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VALSTS UN ES ATBALSTS

ES atbalsts enerģijas kultūraugiem
Jau iepriekšējos „Lauku Lapas” izdevumos
(Nr. 24 un 25) rakstījām, ka no 2007. gada arī
Latvijā lauksaimniekiem ir iespēja pietiekties ES
atbalstam enerģētiskajiem kultūraugiem. Šoreiz
vēl par Zemkopības ministrijas (ZM) noteikto
reprezentatīvo ražību un Lauku atbalsta dienesta
(LAD) atzītajiem savācējiem un pirmajiem
pārstrādātājiem.

Lai saņemtu šo ES
atbalstu, lauksaimniekam
no viena hektāra ir jāpiegādā
vismaz
minimālais
noteiktais
daudzums
enerģētisko
kultūraugu.
Zemkopības ministrija 2007. gada 13. aprīlī
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēja
enerģētisko kultūraugu sarakstu un to
reprezentatīvās ražības.

Enerģētiskais kultūraugs

Reprezentatīvā ražība, cnt/ha

Vasaras rapsis
Ziemas rapsis
Kvieši
Rudzi
Mieži
Tritikāle

10,8
16,2
21,2
15,8
14,3
15,9

Tātad 2007. gadā Latvijā kā enerģijas kultūraugi
ir atzīti vasaras un ziemas rapsis, kvieši, rudzi,
mieži un tritikāle. Atgādinām, ka 2008. gadā tiks
noteiktas citas reprezentatīvās ražības un,
iespējams, būs arī papildināts kultūraugu
saraksts.

Otrs jau iepriekš aprakstītais nosacījums:
minētie kultūraugi ir jāpiegādā LAD atzītiem
savācējiem vai pirmajiem pārstrādātājiem.
LAD 2007. gada 13. aprīlī laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” publicēja 2007. gadā atzītos
enerģētisko kultūraugu savācējus un pirmos
pārstrādātājus.

Atzīts kā enerģētisko kultūraugu savācējs
Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas numurs

SIA „OPT”
LPKS „Saimnieks-V”
SIA „Mežrozīte”
SIA „Linas Agro”
LPKS „Latraps”
SIA „Kesko Agro Latvija”
SIA „Kemira GrowHow”
SIA „Dadi invest”
LPKS „Kuziks”
LPKS „Barkavas arodi”
AS „Saldus labība”
LPKS „Durbes grauds”
LPKS „Litenes klēts”
LPKS „Vidzemes agroekonomiskā
kooperatīvā sabiedrība”
SIA „Priekuļu rapsis”
SIA „Rapsis DBG”
LPKS „Lauko”
LSEZ „Baltic Transshipment Center” SIA

LV40003734306
LV43603002418
LV45103000199
LV53603019011
LV58503007191
LV40003450717
LV40003229974
LV41503035787
LV45403013027
LV45403017635
LV40003034066
LV42103029905
LV44103039526
LV44103005731
LV40003685034
LV40003882909
LV40003794201
LV42103021545
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Atzīts kā enerģētisko kultūraugu pirmais pārstrādātājs
Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas numurs

SIA „Bio-Venta”

LV41203022482

SIA „Iecavnieks”

LV40003476612

SIA „Delta Rīga”

LV40003537300

AS „Baltic Holding Company”
SIA „Mamas D”

LV40003558603
LV40003240327

SIA „Jaunpagasts plus”

LV40003356850

SIA „Ezergrava”

LV44103027955

SIA „Logins & CO”

LV44103010268

SIA „Vecpīrāgi”

LV40001000648

Atzīts kā enerģētisko kultūraugu savācējs un pirmais pārstrādātājs
Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas numurs

LPKS „Bauņi”

LV40003134936

SIA „Kurzemes AGRO”

LV40003653024

Atgādinām: ja lauksaimnieks vēlas pretendēt uz
ES atbalstu enerģētiskajiem kultūraugiem, viņam
līdz šā gada 15. maijam ir jānoslēdz līgums ar
kādu no atzītajiem savācējiem vai pirmajiem
pārstrādātājiem un jāiesniedz iesniegums LAD.
Grozījumus līgumos vēl var izdarīt līdz
11. jūnijam (arī grozījumi ir jāiesniedz LAD).

Atzīšana par savācēju vai pirmo pārstrādātāju
notiks katru gadu. Par 2008. gadu atzīšanai būs
jāpiesakās līdz 2007. gada 20. novembrim.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc ZM un LAD informācijas

LAUKSAIMNIECĪBA

Traktortehnikas pircējiem
Cienījamie lauksaimnieki!
Iegādājoties
traktortehniku
(traktorus
un
piekabes), kura ir jāreģistrē “Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūrā”, vispirms pieprasiet no
tirgotāja dokumentu, kas apstiprina, ka šī tehnika
ir sertificēta Latvijā. Ja šāda sertifikāta tirgotājam
nav, tad tehniku nedrīkst reģistrēt, un līdz ar to
Jūs nevarēsiet braukt pa valsts ceļiem un saņemt
valsts un ES atbalstu.
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Par platības maksājumus
reglamentējošiem MK noteikumiem
Lai gan pieteikšanās 2007. gada platības maksājumiem sākās jau šā gada 16. aprīlī, Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā
tiek piešķirts valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, valdībā tika
apstiprināti 17. aprīlī, taču spēkā tie stājās ar
2007. gada 28. aprīli.
MK noteikumi Nr. 269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” nosaka atbalsta saņemšanas kārtību šādiem valsts un
ES atbalsta veidiem:
 vienotais platības maksājums;
 papildu valsts tiešie maksājumi:
 par laukaugu platībām;
 par lopbarības platībām;
 par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
 par zīdītājgovīm;
 par aitu mātēm;
 par zālāja un linu sēklām;
 par kartupeļu cieti;

 atdalītie papildu valsts tiešie maksājumi;





par platībām;
par pienu;
par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem;
 atsevišķais maksājums par cukuru;
 atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību.

 Šie MK noteikumi precizē informāciju, kas ir
iekļauta Platības maksājumu 2007. gada rokasgrāmatā, tāpēc lauksaimnieki tiek aicināti iepazīties ar šiem dokumentiem.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc MK noteikumiem

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Vienkāršās grāmatvedības
kārtotājiem – jauni
Ministru kabineta noteikumi
2007. gada 24. martā stājās spēkā jauni Ministru
kabineta noteikumi personām, kuras kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā –
noteikumi Nr. 188 „Kārtība, kādā individuālie
komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un
zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas,
kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”. Līdz ar šo
noteikumu pieņemšanu spēku zaudē MK
noteikumi Nr. 338 „Kārtība, kādā veicama
ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju
ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām”.
Noteikumi Nr. 188 nosaka kārtību, kādā
individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras
apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem
3

darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas)
gadā nepārsniedz 200 000 latu, un cita fiziskā
persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto
grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta
sistēmu.
Ar jaunajiem noteikumiem ir apstiprināta
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnāla veidlapa. Žurnālu, kurš
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apstiprināts ar MK noteikumiem Nr. 338, drīkst
izmantot līdz 2007. gada 31. decembrim. No
2008. gada obligāti būs jālieto žurnāls, kas
apstiprināts ar noteikumiem Nr. 188. Jaunā
žurnāla ailes un to izkārtojums neatšķiras no vecā
parauga žurnāla, tāpēc, ja 2007. gada laikā
iepriekšējais žurnāls ir aizpildīts un nepieciešams
iekārtot jaunu, jāskatās, lai izvēlētajā žurnālā būtu
norādīts, ka tas ir apstiprināts ar MK
noteikumiem Nr. 188.
Jaunajos noteikumos ir samazināts iepriekš
obligāti nepieciešamo reģistru skaits. Piemēram,
vairs nav nepieciešams kases ieņēmumu un

izdevumu orderu reģistrs, jo par tādu uzskatāms
ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.
Pamatlīdzekļu uzskaitei ir jāiekārto veidlapas,
kādas noteiktas Ministru kabineta 2006. gada
4. jūlija noteikumu Nr. 556 „Likuma „Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” pielikumos un nav vairs
nepieciešams izveidot pamatlīdzekļu un
nemateriālo ieguldījumu uzskaites reģistru. Arī
krājumu, debitoru un kreditoru parādu uzskaites
reģistru kārtošanu turpmāk var veikt pēc brīvas
izvēles.

Jauna kārtība skaidrā naudā
veikto darījumu deklarēšanai

Noteikti arī bargāki sodi par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu vai deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu:
 juridiskajām personām – par skaidrā naudā
veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu
summa mēnesī pārsniedz 3000 latus, bet nepārsniedz 10 000 latus – naudas sods 5% apmērā
no nedeklarētās summas;
 juridiskajām personām – par darījuma veikšanu
skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz
10 000 latu – naudas sods 15% apmērā no
darījuma summas;
 juridiskajām personām – par skaidrā naudā
veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot deklarāciju iesniegšanas termiņu – naudas sods no
100 līdz 500 latiem.
Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajā iestādē ne vēlāk kā līdz pārskata
mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.
Pārskata veidlapa ir dota noteikumu Nr. 237
pielikumā (skat. 5. lpp).

Ministru kabinetā 2007. gada 10. aprīlī pieņemti
jauni noteikumi Nr. 237 „Skaidrā naudā veikto
darījumu deklarēšanas noteikumi”, kas ir spēkā no
2007. gada 14. aprīļa.
No 2007. gada 1. janvāra mainījās skaidrā naudā
veikto darījumu deklarēšanas kārtība:
 prasība deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus attiecas arī uz individuālajiem komersantiem,
 juridiskajām personām un individuālajiem
komersantiem ir jādeklarē visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie
darījumi, kuru summa pārsniedz 3000 latu,
 juridiskajām personām un individuālajiem
komersantiem nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latu.
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Pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 237

Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem
Periods
mēnesis
1
2

3

4

5

Maksātāja saīsinātais nosaukums
Adrese
Maksātāja reģistrācijas Nr.
Darījuma
dalībnieka
nosaukums
Nr.
Rezidences
un
p.k. reģistrācijas
valsts
kods
(nerezidenta
nosaukums)
01
02
03

6

7

8

9

10

L

11

V

12

gads
20___.

-

Darījumu summa (latos)
Darījuma
veids

kopā

saņemts

izdots

04

05

06

07

Valūta,
kādā
veikti
darījumi
08

KOPĀ:

Atbildīgā persona
(uzvārds)

(paraksts)

(tālruņa numurs)

Datums
Inspektora piezīmes
Saņemšanas datums
Piezīmes
02. aile – darījuma dalībnieku nosaukums un
reģistrācijas kods, ar kuriem deklarētājam pārskata
mēnesī bijuši savstarpēji darījumi. Ja darījuma
dalībnieks ir juridiska persona – nerezidents, norāda
ārvalsts darījuma dalībnieka (komercsabiedrības,
kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma
(arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas
privāto tiesību juridiskās personas) nosaukumu.
04. aile – kuģu aģentēšanas un gaisakuģu
aģentēšanas uzņēmumi norāda darbības veidu, bet
pārējās komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai
zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību
juridiskās personas – darījuma veidu (pirkums,
pirkums
mazumtirdzniecībā,
starptautiskie
autopārvadājumi, kravas ekspedīcijas darījums,
norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem,
norēķini par nekustamā īpašuma iznomāšanu
(nomāšanu), izīrēšanu (īrēšanu) un pārdošanu
(pirkšanu), kā arī par to maiņu ar pirkuma un
pārdevuma elementiem, par patentu pirkšanu
(pārdošanu), pārdevums, aizdevums, kapitāla
ieguldījums uzņēmējsabiedrībās un noguldījumi,

5

dividenžu un procentu maksājumi, apdrošināšanas
operācijas, līgumsodu piedziņa, ziedojumi,
dāvinājumi un citi). Ja savstarpējie norēķini veikti
par dažādiem darījumiem, šajā ailē ieraksta
“vairāki darījumi”.
05., 06., 07. aile – skaidrā naudā veikto darījumu
kopsumma, saņemtās un izdotās skaidrās naudas
summas ar konkrēto darījuma dalībnieku:
 ja mēneša laikā darījuma dalībniekiem bijis
tikai viens savstarpējs skaidrā naudā veikts
darījums, kas pārsniedz 3000 latu apmēru vai
10000 latu apmēru kuģu aģentēšanas,
gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā
arī starptautisko autopārvadājumu un kravas
ekspedīcijas komercsabiedrībām, deklarācijā
norāda šī viena darījuma summu;
 ja mēneša laikā darījuma dalībniekiem bijuši
vairāki savstarpēji skaidrā naudā veikti
darījumi (darījuma operācijas), tos saskaita un
deklarācijā norāda darījumu kopsummu.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas
vadītāja Linda Puriņa
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Par nepieciešamajām atļaujām
lauksaimniecības tehnikas
pārvietošanai pa ceļiem
Sakarā ar to, ka laukos sākušies pavasara darbi,
Zemkopības ministrija (ZM) lauksaimniekiem
atgādina, ka pirms lauku apstrādes lielgabarīta
tehnikas pārvietošanai pa ceļiem nepieciešams
izņemt attiecīgās atļaujas valsts akciju sabiedrības
„Latvijas valsts ceļi” rajonu nodaļās.
Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 48
„Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara
pārvadājumiem” nosaka kārtību, kādā tiek veikti
lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi. Tie ir
pārvadājumi, kuros ar kravu vai pasažieriem vai
bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu)
braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā
sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze
pārsniedz MK noteikumu Nr. 571 „Ceļu
satiksmes noteikumi” 3. pielikumā noteiktos
lielumus (piemēram, tehnika, kuras platums ir
lielāks par 2,5 metriem, kas varētu būt sējmašīna
vai kultivators).
Lauksaimniecības tehnikai, kas veic īslaicīgus
pārbraucienus, atļauju izsniedz uz noteiktu
termiņu, bet ne ilgāku par deviņiem mēnešiem.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 295 „Kārtība,
kādā veicama samaksa par lielgabarīta un
smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem,
un maksas apmērs” lauksaimniecības tehnikas
īpašnieki, veicot īslaicīgus pārbraucienus ar šo
tehniku, no maksas par pārvadājumiem ir
atbrīvoti.
Zemkopības ministrija atgādina: ja lielgabarīta
vai smagsvara tehnika tiks izmantota divu vai
vairāku rajonu robežās, tad atļauja ir jāizņem
katrā no šiem rajoniem vai arī valsts akciju
sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” Rīgas nodaļā,
Rīgā, Torņu ielā 7/9, 101. kabinetā.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc ZM preses relīzes un minētajiem MK noteikumiem

Lauksaimnieku informēšana ar īsziņu
palīdzību
2006. gada maijā Zemkopības ministrija ieviesa
jaunu pakalpojumu – lauksaimnieku, lauku iedzīvotāju un citu interesentu informēšanu ar īsziņu
palīdzību. Kādu laiku šis pakalpojums nebija
pieejams, ko noteikti pamanīja tie, kuri bija tam
pieteikušies. Taču informācijas saņemšanu savā
mobilajā tālrunī daudzi uzskatīja par noderīgu,
tāpēc Zemkopības ministrija kopš 2007. gada
24. aprīļa ikvienam interesentam atkal piedāvā
nosūtīt informāciju par lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības aktualitātēm uz
mobilo tālruni īsziņas formātā.
Zemkopības ministrijas īsziņu abonentiem, kuri
tām pieteicās jau 2006.gadā, abonements nav
jāatjauno – tas darbojas, un īsziņas lauku iedzīvotāji un interesenti saņems tāpat kā iepriekš.
Savukārt tiem, kuri tagad ir izlēmuši šo informācijas pakalpojumu izmantot, no sava mobilā
tālruņa kā SMS (īsziņa) ir jānosūta kods ZM ON
uz pakalpojuma pieteikšanas tālruņa numuru 157.
Visu operatoru mobilo tālruņu abonentiem
un zvanīšanas karšu īpašniekiem ir viens
pieteikšanās numurs.
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Šis pakalpojums ir bezmaksas – par saņemtajām
īsziņām, kas informē par aktualitātēm
lauksaimniecības nozarē, nebūs jāmaksā. Lai no
pakalpojuma atteiktos, uz numuru 157 ir
jānosūta SMS (īsziņa) ZM OFF.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc ZM informācijas

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.
Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. Visu
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv
sadaļā “Profesionālās apmācības 2005–2006”.
Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa
mēnešiem, kuros apmācības sākas laikā no 2007. gada
jūnija līdz 2007. gada augustam.

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas!
Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un
pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto
personu profesionālās iemaņas un kompetenci”
PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS
LĪDZ 2007. GADA AUGUSTAM

Lauksaimniecības modulis
Kursu tēma

Īstenošanas vieta

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Augkopība – īsais kurss / 32 st.
Dārzkopība – augļu un ogu integrētā
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
audzēšana / 60 st.

Lopkopība – īsais kurss (dzīvnieku
suga pēc izvēles) / 32 st.
Veterinārmedicīna / 24 st.
Lauku ekonomikas dažādošana.
„Akvakultūra” / 75 st.
Netradicionālā lauksaimniecība.
„Biškopība” / 32 st.
Lauku ekonomikas dažādošana
"Vides tūrisms" / 75 st.
Lauku ekonomikas dažādošana.
"Lauku ainavas veidošana, sētu
labiekārtošana un daiļdārzu
veidošana" / 32 st.
Lauksaimniecības tehnikas sekmīga
izmantošana laukos / 24 st.

Kontakttālrunis
5707200
4130022

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB

4807688

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB

3662721

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB

4307012

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB

3123452
4725958
3927211
3427737

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB

3722579

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB

3011579

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB

3662721

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles
LKB

5122579

Fermu rekonstrukcijas un būvniecības
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
aktuālie jautājumi / 32 st.
mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)
kursu īstenošanas laiks
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3722579

Kursu norises laiks (mēneši)
2007. gads
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