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1. Vispārīga informācija 
 

Sezonas laukstrādnieka ienākums ir alga, ko strādnieks no 1. aprīļa līdz 

30. novembrim saņem no lauksaimnieka par lauksaimniecības sezonas 
darbiem. 
 

Lauksaimniecības sezonas darbi 

Lauksaimniecības sezonas darbi ir sezonas darbi augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai 
stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu 
šķirošanā (skatīt pielikumu "Kultūraugu kodi"). 

Traktortehnikas vadīšana nav uzskatāma par lauksaimniecības sezonas darbu. 

Lauksaimnieks 

Lauksaimnieks ir sezonas laukstrādnieka darba devējs, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem: 

• zemi izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanā; 
• ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam; 
• nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. 

Sezonas laukstrādnieks 

Sezonas laukstrādnieks ir ienākuma saņēmējs, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 
• ir nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra 

dienas (no iespējamām 244 dienām sezonā) pie viena vai vairākiem 
lauksaimniekiem kopā; 

• saņem ienākumu, kas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā 
nepārsniedz 3000 eiro; 

• četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas 
lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijis darba attiecībās 
vai noslēdzis uzņēmuma līgumu. 
 
Sezonas laukstrādniekam, kurš vienlaikus no viena lauksaimnieka saņem 
sezonas laukstrādnieka ienākumu un citu ienākumu no uzņēmuma vai darba 
līguma izpildes, nepiemēro īpašo sezonas laukstrādnieka ienākuma aplikšanas 
kārtību. Šādā gadījumā nodokļus maksā vispārējā kārtībā. 

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 daļa.  

https://likumi.lv/doc.php?id=56880
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Lauksaimnieka pienākumi 

• Lauku atbalsta dienesta sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas 
sistēmā (turpmāk – LAD informācijas sistēma) pārbaudīt, vai darba ņēmējs 
atbilst sezonas laukstrādnieka nosacījumiem, un šajā sistēmā: 

✓ pirms darbu uzsākšanas katru nodarbināto reģistrē, norādot vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, ienākuma gūšanas dienu un noslēgtā līguma 
veidu (rakstveidā noslēgts darba līgums vai rakstveidā vai mutvārdos 
noslēgts uzņēmuma līgums); 

✓ katru nodarbināšanas dienu līdz pulksten 24.00 ievada sezonas 
laukstrādniekam šajā dienā aprēķināto atlīdzību; 

✓ reizi mēnesī piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša 
pēdējās dienas apstiprina apkopoto informāciju un, izmantojot Valsts 
ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (turpmāk – EDS), iesniedz LAD sagatavoto informāciju 
(sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojumu) VID1 
XML formātā; 

• reizi mēnesī līdz 23. datumam sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli 
pārskaita valsts budžetā; 

• gadam beidzoties, 15 dienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka pieprasījuma 
izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. 

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām par sezonas 
laukstrādnieku ienākumu VID nav jāsniedz. 
Informāciju par sezonas laukstrādnieka ienākumiem un aprēķināto sezonas 
laukstrādnieka ienākuma nodokli lauksaimnieks nav tiesīgs precizēt. 

Nākamajā dienā pēc dienas, kad sasniegts sezonas laukstrādniekam noteiktais 
ierobežojums – cilvēks nodarbināts lauksaimniecības darbos 65 kalendāra dienas vai 
ienākums sezonas lauku darbos sasniedzis 3000 eiro –, lauksaimnieks vispārējā kārtībā 
reģistrē darba ņēmēju VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kā arī no darba 
ņēmēja ienākuma maksā algas nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu. 

Lauku atbalsta dienesta pienākumi 

Lauku atbalsta dienests reģistrētam elektronisko pakalpojumu lietotājam LAD 
informācijas sistēmā nodrošina: 

• iespēju reģistrēt laukstrādnieku un tam aprēķināto atlīdzību, ja reģistrācijas 
dienā laukstrādnieks vēl nav reģistrēts pie cita lauksaimnieka; 

• iespēju iegūt nepieciešamo informāciju par laukstrādnieka nostrādātajām 
dienām un nopelnīto atlīdzību pie visiem lauksaimniekiem kopā; 

• paziņojumu par atlikušo dienu skaitu līdz noteiktā kritērija – 65 kalendāra 
dienu – sasniegšanai (no brīža, kad laukstrādnieks ir nostrādājis 60 kalendāra 
dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā); 

• paziņojumu par atlikušo atlīdzības apmēru līdz noteiktā kritērija – 3 000 eiro – 
sasniegšanai (no brīža, kad laukstrādnieka atlīdzība pārsniedz 2 800 eiro pie 
visiem lauksaimniekiem kopā).  

                                                
1 Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumi Nr. 166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta 

informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai”. 

https://eps.lad.gov.lv/login
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinas#piel3_1
https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinas#piel1
https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
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2. Ienākuma nodokļa 
aprēķināšana un maksāšana 
 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa likme ir 15 %, bet ne mazāka kā 

0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā. 

Tiklīdz lauksaimnieks ir ievadījis LAD informācijas sistēmā sezonas laukstrādniekam 

aprēķināto atlīdzību, LAD informācijas sistēma aprēķina maksājamo sezonas 

laukstrādnieku ienākuma nodokli, piemērojot 15 % likmi vai 0,70 eiro, ja aprēķinātais 

nodoklis nodarbināšanas dienā ir mazāks par 0,70 eiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas nozīmē, ka lauksaimniekam par šādu darbinieku nav jāmaksā darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un riska nodeva. Savukārt no darbinieka 
atalgojuma nav atsevišķi jāietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 
algas nodoklis vispārējā kārtībā. 

Sezonas laukstrādnieku ienākumam nepiemēro iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

progresīvo likmi, bet minēto ienākumu ņem vērā, nosakot nodokļa maksātāja 

gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru. 

Sezonas laukstrādnieka ienākumam nepiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

neapliekamo minimumu, attaisnotos izdevumus un atvieglojumus par apgādībā 

esošām personām. 

Cilvēks, kurš pats nav sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs, bet kura 
apgādībā ir sezonas laukstrādnieks, saglabā tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumus šādos gadījumos: 

• sezonas laukstrādnieks ir jaunāks par 18 gadiem; 
• vasaras mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam, ja sezonas laukstrādnieks ir 

vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iestādē.

 

Ienākuma summa  

≤ 70 eiro 

Ienākuma summa  

> 70 eiro 

IIN  VSAOI  

10% 

90% 

Vienotajā nodokļu kontā iemaksāto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli 

attiecina šādā sadalījumā: 

 

100% 

https://eps.lad.gov.lv/login
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Ja nodarbināšanas dienā līdz pulksten 24.00 LAD informācijas sistēmā reģistrētajam 
sezonas laukstrādniekam nav norādīta aprēķinātā atlīdzība, par sezonas laukstrādnieka 
ienākumu aprēķina minimālo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa likmi 0,70 eiro 
apmērā.2 
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli lauksaimnieks ietur ienākuma izmaksas brīdī 
un iemaksā budžetā līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam. 

2.piemērs 
 
Arvis gūst ZS "Ābelīte" sezonas laukstrādnieku ienākumu augustā 33,00 eiro, no kura 
ietur nodokli 5,20 eiro (skatīt 1. piemēru). Augustā Arvis nav strādājis ne pie viena 
cita lauksaimnieka. 
Ņemot vērā, ka Arvja mēneša ienākums nepārsniedz 70,00 eiro, 
ZS "Ābelīte" ieturēto nodokli 5,20 eiro apmērā samaksā līdz 23. septembrim. 

Ja no laukstrādnieka ienākuma nodokļa ir maksāts valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu kontā, laukstrādnieks ir apdrošināts valsts pensiju apdrošināšanai. 

Sezonas laukstrādnieks var pievienoties pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi, 

vēršoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. 

Katra mēneša 1. datumā lauksaimniekam LAD informācijas sistēmā ir pieejams sezonas 

laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums. 

Lauksaimnieks reizi mēnesī piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas 

mēneša pēdējās dienas minēto ziņojumu iesniedz EDS XML formātā. 

 
Vairāk informācijas par minētā ziņojuma iesniegšanu EDS pieejama VID 

tīmekļvietnes EDS sadaļā “Informatīvie un metodiskie materiāli” materiālā “Kā 

Elektroniskās deklarēšana sistēmā iesniegt pārskatu “Sezonas laukstrādnieku 

ienākuma nodokļa maksātāja ziņojums””.  
 
 

                                                
2 Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3. pielikums. 

 
1.piemērs 
 
Arvis novāc ražu ZS "Ābelīte". 

Darbu veikšanas Aprēķinātais Ieturētais nodoklis Izmaksātais 
un atlīdzības ienākums (eiro) 15 % vai 0,70 eiro ienākums (eiro) 

izmaksas datums  dienā (eiro)  

08.08.20XX. 10,00 1,50 8,50 

09.08.20XX. 20,00 3,00 17,00 

18.08.20XX. 3,00 (0,45) 0,70 2,30 

KOPĀ: 33,00 5,20 27,80 

Par 20XX. gada augustā aprēķināto ienākumu ietur nodokli 5,20 eiro, t.i., 8. un 

9. augustā – 15 % no ienākuma, bet 18. augustā – 0,70 eiro. 
 

https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinas#piel3_1
https://likumi.lv/ta/id/217642-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligato-iemaksu-veiceju-registraciju-un-zinojumiem-par-valsts-socialas-apdrosinas#piel3_1
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-20
https://likumi.lv/doc.php?id=217642
https://likumi.lv/doc.php?id=217642
https://likumi.lv/doc.php?id=217642
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
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3.piemērs 
 
Augustā ZS "Ābelīte" lauksaimnieks sezonas lauksaimniecības darbos nodarbināja trīs 
laukstrādniekus: 

Augustā Liene Balode saņēma sezonas laukstrādnieku ienākumu arī ZS "Lapiņa" 
50 eiro apmērā. 

LAD informācijas sistēmā 1.septembrī ZS "Ābelīte" ir pieejams sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums par augustu. 
 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums 
20XX. gada augusts 

 

Sagatavoto darba devēja ziņojumu ZS "Ābelīte" līdz 5. septembrim iesniedz VID, 
izmantojot EDS, kā arī līdz 23. septembrim samaksā nodokli valsts budžetā. 

Darbu veikšanas un  Aprēķinātais 
atlīdzības izmaksas Vārds, uzvārds, personas kods ienākums (eiro) 

datums   
08.08.20XX. Arvis Kļava 111111-11111 10,00 

08.08.20XX. Liene Balode 222222-22222 10,00 

09.08.20XX. Arvis Kļava 111111-11111 20,00 

09.08.20XX. Liene Balode 222222-22222 20,00 

15.08.20XX. Jānis Tomiņš 333333-33333 30,00 

16.08.20XX. Jānis Tomiņš 333333-33333 30,00 

17.08.20XX. Jānis Tomiņš 333333-33333 30,00 

22.08.20XX. Arvis Kļava 111111-11111 3,00 

22.08.20XX. Liene Balode 222222-22222 3,00 

KOPĀ: 156,00 

 

Nr. 
p.k. 

Nodarbinātā 
Darba 

ienākumi 

Aprēķinātais 
sezonas 

laukstrādnieku 
ienākuma 
nodoklis 

Aprēķinātā sezonas 
laukstrādnieku ienākuma 

nodokļa sadalījums 

Nodarbinātības 
periods 
pārskata 
mēnesī 

personas 
kods 

vārds, 
uzvārds 

valsts sociālās 
apdrošināšanas 

iemaksas 

iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

no līdz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
111111 
11111 

Arvis 
Kļava 

30,00 4,50  4,50 8. 9. 

2. 
111111 
11111 

Arvis 
Kļava 

3,00 0,70  0,70 22. 22. 

3. 
222222 
22222 

Liene 
Balode 

30,00 4,50 4,05 0,45 8. 9. 

4. 
222222 
22222 

Liene 
Balode 

3,00 0,70 0,63 0,07 22. 22. 

5. 333333 
33333 

Jānis 
Tomiņš 

90,00 13,50 12,15 1,35 15. 17. 

Kopā: 156,00 23,90 16,83 7,07  
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IIN un VSAOI maksājumus samaksā vienotajā nodokļu kontā: 

Saņēmējs: Valsts budžets (VID) 

Reģistrācijas numurs: 90000010008 

BIC kods: TRELLV22 
Konts (IBAN):  LV33TREL1060000300000  
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Saistošie normatīvie akti 
• Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 
• Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 
• Ministru kabineta 2014. gada 25.marta noteikumi Nr. 166 "Noteikumi par 

Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma 
nodokļa piemērošanas nodrošināšanai" 

• Ministru kabineta 2010. gada 7.septembra noteikumi Nr. 827 "Noteikumi par 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un 
ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 
iedzīvotāju ienākuma nodokli" 

  

  

http://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
http://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu
http://m.likumi.lv/doc.php?id=265360
http://m.likumi.lv/doc.php?id=265360
http://m.likumi.lv/doc.php?id=265360
http://m.likumi.lv/doc.php?id=265360
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
http://m.likumi.lv/doc.php?id=217642
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Pielikums "Kultūraugu kodi" 

Nr. 
p.k. 

Kultūraugs Kods 

1. Zirņi 420 

2. Sēklas kartupeli 821 

3. Cietes kartupeļi 825 

4. Kartupeļi, kas citur nav minēti 820 

5. Tomāti 826 

6. Lopbarības bietes, cukurbietes 831 

7. Ziedkāposti 842 

8. Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb 
Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb 
Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti), izņemot 
lopbarības kāpostus 

870 

9. Burkāni 843 

10. Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844 

11. Gurķi un kornišoni 845 

12. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni 846 

13. Ķiploki 847 

14. Puravi 849 

15. Galda rāceņi, turnepši 851 

16. Galda kāļi 856 

17. Selerijas 852 

18. Redīsi un melnie rutki 853 

19. Pētersīļi 854 

20. Pastinaki 855 

21. Dārza ķirbji, cukīni, kabači, patisoni 857 

22. Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbji 858 

23. Parastās jeb dārza pupiņas 859 

24. Skābenes 860 

25. Spināti 862 

26. Mārrutki 863 

27. Salāti 864 

28. Parastās dilles 874 

29. Topinambūri 865 

30. Paprika 867 

31. Baklažāni 868 

32. Sparģeļi 869 

33. Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas uz brīvprātīgu saistīto atbalstu 
(BSA) atbalsttiesīgās dārzeņu kultūras katra aizņem mazāk par 0,3 ha 
un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha 

871 

34. Zemenes 926 

35. Arbūzi un melones 937 

36. Ābeles 911 

37. Bumbieres 912 

38. Saldie un skābie ķirši 932 

39. Plūmes 914 

40. Aronijas 918 

41. Smiltsērkšķi 919 

42. Avenes 921 

43. Upenes 922 
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* Piemēram, persiki, aprikozes, plūškoki, irbenes, korintes, sausserži (ēdamo augļu 

šķirnes), kizili, aktinīdijas, citronliānas, lazdas (ēdamo augļu šķirnes). 

** Ja atbilstošajās platībās audzētie kultūraugi ir dārzeņi (tai skaitā garšaugi un kultivēti 

ārstniecības augi), augļu koki vai ogulāji. 

Nr. 
p.k. 

Kultūraugs Kods 

44. Sarkanās un baltās jāņogas 933 

45. Krūmmellenes (zilenes) 924 

46. Lielogu dzērvenes 934 

47. Ērkšķogas 927 

48. Krūmcidonijas 928 

49. Kazenes 929 

50. Dārza pīlādži 931 

51. Vīnogas 935 

52. Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas 
uz brīvprātīgu saistīto atbalstu (BSA) atbalsttiesīgās augļu koku un 
ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha 

950 

53. Citur neminēti ilggadīgie stādījumi* 952 

54. Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē 640 

55. Rabarberi 861 

56. Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (fenhelis, baziliks, timiāns, 
estragons, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, izops, 
piparmētra, pupumētra, vērmele, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, 
ābolmētra, citronmelisa, tauksakne, ehinācija, ārstniecības lupstājs, 
dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere) 

848 

57. Sierāboliņš 880 

58. Kumelīte 881 

59. Kliņģerīte 882 

60. Cigoriņš 883 

61. Ārstniecības gurķene 884 

62. Sējas koriandrs jeb kinza 877 

63. Ķimenes 878 

64. Mārdadzis 879 

65. Sinepe 215 

66. 
Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, melisa, daglītis, 

dedestiņa, kaķumētra) 

930 

67. Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi, 

audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā 

aizņem mazāk par 0,3 ha** 

811 

68. Ilggadīgie stādījumi vai aramzeme, izņemot aramzemē sētus zālājus, ko 
lauksaimnieks deklarē, piesakoties mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas maksājumam** 

101 

 


