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Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

2017.gada 29.jūnijā 
 

No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu, kam piemēro samazināto akcīzes 
nodokļa likmi 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopota informācija par lauksaimnieku 
iesniegumiem dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai 
2017./2018.saimnieciskajā gadā. Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada 
1.jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi. 

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties minēto dīzeļdegvielu no 2017.gada 
gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.novembrim. Šobrīd var iegādāties ne vairāk kā 90% no kopējā 
piešķirtā daudzuma.  

Līdz šā gada 30.novembrim LAD vēlreiz atkārtoti izvērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja 
atbilstību noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tiks konstatēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas 
daudzums ir nepamatots, tiks nosūtīts atkārtots lēmums par piešķirto degvielas apjomu.  

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā šādu sadalījumu 
atkarībā no audzējamās kultūras: 
1. augkopība — 100 litru uz vienu hektāru, 
2. augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru, 
3. zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 
vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums 
vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru, 
4. zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā 
nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 litru uz hektāru, 
5. zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru, 
6. citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma 
saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru. 

LAD atgādina, ka auksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja to 
izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās. 

Jāņem vērā, ka 2017./2018.saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa 
likmi nepiešķir grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam. 

Lauku atbalsta dienests administrē dīzeļdegvielas piešķiršanu lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem saskaņā ar 2015.gada 14.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.194 „Kārtība, kādā 



piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), 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”.  
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