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❖ Sākot ar 2014. gada 1. jūniju tika ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms.

❖ Attiecināms tieši uz sezonas rakstura darbiem augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai

stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

❖ Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa likme ir 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 euro katrā

nodarbinātības dienā.

❖ Maksimāli 65 nostrādātās dienas un saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevar pārsniegt 3000

eiro personai. Šis nodokļa režīms attiecas tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti tieši

sezonas rakstura darbos no kārtējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 30. novembrim.

❖ Valdība šī gada 1. martā apstiprināja izmaiņas sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmā,

dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos,

lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes sagatavošanu produkcijas ražošanai (aršana, sēšana, ražas

novākšana u.tml.). Pagarināts arī laika periods no 65 dienām līdz 90 dienām, kad sezonas darbos

nodarbinātā ienākumiem var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

❖ Lai valdībā lemtais stātos spēkā, lēmums būs jāpieņem Saeimai.



Sezonas laukstrādnieka programmas nosacījumi un to 
izpilde

Saimniecības

Sezonas 

laukstrādnieki
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(euro)
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laukstrādnieku 
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Vidējais laukstr.

sk. saimniecībā

2014 89 1 804 258 277,00 40 528,00 20,27

2015 135 2 681 549 014,00 83 926,00 204,78 31,30 19,86

2016 151 2 733 706 836,18 107 575,85 258,63 39,36 18,10

2017 166 2 763 923 314,73 139 972,62 334,17 50,66 16,64

2018 186 2 516 1 116 514,13 168 528,89 443,77 66,98 13,53

2019 230 3 240 1 408 101,21 212 669,27 434,60 65,64 14,09

2020 262 3 848 1 598 674,65 241 009,35 415,46 62,63 14,69

2021 279 3 530 1 734 350,94 262 477,04 491,32 74,36 12,65

Sasniedzamais 

rādītājs 15% 7 700 370 000,00 51 333,33



❖ 2021 g. sezonā sezonas laukstrādnieki zemnieku saimniecībās trūka no 10% līdz 50%.

❖ Sezonas strādnieku trūkums visvairāk ietekmēja lielās saimniecības, kuras produkciju pārdod

vairumā, piegādā lielveikaliem. Lielās saimniecības spēcīgi izjūt sezonas darba roku trūkumu tieši

ražas vākšanas sezonā.

❖ Kā rezultātā 2021. gadā nenovākta palika no 10% līdz pat 40% ražas.

❖ Piemēram, 35t ābolu un 15t smiltsērkšķu palika nenovākti vienai saimniecībai, bet citai 11t zemeņu

tika nopļautas un aizvestas uzmežu.

❖ Mazajām saimniecībām ir nedaudz vieglāk, tās spēj izlīdzēties ar ģimenes un radu palīdzību, bet lai

paplašinātos, klāt nāk sezonas strādnieku problēma.



❖ Lielākās saimniecības izmanto sezonas viesstrādniekus. Arī tie trūkst un nespēj atrisināt darba roku

trūkumu. Viesstrādnieku uzaicināšana, noformēšana un nodarbināšana ir dārga un sarežģīta.

❖ Uz bezdarbniekiem cerību nav, piemēram, saimniecībā no 113 sezonas laukstrādniekiem, tikai 5 bija

bezdarbnieki, no tiem ar vienu noslēgts darba līgums uz pastāvīgu darbu. Pārsvarā ogu un augļu vākšanā

piedalās skolēni un atvaļinājumā esošie cilvēki.

❖ Arī stādījumu kopšanas, ravēšanas un stādīšanas darbos ir arvien lielāks roku trūkums.

❖ Ja situācija nemainīsies, tad mums pietrūks zemenes, avenes, ķirši, plūmes un mellenes, jo šo kultūru ogu

vākšanu nav iespējams mehanizēt. Daudzas saimniecības jau samazina savas stādījumu platības un

daudzas vienkārši likvidējas un sāk darboties citā jomā.



Paldies par uzmanību!
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