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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

AKTUALITĀTES
Pasākumi lauksaimniekiem un
grozījumi MK noteikumos
Lauksaimniecības izstāde Viļānos
Zemkopības ministrija un AS “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” rīko lauksaimniecības izstādi
2010. gada 10. un 11. jūlijā. Izstādē aicinātas piedalīties
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, zinātnes centri,
lauksaimniecības skolas, zemnieku saimniecības,
lauksaimniecības tehnikas un materiālu ražotāji un realizētāji, šķirnes mājdzīvnieku audzētāji, individuālie
ražotāji, ārzemju viesi u.c.
Izstādē plānota gan šķirnes dzīvnieku un lauksaimniecības tehnikas demonstrēšana, gan pļāvēju sacensības,
tikšanās ar ZM pārstāvjiem, kā arī sējumu apskate, izklaides pasākumi un citas aktivitātes
Pieteikumi par dalību izstādē iesniedzami līdz 5. jūlijam.
Sīkāka informācija: Akciju sabiedrība „Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu
stacija”,
Maltas
ciems, Viļānu pagasts
Rēzeknes
rajons,
LV
4650,
tālrunis
64662505,
64662690,
fakss 4662690, e-pasts:
selekcija@inbox.lv.

Sākas pieteikšanās konkursam „Sējējs –
2010”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam
konkursam „Sējējs - 2010”. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas arī pašvaldības un lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs sešās grupās un tiks pasniegta
arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Iepazīties ar konkursa nolikumu un citu ar konkursu saistīto informāciju var ZM interneta mājas lapas
www.zm.gov.lv sadaļā Ministrija/Sējējs.
Grozījumi pasākumā Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem
2010. gada 30. maijā stājās spēkā grozījumi MK
noteikumos Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu
veidā
pasākumam
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.
Ar grozījumiem noteikts, ka Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pagarināt būvniecības un iepirkuma
dokumentu iesniegšanas termiņu, ja to iesniegšana noteiktajā termiņā nav iespējama no atbalsta
pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc ZM un citas informācijas

ŠAJĀ NUMURĀ:
LAUKU SAIMNIEKIEM AKTUĀLĀ LIKUMDOŠANA
 Atbrīvojums no akcīzes nodokļa

VALSTS UN ES ATBALSTS

Projektā DEMO FARM izvēlētas desmit
demonstrējumu saimniecības

 Provizoriskās atbalsta likmes un nosacījumi
 LAD atbildes

Šonedēļ ir noslēdzies zemnieku saimniecību konkurss
dalībai projektā “Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā” jeb DEMO FARM. Projektu īsteno SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”, Latvijas Dabas fonds un
Igaunijas Dabas fonds.
Projektu uzsākot, Latvijas un Igaunijas zemnieku saimniecības tika aicinātas pieteikties dalībai videi draudzīgu
zemnieku saimniecību demonstrējumu tīklā. Interese par
projektu bija liela – Latvijā tika saņemti pieteikumi no
62 saimniecībām. Pirmajā atlases kārtā, izvērtējot pieteikuma anketās apkopoto informāciju, eksperti atlasīja
20 projekta mērķiem piemērotākās saimniecības. Otrajā
izvērtēšanas kārtā gan Latvijas Dabas fonda, gan Latvijas

 Amatniecība Latvijas reģionos

LAUKU ATTĪSTĪBA
LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
 Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
 Grozījumi Komerclikumā
 Jauna veidlapa IIN avansa maksājumu aprēķinam
 Grozījumi likumā “Par IIN”

AUGKOPĪBA
 Laukaugu ražas prognozēšana maijā

SIA LLKC INFORMĒ
 Kalendārs ar svarīgākajiem datumiem jūlijā
 Iznācis jaunais “Bruto seguma aprēķins 2009. gadā”

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv
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Lauku konsultāciju un izglītības centra eksperti klātienē
apmeklēja visas 20 saimniecības un izvērtēja to piemērotību dalībai projektā. Īpaša uzmanība tika pievērsta līdzsvaram starp saimniecisko darbību un dabas daudzveidības saglabāšanu, un jau ieviestajiem videi draudzīgajiem
risinājumiem saimniecībās, kā arī to atbilstībai demonstrējumu veikšanai.
Pēc izvērtēšanas tika atlasītas 10 saimniecības, kas
piedalīsies projektā:
• IK Egita Sudakova no Talsiem;
• Z/s “Jaun-Ieviņas” no Raunas novada;
• Z/s “Lejas Kleperi” no Smiltenes novada;
• SIA “Lejasķerzēni” no Naukšēnu novada;
• Z/s “Lielkrūzes” no Jaunpiebalgas novada;
• Z/s “Mauriņi” no Alūksnes novada;
• Z/s “Silkalni” no Valmieras novada;
• Z/s “Valti” no Skrundas novada;
• Z/s “Vekši” no Valkas novada;
• P/s “Vīksnas” no Alojas novada.
Projekta vadītājs Andrejs Briedis norāda, ka ekspertiem
bija uzdots grūts uzdevums – no 20 lieliskām saimniecībām atlasīt tikai desmit. Visas saimniecības ir ļoti interesantas, aktīvi saimnieko un saudzē vidi ap sevi. A. Briedis
papildina, ka Latvijā un Igaunijā izvēlētās desmit saimniecības atspoguļo saimniekošanas profilu katrā valstī:
Igaunijā izvēlētās saimniecības ir lielākas. Projekta dabas
eksperte Ieva Rove uzsver, ka ir liels prieks par saimnieku
augsto motivāciju saglabāt dabu un dziļo izpratni par
procesiem dabā. Viņa papildina, ka arī paši eksperti būs
priecīgi mācīties no saimniekiem.

Dalībai projektā atlasītajās desmit saimniecībās jau
nākamnedēļ sāksies darbs pie detalizētu saimnieciskās darbības plānu izstrādes, kas ietvers saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu, saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas
analīzi, kā arī ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai. Sākot ar rudeni, zemniekiem
tiks rīkoti mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem, demonstrēšanas prasmēm u.c. jautājumiem. Tīklā iesaistītajiem būs iespēja piedalīties
pieredzes apmaiņā ar Igaunijas un Zviedrijas kolēģiem. Lai demonstrējumu saimniecības varētu uzņemt interesentus, tās tiks nodrošinātas ar informatīvi izglītojošiem stendiem, bukletiem un izglītojošām nodarbībām.
Vairāk informācijas meklējiet mūsu mājaslapās:
www.llkc.lv; www.ldf.lv un www.elfond.ee.
Projekta DEMO FARM teritorija Latvijā aptver Kurzemi,
Vidzemi, Rīgu, Pierīgu; Igaunijā – Võrumaa, Valgamaa,
Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa,
Pärnumaa, Läänemaa, Saarema un, Hiiumaa reģionu.
Projekts tiek līdzfinansēts no Igaunijas-Latvijas programmas 2007–2013 Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.
LLKC un LDF informācija

LAUKU SAIMNIEKIEM AKTUĀLĀ LIKUMDOŠANA
Lauksaimniekiem jauna kārtība, kādā
dīzeļdegvielu atbrīvo no akcīzes
nodokļa
2010. gada 1. jūlijā stāsies spēkā MK noteikumi Nr. 444
„Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs
izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas
meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes”.
Sākot ar 2010. gada 1. jūliju stāsies spēkā jauna kārtība,
kādā lauksaimnieki varēs saņemt atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa dīzeļdegvielai.
Kādi nosacījumi būs jāizpilda, lai saņemtu
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa?
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa var saņemt
• par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ)
platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā pēc
stāvokļa uz 15. jūniju ir deklarēta un apstiprināta
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kārtējā gada vienotā platības maksājuma saņemšanai. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par patstāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu, šajās
platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam deklarēto un
apstiprināto hektāru atbilstoši valsts aģentūras
„Lauksaimniecības datu centrs” datiem pēc stāvokļa saimniecībā uz attiecīgā gada 1. jūniju.
Nosacītās liellopu vienības saimniecībā aprēķina
Lauksaimniecības datu centrs saskaņā ar MK noteikumu 1. pielikumu;
• par tādas meža vai purva zemes platības apstrādāšanu, kurā audzē dzērvenes vai mellenes. Lai
saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, šai
platībai jābūt lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā (to apliecina zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par
platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (par vismaz trīs gadus ilgu laika posmu) un par šo platību Latvijas Augļkopības asociācijas izsniegta
izziņa).
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Kāda ir maksimālā LIZ platība, par kuru var saņemt
atbrīvojumu?
Maksimālā platība, par kuras apstrādāšanu var saņemt
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa attiecīgajā saimnieciskajā gadā, ir 800 000 hektāru.
Ja pieteiktā kopējā platība ir lielāka par 800 000 ha, tad
apstiprinātās platības lielumu proporcionāli samazina
katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam.
Cik ilgs ir saimnieciskais gads?
Saimnieciskais gads tiks rēķināts no 1. jūlija līdz nākamā
gada 30. jūnijam.
Kāds ir limits?
Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz 1. jūlijam aprēķinās
katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam dīzeļdegvielas daudzumu litros, ko varēs iegādāties bez akcīzes nodokļa. Aprēķins būs 100 litri dīzeļdegvielas uz vienu hektāru atbilstošo platību saimnieciskajā gadā.

Kas jādara lauksaimniekam, lai pieteiktos
akcīzes nodokļa atbrīvojumam?
Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas
ražotājs katru gadu no 1. maija līdz 1. jūnijam iesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
iesniegumu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai,
kuram piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.
(2010. gadā šis nosacījums ir jāizpilda citos termiņos).
Kā darbosies jaunā sistēma?
Nosacījumi un sistēmas darbības kārtība attēlota
shēmā.

Sniedz informāciju un nodrošina tās
aktualizāciju LAD vienotajā datubāzē par
konkrētajam lauksaimniekam izsniegto
dīzeļdegvielu un tās daudzumiem

LAD

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

Līdz 1. jūnijam* iesniedz
iesniegumu LAD RLP

LAD
Līdz 1. jūlijam**
pieņem lēmumu par
kokrētā lauksaimnieka
atbilstību un limitu

nodrošina ar pieeju vienotajai
datu bāzei

Lauksaimnieks

Dīzeļdegvielas pārdevējs

LAD lēmums par
piešķirto limitu

uzrāda pārdevējam lēmuma
kopiju un personas apliecinošu
dokumentu

Pārdevējs pārliecinās par lauksaimnieka esamību datu bāzē un viņam piešķirto limitu un atlikumu.
Lauksaimnieks iegādājas degvielu bez akcīzes nodokļa un saņem darīju apliecinošu dekumentu

* 2010. gadā līdz 5. jūlijam
** 2010. gadā līdz 19. jūlijam par dīzeļdegvielas piešķiršanu 40 litru apmērā uz platības hektāru, līdz 2010. gada 15. augustam par
2010./ 2011. saimnieciskajā gadā atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.

Šajā gadījumā summu samaksai kases čekā aprēķina,
no reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē
atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa
summu.

Pēc iesniegumu saņemšanas LAD aprēķinās katram
lauksaimniekam limitu dīzeļdegvielas iegādei bez
akcīzes nodokļa pēc platībām un to atbilstību nosacījumiem.
Dīzeļdegvielu varēs iegādāties jebkurā degvielas
uzpildes stacijā un akcizēto preču noliktavās, kas nodrošinās informācijas sniegšanu un aktualizēšanas
nodrošināšanu vienotajā LAD datu bāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto dīzeļdegvielu un tās daudzumiem.
Lai iegādātos dīzeļdegvielu bez akcīzes nodokļa,
lauksaimniekam būs jāuzrāda lēmuma kopija par to,
ka viņam šāda iespēja iegādāties dīzeļdegvielu bez
akcīzes nodokļa piešķirta, un personu apliecinošs
dokuments, kā arī pilnvarojums iegādāties dīzeļdegvielu, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir juridiskā persona.

Īpašie nosacījumi 2010./2011. saimnieciskajam
gadam
Tā kā jaunā kārtība par lauksaimnieku iespēju saņemt
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa stāsies spēkā
2010. gada 1. jūlijā, tad šajā saimnieciskajā gadā, kas
sāksies 2010. gada 1. jūlijā un beigsies 2011. gada
30. jūnijā, iesniegumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas termiņi ir citādāki, kā tie būs, sākot ar
2011. gadu.
Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 2010./2011. saimnieciskajā gadā
lauksaimniecības produkcijas ražotājam iesniegums
jāiesniedz līdz 2010. gada 5. jūlijam. Iesniegumu var
iesniegt gan rakstiskā, gan elektroniskā formātā.

3

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

LAUKU LAPA

08.06.2010 / Nr. 63

Arī LAD lēmumu pieņemšanai līdz ar to ir mainīts
datums šajā gadā. Līdz šī gada 1. jūlijam lauksaimniekiem jāievēro ierastā kārtība – par iegādāto
dīzeļdegvielu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz pieprasījums un darījumu apliecinoši dokumenti. 2010. gada pirmajā pusgadā Valsts ieņēmumu dienests lauksaimniekiem atmaksās akcīzes
nodokli par 50 vai arī mazāk litriem iegādātās
dīzeļdegvielas par katru LIZ hektāru. Lai pilnībā nodrošinātu akcīzes nodokļa atmaksu par pirmajā
pusgadā iegādāto dīzeļdegvielu, tad par dīzeļdegvielu, kas 2010. gadā iegādāta līdz 30. jūnijam un
par kuru veikta arī samaksa kārtējā gadā, līdz
2010. gada 15. jūlijam jāiesniedz pieprasījums par
nodokļa atmaksu. VID veiks šo akcīzes nodokļa
atmaksu līdz 2010. gada 15. augustam.

Tāpēc sākotnēji LAD līdz 2010. gada 19. jūlijam pieņems lēmumu par dīzeļdegvielas piešķiršanu 40 litru
apmērā uz atbilstošo LIZ. Pēc tam līdz 2010. gada
15. augustam tiks pieņemts lēmums par
2010./2011. saimnieciskajā gadā atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.
Sīkāka informācija
Jauno sistēmu administrēs Lauku atbalsta dienests,
tāpēc sīkāka informācija un iesnieguma veidlapu atradīsiet LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes
degviela.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc MK noteikumiem un LAD informācijas

SIA “LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” PIEDĀVĀ
pie kādiem nosacījumiem (audzēšanas specifikas,
ekspertu ieteiktās izsējas normas un iegūtas ražas
apmēra) konkrētais bruto segums sastādīts.
Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.
Izdevums „Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai 2009. gadā” ar ekspertu veidotajiem bruto segumiem ir pieejams LLKC mājaslapā www.llkc.lv sadaļā
Bibliotēka (tur atrodami arī iepriekšējo gadu Bruto
seguma izdevumi, kas iznākuši kopš 1994. gada).

Sagatavots jaunais izdevums
„Bruto seguma aprēķins zemnieku
saimniecībai 2009. gadā”
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 30 „Kultūraugu
ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas
izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma
aprēķināšanas kārtība” LLKC līdz 1. jūnijam savā
mājaslapā www.llkc.lv ir publicējis gala rezultātus
bruto seguma aprēķinam zemnieku saimniecībā
par 2009. gadu.
Izdevumā „Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai 2009. gadā” ir iekļauti 72 augkopības un
lopkopības nozares bruto seguma aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2009. gadu, t.sk.
• 47 augkopības kultūru bruto segumi (graudaugi,
eļļas un šķiedraugi, dārzeņi un sēnes, augļi un
ogas, zālāji sēklai un lopbarības augi);
• 22 lopu grupu bruto segumi;
• 3 akvakultūru bruto segumi.
Tāpat kā iepriekš arī 2009. gada izdevumā bruto
seguma aprēķini ir papildināti ar skaidrojumiem,

Materiāls „Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai” ir sagatavots par LR Zemkopības ministrijas
dotāciju līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja Elīna Ozola, LLKC Ekonomikas nodaļas vecākā speciāliste.
Papildu informācija:
LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja
Santa Pāvila
tālr.: 63007560
e-pasts: Santa.Pavila@llkc.lv
www.llkc.lv

VALSTS UN ES ATBALSTS
Provizoriskās atbalsta likmes un
nosacījumu tiešo maksājumu
saņemšanai
Pieteikšanās uz lielāko daļu tiešajiem maksājumiem
beidzās šī gada 17. maijā (ar atbalsta samazinājumu
vēl varēja pieteikties līdz 11. jūnijam). Kā ziņo
Zemkopības ministrija (ZM), tad tiešo maksājumu
atbalsta likmes tiks aprēķinātas tikai rudenī līdz
1. novembrim un to veiks Lauku atbalsta dienests.
Taču, balstoties uz iepriekšējo gadu tiešo

maksājumu pieteikto platību, piena, dzīvnieku vienību
skaitu un atbalsta veidiem noteikto finanšu aplokšņu
apjomu, ZM ir aprēķinājusi provizoriskās atbalsta likmes, kuras ir indikatīvas un var atšķirties no
faktiski izmaksātajām atbalsta likmēm, tomēr sniedz
aptuvenu ieskatu par sagaidāmo tiešo maksājumu
atbalsta apjomu par 2010. gadu (1. tabula).
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Tiešo maksājumu likmes
Nr.
p.k
I. ES tiešie maksājumi

Tiešo maksājumu veidi

1.

Vienotais platības maksājums (VPM)

2.

Īpašais atbalsts par pienu

Provizoriskā likme*
2010. gadā
~ 44 Ls/ha

atbalsta likme, ja pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem realizēts piens:
• 30 līdz 79 t, būs aptuveni
• 80 t vai vairāk, būs aptuveni
3.

Atsevišķais maksājums par cukuru

4.

Atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām

~ 7,7 Ls/t
~ 6,3 Ls/t
~ 8 Ls/t
~ 281 Ls/ha

II. Papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM)
5.

Atdalītais PVTM par pienu

6.

Atdalītais PVTM par nokautajiem un eksportētajiem liellopiem

7.

Atdalītais PVTM par laukaugu platībām

~25 Ls/ha

8.

Atdalītais PVTM par lopbarības platībām

~2 Ls/ha

9.

Atdalītais PVTM par platībām

~21 Ls/ha

10.

Atdalītais PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem

~19 Ls/ha

11.

~ 19 Ls/t

PVTM par zālāju un linu sēklām

~37 Ls/dzīvn.

Likme katrai sēklu sugai
ir atšķirīga

12.

PVTM par kartupeļu cieti

13.

PVTM par nokautajiem un eksportētajiem liellopiem

~22 Ls/dzīvn.

14.

PVTM par zīdītājgovīm

~141 Ls/dzīvn.

15.

PVTM par aitu mātēm

~9 Ls/dzīvn.

~46 Ls/t

* Provizoriskā atbalsta likme var atšķirties no faktiski izmaksātās atbalsta likmes

Kopīgais nosacījums, lai saņemtu tiešos maksājumu – lauksaimniekam jāievēro laba lauksaimniecības un vides
stāvokļa nosacījumi un savstarpējās atbilstības prasības, pretējā gadījumā maksājums var tikt samazināts par
1% vai pat līdz 100%. Ir daļa maksājumu, kuriem pieteikšanās vēl turpinās. ZM ir sagatavojusi tiem galveno
nosacījumu skaidrojumu, kas attēlots 2. tabulā.
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

Galvenie nosacījumi atbalsta saņemšanai
Papildu valsts
tiešie maksājumi
Par zālāju un linu
sēklām

Par kartupeļu
cieti

Par nokautajiem
un eksportētajiem liellopiem

Par zīdītājgovīm

Par aitu mātēm

Saņemšanas nosacījumi
Maksājumu piešķirs:
− par 2009. ražas gadā saražotajām Regulas Nr.73/2009 13. pielikumā minētajām sēklām
un realizētajām kultūraugu sugu sēklām, kuras ir sertificētas;
− ja līdz š. g. 1. augustam iesniegs LAD RLP Iesniegumu PVTM par zālāju un linu sēklām par
2009. gadā saražotajām un pārdotajām sēklām;
− ja līdz š. g. 1. oktobrim iesniegs informāciju par iegūto ražu 2010. gadā;
− ja iesniegs sēklu sertifikāta kopiju (uzrāda oriģinālu);
− ja iesniegs fiziskas personas – preču pavadzīmju kopijas (uzrāda oriģinālu) vai VID reģistrētas stingrās uzskaites kvītis par pašaudzētām un realizētām šķirnes sēklām
Maksājumu piešķirs par kartupeļu cietes tonnu, ja:
− kartupeļu audzētājs noslēdzis līgumu ar cietes ražotāju par noteikta kartupeļu daudzuma piegādi;
− kartupeļu audzētājs piegādā cietes ražotājam kartupeļus atbilstoši noslēgtajam līgumam;
− līdz 15. jūlijam LAD RLP iesniegs Iesniegumu PVTM par kartupeļu cieti un kartupeļu
audzēšanas līguma kopiju
Maksājumu piešķirs:
− par 2010. gadā nokautiem vai eksportētiem liellopiem, kas vecāki par astoņiem mēnešiem;
− ja liellopi nokauti PVD uzraudzībā esošā vai EK teritorijā atzītā kautuvē vai eksportēti
ārpus ES teritorijas tieši no saimniecības vai izmantojot komercsabiedrības pakalpojumus;
− ja minimālais liellopa turēšanas laiks lauksaimnieka ganāmpulkā nav mazāks par diviem
mēnešiem;
− lauksaimnieks līdz nākamā gada 15. februārim, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc nokaušanas (eksportēšanas) iesniedz LAD RLP Iesniegumu PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
Maksājumu piešķirs:
− par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;
− par govi, kuras šķirne nav minēta Regulas Nr. 1777/2004 1. pielikumā, ja to neslauc, bet
izmanto teļu zīdīšanai;
− par telīti no astoņu mēnešu vecuma;
− ja līdz 31. decembrim deklarēs LDC govis kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis;
− ja no 15. maija līdz 15. novembrim iesniedz LAD RLP Iesniegumu PVTM par zīdītājgovīm;
− ja ganāmpulkā saglabā iesniegumā minēto dzīvnieku skaitu un proporciju vismaz sešus
mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas;
− ja zīdītājgovju skaits nav mazāks par 60% no kopējā pieteikto dzīvnieku skaita, telītes
savukārt <40%
Maksājumu piešķirs:
− par aitu māšu skaitu ganāmpulkā uz 1. jūliju;
− ja uz 1. jūliju ganāmpulkā ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir
vienu reizi atnesušās vai vecākas par gadu;
− ja līdz kārtējā gada 15. jūlijam iesniedz LAD RLP Iesniegumu PVTM par aitu mātēm;
− ja saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādītos dzīvniekus vismaz 100 dienas, skaitot no
16. jūlija
− ja nepieciešams aizstāt aitu māti ar citu, tad to 10 dienu laikā aizstāj ar aitu māti, kas ir
vienu reizi atnesusies vai ir vecāka par gadu un 5 dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas
precizē iesniegumu un to iesniedz attiecīgajā LAD RLP
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc ZM informācijas
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LAD atbildes uz lauksaimnieku
jautājumiem
2010. gada 6. maijā notika Lauku atbalsta dienesta
tikšanās ar lauksaimnieku organizācijām, kur LAD
speciālisti atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem

Kāds ir maksimālais modernizācijas projekta īstenošanas termiņš, ja to iesniedz apstiprināšanai
un apstiprina šogad? Vai spēkā ir N+2 sistēma?
Saskaņā ar publikācijām laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
projekta īstenošana ir jāveic divu gadu laikā no projekta apstiprināšanas datuma. Jāņem vērā, ka, sākot ar šo
kārtu, tehnikas un iekārtas projektu realizācija uzsākama 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas, bet
būvniecības projektu – 9 mēnešu laikā.

TIEŠIE MAKSĀJUMI
Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija
pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru
īpašumā nav mājlopu vai kuriem nebija
atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz
hektāru pļavu un ganību)?
Kopā pļavas un ganības ir pieteikuši 48 168 pretendenti par kopējo platību 400 000 ha, no tiem
25 566 pretendentiem par kopējo platību
202 000 ha saimniecībā lopu nav. Lopu blīvumu nenodrošina (tas ir mazāks par 0,2 liellopu vienībām)
4079 pretendenti par kopējo platību 39 000 ha.

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA
Kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi pasākumā
„Agrovide”?
Tipiskākās kļūdas ir pārdeklarācija, saistību samazināšana (šogad būs 20% tolerance) un minimālo ieņēmumu nenodrošināšana.
PROJEKTI
Kāpēc LAD mājaslapā vairs netiek publicēta informācija par plānotajām projektu izmaksām?
Ņemot vērā, ka maksājumu pieprasījumu vērtēšanas
gaitā konkrēto maksājumu pieprasījumu termiņš izmainās, kā arī to, ka budžets vairs netiek plānots pa
nedēļām, tad publicētā informācija bieži atšķiras no
faktiskajām izmaksām. Lai arī Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka maksājuma pieprasījumi jāizskata
60 darba dienu laikā, praksē katrs atbalsta saņēmējs
iesniedzot maksājuma pieprasījumu LAD, var rēķināties, ka 40 darba dienu laikā tas tiks apmaksāts.

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri
reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus
ātrāk par kādu noteiktu termiņu?
Tiešos maksājumus var veikt no 1. decembra līdz
nākamā gada 30. jūnijam. Avansa maksājumus var
veikt, ja ir pabeigtas pamatpārbaudes – ātrākais
termiņš, kad var sākt maksāt, ir oktobris.
Kāpēc gadu no gada tiek mainīti lauku bloku
numuri?
Bloku numuri netiek mainīti bez iemesla. Saskaņā ar
regulu LAD aktualizē bloku kartes, ņemot vērā jaunākos ortofoto uzņēmumus, kā arī apsekojumus dabā. Ja mainās aktuālā situācija dabā, tad mainās arī
bloka numurs, jo to atkarībā no bloka izvietojuma
sistēma veido automātiski.

LAD informācija

LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA
Vai un kad būtu iespējams piesaistīt Eiropas
naudu elektroenerģijas jaudu palielināšanai
zemnieku saimniecībās, kā arī no laukiem novākt
elektrības gaisa līnijas?
Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros var tikt atbalstīta tādu energoiekārtu būvniecība,
kas vismaz piecu gadu periodā pēc projekta īstenošanas paliek atbalsta saņēmēja – lauksaimnieka īpašumā. Atsevišķas zemnieku saimniecības ir vienojušās ar „Latvenergo” par risinājumiem, lai varētu izpildīt šo prasību.
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Iesniegums par akcīzes nodokļa atbrīvojumu degvielai, ko izmanto lauksaimniecības zemes
platību apstrādei

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana **

Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

Lauku saimniecību modernizācija

*

Ja atskaites iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta
** Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
*** Iesniegumu iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Šķiedras linu pirmapstrādes atbalsts Šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādes atbalsta iesniegums

Akcīzes nodoklis

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)

Platību maksājumi

Platību maksājumu iesniegums, piesakoties tikai uz Agrovides 2004-2006 pasākumiem
(bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos un
buferjoslu ierīkošana)
Laika periods (līdz 15. augustam), kad atbalstam pieteiktos zālājus nogana un appļauj vai
vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē, ja vēlas saľemt VPM vai
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalstu
Laika perionds (līdz 10. septembrim), kad platībai jābūt vismaz 1 reizi nopļautai un zālei
novāktai (saņemot VPM un pasākuma Agrovide 2004-2006 apakšpasākumu Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos 2004-2006 aktivitātē Vēlā pļaušana un Buferjoslu ierīkošana
2004-2006 atbalstu)
Iesniegums PVTM par 2009. gadā nokautiem un eksportētiem liellopiem *
Iesniegums PVTM par kartupeļu cieti
Iesniegums PVTM par zīdītājgovīm
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Iesniegums PVTM par zālāju un linu sēklām

Termiņš
1

5

7

11

Jūnijs
15
18
20

25

30

1

5

10

Jūlijs
15
20

29

31

Augusts
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv
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Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību
pārtraukšanas
Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte
Atbalsts par novērtētām E klases un I klases aitām un E klases teķiem ***
Atbalsts E klases un I klases vaislas aitu māšu novērtēšanai ***
Atbalsts par augstvērtīgu šķirnes teķu novērtēšanu ***
Atbalsts sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa noteikšanu ***
Atbalsts par pārraudzības ganāmpulkā esošām kazām ***
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai ***
Atbalsts integrētai dārzeņu ražošanai par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu
platībām atbilstoši 2006. un 2007. gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām
Atbalsts augļu un ogu integrētai audzēšanai par faktiski apstādītajām kultūraugu platībām
atbilstoši 2006. un 2007. gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Gada ienākumu deklarācija par 2009.gadu pensionāriem

Termiņš, līdz kuram jāinformē Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļa maksātājs 2010. gadā
vēlas piemērot kases metodi PVN maksāšanā

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

*

Ja atskaites iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta
** Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
*** Iesniegumu iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija

Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

Darījumu kvītis

Pievienotās vērtības nodoklis
PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš
(PVN)

Riska samazināšana

Augkopība

Kazkopība

Aitkopība

Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta pasākumi

Termiņš
1

5

7

11

Jūnijs
15
18

*

20

25

30

1

5

10

*

Jūlijs
15
20

29

31

Augusts
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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Nacionālās subsīdijas

Grāmatvedība un nodokļi
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Amatniecība Latvijas reģionos
Bauskas reģionā ir populāra arī rotu darināšana dažādās tehnikās, bet vienīgi rotkalis Māris Braže darina
autentiskas 10.–12. gadsimta zemgaļu rotas. Savukārt
viņa dzīvesbiedre Elīna Kūla-Braže ir apguvusi senas
aušanas un rotu darināšanas prasmes, kā arī latviešu
tradicionālo masku izgatavošanu. Elīna interesentiem
demonstrē zemgaļu apģērbu un rotu pareizu nēsāšanu, kā arī māca veidot maskas. Bet modernu rotu kolekciju un gatavošanu var aplūkot Vecumniekos Lidijas
Reinbergas darbnīcā. Ir arī tādi meistari, kas darina
rotas tikai no sudraba.
Arī Ziemeļkurzemes reģiona Tukuma pilsētai ir senas
mākslas tradīcijas. Lai arī pirms 100 gadiem profesionālās mākslas dzīve te ritēja samērā klusi, tas tomēr
netraucēja pilsētas pamatskolā studējošiem jaunekļiem aizrauties ar zīmēšanu un izaugt par īstiem māksliniekiem. Apmeklējot Tukuma Mākslas muzeju, iespaidojies ne viens vien šajā pusē dzimušais un nu jau
esošais mākslinieks. Kā glezno Tukuma pusē? To uzzināt un iepazīt ir jādodas pie gleznotājas un pedagoģes
Ingemāras Treijas-Čivles. Māksliniece piedalās izstādēs
Latvijā, sarīkojusi vairākas personālizstādes. Eļļas tehnikā viņa glezno žanra darbus, ainavas, ziedus, klusās
dabas, portretus, kā arī veido sienu un koka priekšmetu virsmas apgleznojumus, interjerus un noformējumus svētkiem, veic brandmūru un iekštelpu apgleznojumus.
Arī Laila Kelle ir gleznotāja un pedagoģe. Māksliniece
piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs, ir sarīkojusi vairākas personālizstādes. Viņa glezno ainavas un klusās
dabas eļļas tehnikā, dzīvo Tukuma rajona Pūres pagasta „Ružciemā”, kur iekārtots viesu nams. Šeit interesentiem tiek piedāvātas zīmēšanas un gleznošanas nodarbības. Šie ir tikai daži no Tukuma puses māksliniekiem.
Vēl varētu minēt koktēlniekus Tomu Šliseru un Juri
Neimani, ādas meistari Rutu Štrodahu, vairākus pinējus un mēbeļu meistarus.
2009. gada novembrī, kopā sanākot 25 aktīviem amatniekiem, darbību sāka Kandavas novada amatnieku
biedrība „Pūralāde”. Amatnieku biedrība apvieno visus
Kandavas novada amatniekus, kuri paši ir izteikuši vēlēšanos tajā darboties. Biedrība ir atvērta arvien jauniem dalībniekiem, tāpēc ik pa laikam piesakās jauni
amatu pratēji. Pašreiz biedrībā ir apmēram 35 amatnieki: rokdarbnieces (adītājas, tamborētājas, audējas,
šuvējas, izšuvējas), koka apdares meistari, klūdziņu
pinēji, ādas apdares meistars, metālkalēji, rotkalis. Mēnesī notiek vismaz divas nodarbības, kurās tiek apgūtas jaunas iemaņas. Jaunums Kandavas novada amatnieku biedrības biedriem ir apgūtā tekstilmozaīkas
tehnika. Kandavas novada amatnieku biedrība ar savu
linu tērpu kolekciju šogad piedalījās izstādē
"Intertekstil Baltikum".

Mūsu amatnieku darinājumi ir unikāli. Ar daiļuma
izjūtu apveltītas latviešu sievietes un vīrieši ir apvienojušies amatnieku pulciņos, kur tiek gatavotas vispraktiskākās lietas – svečturi, podi, vāzes, jostas, tautastērpu brunči, galdauti, dvieļi, noderīgi koka instrumenti, metālkalumi u.c.
Amatnieki izgatavo lietas, nelietojot ļoti modernas
tehnoloģijas. Viņi strādā ar darbarīkiem, kurus mantojuši no saviem vecākiem – katrai sievietei var būt
mājās vecmāmiņas zelta adatiņa, bet vīrietim – vectēva galdnieka darba piederumu kaste. Mūsdienās ir
moderni lietot to, kas darināts amatnieka darbnīcā.
Kā it visur pasaulē, kur valda lietu pārprodukcija, nav
svarīga to kvantitāte, bet gan unikalitāte. Mūsu
amatnieku darinājumi izceļas ar robustāku dizainu,
tie lieliski iekļaujas visizmeklētākajā interjerā.
Gudra atturība, vienkāršs, praktisks skaistums
Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novados
darbojas ap 100 amatnieku. Beidzoties „kolhozu
laikiem”, daudzas mākslas studijas Bauskas reģionā
tika likvidētas un amatnieki sāka darboties individuāli. Šobrīd amatnieki ir apvienojušies biedrībās un
interešu kopās. 2009. gadā Bauskā tika nodibināta
biedrība „Mīlestības pavediens”, kurā apvienojušās
jaunas sievietes – Rīgas amatniecības vidusskolas
absolventes. Daļa Bauskas reģiona amatnieku ir Latvijas Amatniecības kameras biedri. 2006. gadā Latvijā ir nodibināta Lauku mājamatnieku pakalpojuma
kooperatīvā sabiedrība „Akorande”, kurā darbojas
arī Bauskas reģiona amatnieki. Vairākiem amatniekiem ir piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums. Ar keramiku Bauskas reģionā nodarbojas maz.
2001. gadā izveidojās sadarbība ar Latvijas Kultūras
fonda kopu „Pūdnīku Skūla”, kas izveidojusies 1989.
gadā, kad vairāki Rēzeknes podnieka Ēvalda Vasilevska mācekļi nolēma strādāt kopā, lai saglabātu podniecības amatu no izzušanas. Kopas kolektīvs rūpējas par tradicionālās podniecības saglabāšanu, nelieto industriālās un keramikas lietotāju veselībai kaitīgās tehnoloģijas. Izstrādājumu apdedzināšanu veic
"bedres" tipa malkas keramikas apdedzināšanas cepļos.
Kopas veidošanos vadīja pārliecība, ka podniecība ir
viens no tiem amatiem, kura radītās materiālās vērtības ir būtiski ietekmējušas tautas garīgās kultūras
veidošanos. Amatnieku meistarība un godaprāts
vienmēr ir bijis un tam ir jābūt par tautas ētikas neatņemamu daļu. Kopas principi balstās uz atziņu, ka
amatniekam ir jāmācās no materiāla. Par tradicionālās podniecības izstrādājumu var dēvēt tikai to, kura
izgatavošanā saglabāta tradicionālā tehnoloģija.
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ietvaros tiks diskutēts par kultūras identitāti, tradīciju
uzturēšanu un kopšanu, kultūras sadarbības veicināšanu. Kultūras mantojums nesastāv tikai no tautasdziesmām, dejām, teātra un apģērba. Tas sevī ietver arī nacionālos ēdienus. Projekta ietvaros ir plānots sagatavot un izdot latviešu, lietuviešu un angļu valodās pavārgrāmatu ar Latvijas un Lietuvas kulināro mantojumu, iekļaujot tajā receptes, attēlus un ēdienu pagatavošanas procesa aprakstus.
Amatu prasmēm Latvijā un pasaulē strauji izzūdot,
pieaug to kultūrvēsturiskā vērtība. Dalība projektos
palīdz saglabāt tautas vērtības un prasmes, veicinot
amatniecības atdzimšanu Latvijas reģionos.
Rakstā minēta tikai neliela daļa no amatniecības kultūras Latvijā. Arī turpmāk to apzināsim un aprakstīsim
„Lauku Lapā”. Plašāka informācija pieejama Valsts
Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv.

Amatnieki piedalās ES struktūrfondu projektos
Bauskas reģiona amatnieki ir piedalījušies vairākos
ES struktūrfondu projektos, tādos kā PHARE, INTERREG IIIB, LEADER+, Leonardo da Vinci, SOCRATES,
BAPP u.c. Projektu ietvaros amatnieki ir apguvuši
komerczinības, jaunas amatu prasmes, veidojuši
sadarbības tīklu ar ārzemju kolēģiem, piedalījušies
izstādēs, plenēros, semināros, festivālos, kā arī braukuši pieredzes apmaiņā uz ārzemēm un uzņēmuši
ārzemju kolēģus pie sevis. Šobrīd vairākas skolas ir
saņēmušas „Sorosa fonds Latvija” atbalstu. Skolās
tiks organizētas mākslas nodarbības kā bērniem, tā
pieaugušajiem. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007–2013 ietvaros apstiprināts
projekts „Zemgales tradīcijas”. Projekta laikā tiks
organizēti vairāki pasākumi ar mērķi piesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, lai veicinātu starpkultūru dialogu
un nacionālās sadarbības idejas pierobežas reģionā.
Projektā ir plānota izglītojoša konference, kuras

Sagatavots Valsts Lauku tīkla Sekretariātā

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Grozījumi normatīvajā aktā vienkāršo atbalsta
saņemšanas nosacījumus un paplašina atbalsta
pretendentu loku.

Grozījumi pasākumā
„Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana” un
jauna pieteikšanās kārta

Paplašina atbalsttiesīgo galaproduktu
sarakstu
Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā paplašināsies pasākuma ietvaros finansētā projekta paredzēto galaproduktu klāsts, ietverot cukura konditoreju, šokolādi,
saldējumu, miltu izstrādājumus, gatavas zupas un buljonus, mērces un citus pārtikas produktus.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana”.
Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010. gada 29. jūnija līdz 2010. gada
29. jūlijam.
Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 15 000 000.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas
laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027684;
67027128; 67027399)
Šī gada 12. maijā valdība apstiprināja grozījumus
Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumos
Nr. 255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas
pasākuma
„Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.

Palielina atbalsta intensitāti un vienkāršo
attiecināmo izmaksu aprēķinu
Atbalsta intensitāte tiek palielināta līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (iepriekš 40% uzņēmumiem, kuros netika veikta bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde). Ar grozījumiem visiem uzņēmumiem
iespējams saņemt 50% atbalstu, kā arī vienkāršota
attiecināmo izmaksu aprēķināšanas sistēma.
Papildus iekļauts maksimālais attiecināmo izmaksu apjoms mājražotājem un blakusproduktu
pārstrādes uzņēmumiem
Laikposmā līdz 2013. gadam projektu skaits vienam
atbalsta pretendentam nav ierobežots, taču kopējā
attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:
• EUR 7 000 000 ekvivalentu latos – pasākuma aktivitāšu veikšanai gaļas, piena un graudu sektora pārstrādes uzņēmumā;
• EUR 3 000 000 ekvivalentu latos – pasākuma aktivitāšu veikšanai piena un gaļas sektora jaunā pārstrādes uzņēmumā un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā;
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kurā tas darbojas (piena, gaļas, graudu, augļu vai dārzeņu pārstrādes sektora) un uzņēmuma ražošanas
jaudas. Ar grozījumiem ir mainīts individuāli nosakāmo attiecināmo izmaksu apjoms uz konkrētas nozares
ražošanas apjomu (jāpēta MK noteikumu 1. pielikums
un tā grozījumi).
Attiecināmo izmaksu veids paliek kā iepriekš, tomēr ir
izmaiņas saistībā ar vispārējām izmaksām (kā arī arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri,
juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja vispārējās izmaksas ir saistītas
tikai ar izmaksām jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, tās nepārsniedz 3% no attiecināmajām
izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz 8 % no izmaksām (tas ir, projektos, kur ir arī
būvniecības aktivitātes).

• EUR 1 000 000 ekvivalentu latos – pasākuma aktivitāšu veikšanai pārējo lauksaimniecības produktu
pārstrādes uzņēmumā;
• EUR 3 000 000 ekvivalentu latos – pasākuma aktivitāšu veikšanai II un IIIkategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku
patēriņam, pārstrādes uzņēmumā (jauns nosacījums, līdz ar to noteikumos ar grozījumiem ietverti
arī papildu nosacījumi šāda veida uzņēmumiem);
• EUR 150 000 ekvivalentu latos – pasākuma aktivitāšu veikšanai pārstrādes uzņēmumā, kurā notiek
lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos (jauns nosacījums).
Jāņem vērā, ka kopējās attiecināmās izmaksas gaļas,
piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes
uzņēmumā nav summējamas.
Grozījumi saistībā ar attiecināmajām
izmaksām
Ja atbalsta pretendenta visa perioda iesniegto projektu attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz
Ls 702 000 (pirms grozījumu veikšanas Ls 300 000),
attiecināmās izmaksas nākamajiem projektiem tiek
noteiktas katram uzņēmumam atsevišķi – tās var
atšķirties, jo tiek aprēķinātas atkarībā no nozares,

 Plašāk ar šīm izmaiņām var iepazīties minētajos MK
noteikumu grozījumos. Lai vārētu sagatavot jaunus
projektus, jāiepazīstas ar MK noteikumu konsolidēto
versiju.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
Pēc MK noteikumiem un ZM informācijas

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi Komerclikumā
2010. gada 15. aprīlī pieņemti grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā ar 2010. gada 1. maiju.

Lai reģistrētu SIA ar samazināto pamatkapitālu, valsts
nodevas apmērs ir noteikts Ls 50 apmērā, bet par publikāciju „Latvijas Vēstnesī” ir jāmaksā Ls 12,60.

SIA ar pamatkapitālu, kas mazāks par Ls 2000
Komerclikums ir papildināts ar 185.1 pantu, kas paredz īpašus noteikumus attiecībā uz pamatkapitāla
lielumu. Saskaņā ar likuma nosacījumiem SIA pamatkapitāls var būt mazāks par Ls 2000, ja SIA atbilst
visām šādām pazīmēm:
1) dibinātāji ir fiziskās personas un dibinātāju maksimālais skaits – piecas personas;
2) dalībnieki ir fiziskās personas un dalībnieku maksimālais skaits – piecas personas;
3) SIA valde sastāv no viena vai vairākiem locekļiem
un tie visi ir sabiedrības dalībnieki;
4) SIA dalībnieks var būt dalībnieks tikai vienā SIA,
kuras pamatkapitāls ir mazāks par Ls 2000.
Sabiedrībai, kuras pamatkapitāls ir mazāks par
Ls 2000, noteiktais pamatkapitāls līdz dibināšanas
brīdim ir jāapmaksā pilnībā.
185.1 panta otrā daļa paredz, ka SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par Ls 2000, katru gadu veido obligāto rezervi, atskaitot vismaz 25% no pārskata gada
tīrās peļņas. Rezervi ir atļauts izmantot pamatkapitāla palielināšanai un kārtējā vai iepriekšējo pārskata
gadu zaudējumu segšanai.

Izmaiņas valdes un padomes pilnvaru termiņā
Grozījumi Komerclikuma 220. un 224. pantā paredz, ka
SIA valdi un padomi ievēl uz nenoteiktu laiku, ja SIA
statūtos nav paredzēta savādāka kārtība.
Attiecībā uz akciju sabiedrībām Komerclikuma 296. un
305. pantā izdarītie grozījumi nosaka, ka a/s valdes un
padomes locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi, ja statūti neparedz īsāku pilnvaru termiņu.
Komerclikuma pārejas noteikumu 20. punkts nosaka:
ja SIA valdes vai padomes loceklis ievēlēts līdz
2010. gada 30. aprīlim un viņa pilnvaru termiņš nav
beidzies līdz 2010. gada 1. maijam, tad uzskatāms, ka
valdes vai padomes loceklis ir ievēlēts uz nenoteiktu
laiku. Šis nosacījums nav piemērojams gadījumā, kad
sabiedrības statūtos ir noteikts valdes vai padomes
pilnvaru termiņš. Attiecībā uz akciju sabiedrībām pārejas noteikumu 21. punkts paredz, ka gadījumos, kad
akciju sabiedrības valdes vai padomes loceklis ievēlēts
līdz 2010. gada 30. aprīlim, viņa pilnvaru termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, kas bija spēkā valdes vai
padomes locekļa ievēlēšanas dienā.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finansu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa
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Jauna veidlapa iedzīvotāju
ienākuma nodokļa avansa
maksājumu aprēķinam

ļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību”. Noteikumi apstiprina iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapas paraugu, kas atrodams MK noteikumu pielikumā,
kā arī nosaka avansa maksājumu aprēķina aizpildīšanas kārtību.

2010. gada 20. aprīlī ir pieņemti MK noteikumi
Nr. 388 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodok-

Pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr.388

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

.taksācijas gads
Vārds, uzvārds _______________________________________________________
Nodokļa maksātāja personas kods

–

– atzīmē ar "X", ja avansa aprēķins tiek precizēts

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

(lati)
1.

Apliekamais ienākums:

1.1.
1.2.

pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums (D3* 15.
rinda vai D31* 31. rinda, vai D3* 07. rinda x 0,5) vai
taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums

2.

Neapliekamais minimums

3.

Atvieglojumi par apgādājamiem

4.

Papildu atvieglojumi

5.
6.

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.1. vai 1.2. rinda – 2. rinda –
3. rinda – 4. rinda)
Nodokļa summa:

6.1.

5. rinda x nodokļa likme vai

6.2.

(5. rinda/pirmstaksācijas perioda mēnešu skaits, kuros gūts ienākums)
x 12 x nodokļa likme
Avansa maksājums līdz 15. martam

7.
8.
9.

Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa
summa (6.1. rinda vai 6.2. rinda – 7. rinda)/3
Ceturkšņa avansa maksājums:

9.1.

līdz 15. maijam

9.2.

līdz 15. augustam

9.3.

līdz 15. novembrim

10.

_______.taksācijas gadā līdz 15. martam maksājamā avansa maksājumu summa (6.1. vai 6.2. rinda/4)

______________________

_______________________

(datums)

(nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīmes.
1. * Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas veidlapa.
2. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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Avansa maksājumu aprēķinu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar gada ienākumu deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1. aprīlim vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas. Precizētu taksācijas gada avansa maksājumu
aprēķinu iesniedz, ja saskaņā ar nodokļa maksātāja
prognozi taksācijas gadā sagaidāmais apliekamais
ienākums būtiski samazināsies vai palielināsies.

Iesniedzot precizētu avansa maksājumu aprēķinu, ir
jāiesniedz arī pamatots skaidrojums par avansa maksājumu apmēra samazinājumu vai palielinājumu.
Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem avansa maksājumu aprēķins nav jāiesniedz.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finansu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”
Lai iepriekš minētie dāvinājumi būtu ar nodokli neapliekami, jāizpilda šādi nosacījumi:
• dāvinājums jāsaņem bezskaidras naudas norēķinu
veidā;
• dāvinājuma izlietošana ārstniecībai dāvinājuma saņēmējam jāpamato ar ārsta norīkojumu vai slēdzienu, kas apliecina ārstniecības nepieciešamību, un
šim dokumentam jābūt maksātāja rīcībā, sākot ar
dienu, kad dāvinājums saņemts;
• dāvinājuma izlietošana jāapliecina ar attaisnojuma
dokumentiem, kas apliecina dāvinājuma summas
izlietošanu divu gadu laikā no dāvinājuma saņemšanas dienas norādītajam izglītības vai ārstniecības
mērķim.
Pēc grozījumu izdarīšanas likumā „Par IIN” ir norādītas
attaisnoto izdevumu normas, ja tiek pārdots augošs
mežs vai kokmateriāli. Saskaņā ar likuma 11. panta
trešās daļas 14. un 14.1 punktu attaisnoto izdevumu
normas ir šādas:
• meža atjaunošanas izmaksas 25 procentu apmērā, ja
ir noslēgta vienošanās attiecīgi ar meža īpašnieku
vai tiesisko valdītāju par meža atjaunošanu un meža
atjaunošanas izmaksas netiks iekļautas saimnieciskās darbības izdevumos;
• ar kokmateriālu sagatavošanu un atsavināšanu saistītās izmaksas 50 procentu apmērā no kokmateriālu
atsavināšanas ieņēmumiem, ja šīs izmaksas netiek
dokumentāri pamatotas.
Likuma Pārejas noteikumu 54. punktā izdarītie grozījumi nosaka, ka ar nodokli netiek aplikti visi atbalsta
maksājumi, kas piešķirti par 2009. gadu kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet izmaksāti pēc
2009. gada 31. decembra.

2010. gada 13. maijā ir pieņemti grozījumi likumā
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Grozījumi publicēti „Latvijas Vēstneša” 2010. gada 26. maija
numurā.
Attiecībā uz ienākumiem, kas ar IIN netiek aplikti,
likuma 9. panta pirmās daļas
27. punktā ir izdarīts papildinājums, kas nosaka, ka
ar IIN netiek aplikta palīdzība naudā, kas saņemta no
sabiedriskā labuma organizācijas ārstniecības izdevumu segšanai, ja attiecīgās summas izlietojums
ārstniecības mērķiem ir apliecināts ar attaisnojuma
dokumentiem, ko uzglabā sabiedriskā labuma organizācija.
Neapliekamo ienākumu uzskaitījums ir papildināts
ar diviem gadījumiem, kuros no fiziskās personas
saņemto dāvinājumu, neatkarīgi no dāvinājuma
summas, ar nodokli neapliek:
• ja dāvinājums paredzēts un maksātājs to izlieto, lai
segtu savus izdevumus par augstākās izglītības un
visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu,
izdevumiem par specialitātes (profesijas, amata,
aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu
un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
• ja dāvinājums paredzēts un maksātājs to izlieto, lai
segtu savus izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, izņemot kosmētiskās operācijas.

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finansu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa.
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Laukaugu ražas prognozēšana
maijā

Uz šo brīdi ir veikta pirmā ziemāju (ziemas rudzu, tritikāles, kviešu un rapša) ražas prognozēšana. Salīdzinot
2009. gada un šī gada prognozes maijā, redzams, ka
šogad rudziem, kviešiem un tritikālei, kaut arī meteoroloģiskie apstākļi ziemošanas laikā bija ne visai labvēlīgi un sējumus apdraudēja pavasara plūdi, raža tiek
prognozēta augstāka raža nekā 2009. gadā. Tas varētu
būt izskaidrojams ar to, ka liela daļa ziemāju, kas slikti
pārziemoja vai izslīka pavasara palu laikā, tika pārsēti
ar vasarājiem, atstājot tikai labākos laukus. Ziemas
rudziem (1. attēls) augstākais ražas līmenis tiek prognozēts Zemgalē – 4,7 t/ha, tas ir par 1,4 t/ha vairāk
nekā 2009. gadā. Būtiski lielāka šogad prognozētā rudzu raža ir arī Latgalē – tā par 1,2 t/ha pārsniedz
2009. gada prognozi..

Arī šogad laikā no maija līdz oktobrim katru mēnesi
tiks veikta laukaugu ražas prognozēšana. Ražas prognozēšana nepieciešama, lai Latvijas un ES struktūrām sniegtu datus par valstī esošajām sējplatībām,
iespējamo ražību un iespējamo kopievākumu.
Ražas prognozēšana tiek veikta desmit galvenajiem
Latvijā audzētajiem kultūraugiem – ziemas kviešiem,
vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim
un kartupeļiem. Ziemāji tiek apsekoti maijā, jūlijā un
augustā, vasarāji – jūnijā, augustā un septembrī, bet
kartupeļi – jūlijā, augustā un oktobrī.
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1. att. Ziemas rudzu ražu salīdzinājums

2. att. Tritikāles ražu salīdzinājums

Prognozētajai tritikāles ražai (2. attēls) tik lielas atšķirības ar 2009. gadu nav. Arī tritikālei visaugstākā raža
tiek prognozēta Zemgalē, bet tā ir tikai par 0,4 t/ha
augstāka nekā 2009. gadā. Arī pārejos reģionos ražas prognozes ir par 0,4-0,6 t/ha augstākas nekā
2009. gadā (3,7 – 3,4 t/ha), vienīgi Kurzemē šogad
prognozētā tritikāles raža ir nedaudz zemāka.

Ziemas kviešiem (3. attēls) Zemgalē, kur prognozēts
augstākais ražas līmenis 4,5 t/ha, tas ir tikai par
0,2 t/ha augstāks nekā 2009. gadā, bet Latgalē šogad
prognozēta raža 3,5 t/ha, kas ir par 1 t/ha vairāk nekā
pagājušogad. Vidzemē 2009. gadā ziemas kviešu
ražas prognozēšana netika veikta.
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv
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3. att. Ziemas kviešu ražu salīdzinājums
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Ziemas rapsim (4. attēls) ražas prognozēšana tiek
veikta tikai Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē. Salīdzinot ar 2009. gadu, šogad Kurzemē un Vidzemē ziemas rapša raža tiek prognozēta nedaudz zemāka,
viszemākā tā tiek prognozēta Kurzemē – 2,4 t/ha, bet
visaugstākā un arī nedaudz augstāka nekā
2009. gadā – Zemgalē – 3 t/ha.

Nākamā ziemāju ražas prognozēšana tiks veikta jūlijā.
Jūnijā tiks veikta ražas prognozēšana vasarājiem –
vasaras miežiem, vasaras kviešiem, auzām, vasaras
rapsim un griķiem.

3,5
3
2,5
2

2009

t/ha

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

LAUKU LAPA

2010

1,5
1
0,5
0
Kurzeme

Zemgale

Vidzeme

4. att. Ziemas rapša ražu salīdzinājums

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā

LAPAS JOKS

Sākot ar 1. jūliju stāsies spēkā jauna kārtība, kādā lauksaimnieki varēs saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai.
Kā viens no nosacījumiem, lai atbrīvojumu saņemtu par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju apstrādāšanu, ir
jānodrošina 0,5 nosacītās liellopa vienības uz hektāru. Vairāk informācijas izdevuma 2. lpp.

LAUKU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvo izdevumu “Lauku
Lapa” Jūsu e-pasta kastītē!
Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet
pieteikumu uz e-pastu: Natalija.Iljina@llkc.lv.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta
adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

SAGATAVOTS
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220
Izdevumā:
N. Grickus un I. Vorobjovas zīmējumi

