārplāno. 

Ņemot vērāt, ka Eiropas Savienības (ES) līmenī vēl nav panākta formāla vienošanās par 

daudzgadu budžetu un Kopējās lauksaimniecības politikas regulējumu periodam pēc 2020. gada, 

atšķirībā no citiem ES fondiem un politikām, Kopējai lauksaimniecības politikai ir noteikts 

pārejas periods no 2021. līdz 2022. gadam un jaunais plānošanas periods sāksies tikai ar 2023. 

gadu. Šajā periodā tiks turpināti virkne Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākumu, kuru finansēšanai tiks piešķirta daļa no kopējās plānošanas periodam no 2021. - 

2027.gadam finansējuma aploksnes. 

Atbalsts būs pieejams apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”, kas tiek īstenots ar LEADER pieeju saskaņā ar 35 vietējo rīcības 

grupu sagatavotām sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijām. Plānots, ka pārejas perioda 

atbalstu vietējās rīcības grupas prioritāri novirza vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām 

(nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbībai attīstībai, t.sk. tūrismam, darbības pārstrukturēšanai), lai 

radītu jaunus produktus un pakalpojumus un attīstītu esošos produktus un pakalpojumus vietējā 

teritorijā, veicinātu produktīvāk izmantot vietējos resursus, pievienotu produktiem vērtību, 

sekmētu sadarbību un vietējo produktu patēriņu, tādejādi radot lauku teritorijā jaunas vērtības un 

jaunas darba vietas.  

Tāpat šobrīd notiek darbs pie Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā 

plāna 2021.-2027.gadam sagatavošanas. Līdz šim Zemkopības ministrija ir veikusi visaptverošu 

situācijas analīzi, lai sagatavotu argumentētus priekšlikumus nākotnes atbalsta instrumentiem, kā 

arī jau 2019. gadā ir uzsākusi un joprojām turpina dialogu ar iesaistītajām pusēm (notikušas 

vairāk kā 30 darba grupas), lai sagatavotu vienotu redzējumu par Kopējās lauksaimniecības 

politikas īstenošanu Latvijā pēc 2020.gada. Sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm ir 

identificētas būtiskākās vajadzības, kas būtu prioritāri risināmas ar Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai atbalstu nākamam plānošanas periodam pieejamā lauku attīstībai 

samazinātā budžeta apstākļos. Šobrīd ir uzsāktas sarunas ar Eiropas Komisiju par sagatavoto 

situācijas analīzi un notiek atbalsta intervenču un to īstenošanas mehānismu izstrāde. 

Ar sagatavoto situācijas analīzi un prioritārajām vajadzībām ir iespēja iepazīties 

Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē www.zm.gov.lv sadaļā KLP nākotne.  
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