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Sagatavots SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

NACIONĀLĀS SUBSĪDIJAS

Atbalsts investīcijām lauksaimniecības
nozarē.
Paredzams, ka drīzumā tiks apstiprināts un
sāks darboties subsīdiju nolikums “Atbalsts
investīcijām lauksaimniecības nozarē”.
Kas varēs saņemt subsīdijas?
Mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir juridiskas
personas (zemnieku saimniecības, SIA) un
kuros ir mazāk par 250 darbiniekiem. Uzņēmumiem ir jāatbilst obligātajiem standartiem
attiecībā uz higiēnu un dzīvnieku labturību,
kas būs jāapliecina ar Pārtikas un veterinārā
dienesta izziņu.
Pretendentam ir jābūt vismaz vienu gadu ilgai
pieredzei lauksaimnieciskajā ražošanā.
Cik liels būs subsīdiju apjoms?
Subsīdijas plānots piešķirt 30% apjomā no
investīcijām izlietoto līdzekļu kopsummas, bet
ne vairāk kā 10 000 Ls vienam pretendentam.
Izņēmums ir atzīti lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas kooperatīvi, kam maksimālais
atbalsts ir paredzēts 50 000 Ls apmērā.

Par ko varēs saņemt subsīdijas?
Atbalstu plānots piešķirt
 graudu un eļļas augu, šķiedraugu pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtu iegādei,
būvju rekonstrukcijai un renovācijai;
 lopkopības produktu (medus, piena) ražošanas būvju rekonstrukcijai un renovācijai un
nepieciešamo būvmateriālu iegādei.
Kad un kur varēs pieteikties?
Pieteikties
uz
subsīdijām
varēs
līdz
2005. gada 1. augustam Lauku atbalsta dienesta
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.
Uzmanību!
Uz šīm subsīdijām varēs pieteikties tikai par
tiem ieguldījumiem, kuri būs veikti uzņēmumā
pēc subsīdiju nolikuma publikācijas “Latvijas
Vēstnesī”!

LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācijai.

 Šī atbalsta saņemšanai projekta iesniedzē-

jam ir jāpievērš uzmanība tam, lai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarācijas
dati par pēdējo noslēgto gadu, kuru viņš
iesniedz LAD kopā ar pieteikumu, pilnībā
sakristu ar deklarāciju, kas ir iesniegta
Valsts ieņēmumu dienestā (VID). LAD
pārbaudīs visas ar pieteikumiem iesniegtās
IIN deklarācijas un nesakritību gadījumā
var piemērot sankcijas un pat izslēgt projekta iesniedzēju no atbalsta saņēmēju loka
uz laiku līdz 2 gadiem.
 Pēc projekta apstiprināšanas LAD jebkuras
izmaiņas projekta aktivitātēs var veikt tikai
ar nosacījumu, ka tās ir saskaņotas ar LAD
pirms to realizēšanas dzīvē.

Standartu sasniegšana
 Uz pasākumu „Standartu sasniegšana” var
pretendēt arī tie uzņēmumi, kas ir saņēmuši atbalstu no SAPARD programmas. Taču
šiem uzņēmumiem ir jāievēro to saistības
5 gadu laikā neatsavināt tehniku un iekārtas, kas ir iegādātas par SAPARD projekta
līdzekļiem.

 Savukārt saimniecības, kas ir saņēmušas

strukturālo fondu (SF) jebkādu atbalstu
Vienotā programmdokumenta 4. prioritātes “Lauku attīstības un zivsaimniecības
veicināšana” 4.1. pasākumā “Investīcijas
lauksaimniecības uzņēmumos”, nevar pretendēt uz atbalstu pasākuma “Standartu
sasniegšana” ietvaros, jo, piesakoties uz
SF atbalstu, tās ir apliecinājušas, ka to ražošana jau atbilst minimālajiem standartiem.
 Pēc pašreizējiem nosacījumiem uz šo pasākumu nedrīkst pieteikt projektus tikai atsevišķu detaļu nomaiņai (piemēram, slaukšanas iekārtām), bet var nomainīt tikai visu
iekārtu kopumā. Attiecībā uz šo nosacījumu Zemkopības ministrija ir izstrādājusi
grozījumus, kā nepieciešamības gadījumā
kompensēt iekārtu daļēju nomaiņu, bet šie
grozījumi vēl ir jāapstiprina Eiropas Komisijā.

Pieteikums PVTM par piena kvotām, par kartupeļu cieti, par aitu mātēm
Pieteikums par 2004. gadā saražotām un realizētām bāzes un sertificētu kategoriju zālāja
un linu sēklām
Pieteikums par 2005. gada kaušanas prēmijām
Agrovide
Laiks, kad platībai ir jābūt nopļautai un zālei novāktai
Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai
Standartu sasniegšana
Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana
Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai
Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu
radīto postījumu vietās
Procentu likmju subsīdijas, lauksaimniecības nozares netiek atbalstītas
Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksājumu daļējai segšanai par kultūraugu un produktīvo
mājlopu apdrošināšanu
Par pārraudzībā esošu govi
Govju ganāmpulka īpašniekam par katru pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni)
Par elektronisko svaru vai elektrisko cirpšanas aparātu iegādi

Pēdējais sēšanas datums, ja vēlaties saņemt tiešos maksājumus par laukaugu platībām

Pieteikums PVTM saņemšanai par laukaugu un lopbarības platībām

Pastāvīgajām pļavām vai ganībām, ilggadīgajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai vismaz
vienu reizi nopļautiem

Pieteikums platību maksājumu saņemšanai

Termiņš

PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un maksāšanas termiņš

10

15

Jūlijs
20

3

25

30

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

VPM - Vienotais platības maksājums

PVTM - Papildus valsts tiešie maksājumi

Tikai zemnieku saimniecībām, kuras šo termiņu ir saskaņojušas ar VID

5

3

1

1) Ja vēlaties saņemt VPM, tad tas ir pēdējais datums, līdz kuram pastāvīgajām pļavām vai ganībām, kā arī aramzemē iesētajiem ilggadīgajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai vismaz vienu reizi nopļautiem un zālei novāktai vai sasmalcinātai un izkliedētai
2) Ja vēlaties saņemt VPM+PVTM lopbarības platībām, tad tas ir pēdējais datums, līdz kuram aramzemē iesētajiem ilggadīgajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai vismaz vienu reizi nopļautiem un zālei novāktai

31

2

3

25

1) Līdz 1. jūnijam var iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai.
2) Tiem, kas pieteikumu iesniedza līdz 2004. gada 1. decembrim, līdz 1. jūnijam ir jāiesniedz atskaite par iepriekšējo gadu, pēc kuras izvērtēšanas tiks veikts maksājums 2005. gadam

1

Labojumi un
papildinājumi

Labojumi un
papildinājumi

20

1

Nekustamā īpašuma nodoklis (par
Maksāšanas termiņš
zemi)

Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)

15

10

Jūnijs
5

25

1

Maijs

SVARĪGĀKIE DATUMI, KURUS NEDRĪKST AIZMIRST LAUKU UZŅĒMĒJS

Preču pavadzīmes-rēķini,
Atskaite par preču pavadzīmju-rēķinu un darījumu kvīšu izlietojumu
darījumu kvītis
Sociālās apdrošināšanas obligātās Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš PAŠNODARBINĀTAJIEM
iemaksas

Kazkopība

Piena lopkopība

Visiem lauksaimniekiem

ERAF programma

Atbalsts mežsaimniecībai

Lauku attīstības plāna pasākumi

Papildu valsts tiešie maksājumi

Vienotais platības maksājums

Struktūrfondu
atbalsts

Nacionālās
subsīdijas

Grāmatvedība un
nodokļi

2

1

Augusts
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VIDES PRASĪBAS AUGKOPĪBAS SAIMNIECĪBĀM VIDES JUTĪGAJĀ TERITORIJĀ
Lai Latvijā realizētu kopējo lauksaimniecības politiku, vairākos tās sektoros ir jāsasniedz Eiropas Savienībā noteiktie vides aizsardzības, higiēnas un darba
drošības standarti.
Visā Latvijas teritorijā ir noteiktas atsevišķas paaugstinātam riskam pakļautas zonas – īpaši jutīgās
teritorijas, kuras atrodas Lielupes un Daugavas upju
baseinos. Tās ir Dobeles, Bauskas, Jelgavas un Rīgas rajona robežās (78 pašvaldības), kur ir intensīva
lauksaimniecība, līdz ar to pastiprināti tiek piesārņotas
ūdenstilpes – grāvji, upes, ezeri. Šajās teritorijās ir
izvirzīta prasība lauksaimniekiem strādāt atbilstoši
īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas nosacījumiem.
Minēto četru rajonu saimniekiem ir obligāti jāievēro turpmāk minētie nosacījumi, bet tas ir jādara
katram Latvijas lauksaimniekam, ja negrib piesārņot
apkārtējo vidi.
Mēslošanas prasības
Jebkura veida mēslojumu ir aizliegts izkliedēt uz
sasalušas, pārmitras, ar sniegu klātas augsnes.
Organisko mēslojumu – pakaišu kūtsmēslus, šķidrmēslus un vircu – nedrīkst izkliedēt laika posmā no
15. novembra līdz 1. martam. Pakaišu kūtsmēsli ir
jāiestrādā 24 stundu, šķidrmēsli un virca – ne vēlāk kā
12 stundu laikā pēc izkliedēšanas. Vismaz puse ziemas periodā uzkrāto šķidrmēslu ir jāizmanto kultūraugu mēslošanai līdz 1. jūlijam. Rudenī tie ir jālieto tikai
kopā ar augu pēcpļaujas atliekām, iestrādājot augsnē
ar lobīšanas metodi vai iearot.
Laikā no 2004. līdz 2008. gada martam saimniecībām ir atļauts lietot tādu organiskā mēslojuma daudzumu, kas nepārsniedz 210 kg slāpekļa uz hektāru
gadā, kas atbilst 2,1 dzīvnieku vienībai (piemēram,
viena govs – 0,7 dzīvnieku vienības).
Ja minerālaugsnēs kultūraugiem nav lietots organiskais mēslojums un netiek veikts saimniecības barības vielu aprites bilances aprēķins, tad minerālmēslus
lieto, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamās slāpekļa
minerālmēslu normas (kg/ha):
 tīruma un pļavu stiebrzāles – 190, zālāji ar lielu
tauriņziežu pārsvaru – 35;
 ziemas kvieši – 180, ziemas mieži – 150,
ziemas tritikāle – 140,
 ziemas rudzi – 130;
 vasaras kvieši – 170, vasaras mieži – 130,
auzas – 110;
 cukurbietes — 190, kartupeļi – 150;
 rapsis eļļas ieguvei – 200, eļļas lini – 60;
kultivētās ganības – 240.
Slāpekļa minerālmēslus zālājiem (tīrumi, pļavas,
ganības) lieto līdz 15. septembrim, bet fosfora un kālija minerālmēslus – līdz 15. oktobrim.
Lai varētu ekonomiski pamatoti strādāt, zemniekiem ir jāzina, kas iepriekš katrā laukā ir audzēts,
kādas darbības veiktas katra kultūrauga audzēšanas
laikā, lai iegūtu plānoto ražu. Šim nolūkam tiek veikta
lauka vēstures uzskaite un veidots mēslošanas plāns.
3

Lauka vēstures uzskaite ir jāveic, sākot ar
2005. gadu, saimniecībās, kurās mēslošanas līdzekļus lieto 10 ha un lielākā platībā, bet augļu un
dārzeņu saimniecībās – 3 ha un lielākā platībā.
Lauku vēstures uzskaitē ir jāiekļauj informācija par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem, audzējamo kultūraugu, šķirni, veiktajiem agrotehniskajiem pasākumiem, lietoto mēslojumu, lietotajiem
augu aizsardzības līdzekļiem, novākto ražu.
Kultūraugu mēslošanas plāns. Saimniecībām, kurās mēslošanas līdzekļus lieto 10 ha un
lielākā platībā, bet augļu un dārzeņu saimniecībām – 3 ha un lielākā platībā, šī plāna gatavošana
ir jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2008. gadam. Kultūraugu mēslošanas plānu sagatavo vienam gadam,
tajā iekļaujot informāciju par audzējamo kultūraugu, tā šķirni, izmantošanas veidu un plānoto
ražu, iepriekšējā gadā audzēto kultūraugu
(priekšaugu), minerālmēslu lietošanu (slāpekļa,
fosfora, kālija iestrādes normām, minerālmēslu
veidu un to vajadzīgo daudzumu uz vienu hektāru
un visā lauka platībā) u.c. būtiskus faktorus.
Plāna sagatavošanai ir nepieciešami augsnes
agroķīmiskās izpētes dati, kas nav vecāki par
5 gadiem. Tā kā līdz 2008. gadam ir palikuši vairs
tikai trīs gadi, tad aicinām lauksaimniekus neatstāt augsnes agroķīmisko izpēti uz pēdējo brīdi.
Mēslošanas plānu kārtējā gada pavasarim un
vasarai izstrādā ne vēlāk kā līdz 31. martam, zālāju un nākamā gada ražai sēto ziemāju mēslošanai
rudenī – ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.
Augu maiņas plāns. Sākot ar 2005. gadu, ir
jāizstrādā saimniecībām, kurās sējplatība nav
mazāka par 10 ha.
Augu maiņa ir agronomiski pamatota, konkrētiem apstākļiem piemērota kultūraugu secība laukā ar noteiktu rotāciju vai bez tās. Augu maiņa no
augsekas atšķiras ar to, ka tā pieļauj viena kultūrauga atkārtotu audzēšanu vienā laukā. Tomēr, lai
pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu priekšaugu
pozitīvo ietekmi, projektējot un realizējot augu
maiņu, iespēju robežās ir jāievēro kultūraugu
audzēšanas starplaiki vienā un tajā pašā laukā. Ja
konkrētajā situācijā ekonomisku vai tehnoloģisku
iemeslu dēļ nav iespējams ievērot rekomendētos
starplaikus viena kultūrauga audzēšanā vai izvēlēties labākos priekšaugus, augu barības elementu
izskalošanās un atkārtoto sējumu negatīvās ietekmes samazināšanai ir ieteicams audzēt starpkultūras.
Lai samazinātu augsnes eroziju un barības
elementu izskalošanos, augu maiņas plānā ir jāparedz, ka vismaz 50% no saimniecībā izmantojamās lauksaimniecības zemes rudens un ziemas
periodā tiks aizņemta ar kādu kultūraugu vai tā
pēcpļaujas atliekām.
Nepieciešamo palīdzību visu minēto prasību
ieviešanā, kā arī konsultācijas var saņemt visos
Latvijas rajonu lauku konsultāciju birojos.
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KONTAKTINFORMĀCIJA

LAUKU ATBALSTA DIENESTA REĢIONĀLĀ PĀRVALDE
RLP
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Zemgales RLP
Ziemeļaustrumu RLP
Ziemeļkurzemes RLP
Ziemeļvidzemes RLP

Tālruņa numurs
4624188
3807430
5307096
5035848
5237644
3022232
4471470
3237806
4221510

Adrese
Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV-4600
Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV-3801
Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV-5301
Brīvības ielā 40, Ogre, LV-5001
Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV-5200
Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV-3001
Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV-4401
Dundagas ielā 4, Talsi, LV-3201
Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4200

LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU BIROJI
Rajons
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Sigulda
Saldus
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

Adrese, e-pasta adrese
Lāčplēša 2a, aizkraukle@llkc.lv
Dārza 11, aluksne@llkc.lv
Brīvības 46a, balvi@llkc.lv
Uzvaras 1, bauska@llkc.lv
Bērzaines 5, cesis@llkc.lv
Sēlijas 25, daugavpils@llkc.lv
Uzvaras 2, dobele@llkc.lv
Ābeļu 2, gulbene@llkc.lv
Bebru 108, jekabpils@llkc.lv
Dobeles 41, jelgava@llkc.lv
Skolas 9, kraslava@llkc.lv
Pilsētas lauk. 4-102, 103, kuldiga@llkc.lv
Graudu 23, liepaja@llkc.lv
Jūras 58, limbazi@llkc.lv
Raiņa 16, ludza@llkc.lv
Poruka 2, madona@llkc.lv
Brīvības 15, ogre@llkc.lv
Raiņa bulv. 21b, preili@llkc.lv
Dārzu 7a, rezekne@llkc.lv
Raiņa 3, sigulda@llkc.lv
Kuldīgas 69, saldus@llkc.lv
Kr.Valdemāra 21a, talsi@llkc.lv
Pils 11, tukums@llkc.lv
Kalnamuiža 6, smiltene@llkc.lv ;
valka@llkc.lv
Mūrmuižas 9, valmiera@llkc.lv
Kuldīgas 25, ventspils@llkc.lv

N. Grickus
zīmējumi
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Tālrunis; fakss
t. 5122579; 5122572; t./f. 5122566
t. 4307012; 4307014; f. 4307013
t. 4521058; f. 4522811
t./f. 3927211
t. 4122048; t./f. 4120324
t. 5422332; 5440980; t./f.5423215
t./f. 3722579
t./f. 4473852
t. 5233525; 5232232; f. 5233127
t. 3050555; t./f. 3011579
t./f. 5681104; t. 5681105; 5681498
t. 3323519; f. 3341493
t. 3481216; f. 3407278
t. 4070624; t./f. 4022077
t. 5707201; t./f. 5707200
t. 4807688; 4807466; t./f. 4807464
t./f. 5022792
t./f. 5381263; t. 5381261; 5381262
t. 4623204; 4625224; f. 4625224
t./f. 7973491
t. 3822480; 3881014; f. 3881014
t. 3291907; 3291908; f. 3291906
t. 3122731; f. 3123452
Smiltenē: t. 4774730; 4774729
Valkā: t. 4725957
t. 4221757; f. 4221790
t./f. 3628565

