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AKTUALITĀTES
Par pieteikšanos pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) 2011. gadā
BDUZ atbalstu 2011. gadā var saņemt pretendents, kurš
apsaimnieko pastāvīgās pļavas un ganības, kas ir jau noteiktas kā bioloģiski vērtīgais zālājs (BVZ – dabisks zālājs,
kas nav sēts un pēdējo gadu laikā nav veidojies aramzemju
platībās, tās ir ziedaugiem bagātas dabiskās pļavas, kuras ir
ekstensīvi apsaimniekotas ar tradicionālajām metodēm –
pļaušanu un ganīšanu) un kas ir iekļautas Lauku atbalsta
dienesta Lauku reģistrā līdz 2010. gada 31. decembrim.
Līdz 2008. gadam (ieskaitot) BVZ noteikšanu veica nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”, 2009. gadā – SIA
„Envirotech”.
Zemkopības ministrija informē, ka ne 2010. gadā, ne
2011. gadā nav izsludināts konkurss par iespēju pieteikties

zālāju apsekošanai, lai noteiktu to atbilstību bioloģiski
vērtīga zālāja kritērijiem.
Saskaņā ar 23.03.2010. MK noteikumiem Nr. 295
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” lauksaimnieki, kuriem iepriekš tika veikta zālāju apsekošana un
zālāji tika atzīti par bioloģiski vērtīgiem, līdz šī gada
15. maijam var pieteikties ES atbalstam „Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos”, aizpildot un iesniedzot platībmaksājumu iesniegumu Lauku atbalsta
dienestā. Tie lauksaimnieki, kuru zālājiem nav notikusi
apsekošana un atzīšana, šim atbalsta maksājumam
pieteikties nevar.

Putnu gripu ierobežojošie pasākumi saimniecībās jāievēro līdz 2011. gada
30. jūnijam
2011. gada 27. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK 2007. gada
19. jūnija noteikumos Nr. 405 „Putnu gripas uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””, kuri paredz
ES dalībvalstīs ievērot biodrošības pasākumus putnu gripas riska mazināšanai līdz 2012. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka visās ES dalībvalstīs mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu īpašniekiem vai turētājiem, kuru novietnes atrodas putnu gripas īpaši apdraudētos apgabalos, biodrošības

Grozījumi atbalsta saņemšanai
lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšanai
2011. gada 4. maijā stājās spēkā grozījumi MK 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”.
Izmaiņas noteikumos attiecas tikai uz Līguma par Eiropas
Savienības darbību I pielikumā minētajiem produktiem
(lauksaimniecības produktiem). Grozījumi paredz vienkāršot atbalsta saņemšanas nosacījumus un palielināt maksimālās attiecināmās izmaksas jaunu uzņēmumu veidošanai
gaļas pārstrādes sektorā un noteikt, ka jaunus uzņēmumus
varēs veidot arī graudu, augļu un dārzeņu, kā arī pārējo
lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā.
Precizēti atbalsta saņēmēji
Atbalsta pretendents ir:
• juridiska persona, kas vismaz divus gadus lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi. Noteikto divu

pasākumi savās saimniecībās būs jāievēro vēl vismaz
gadu un divus mēnešus. Putnu gripas īpaši apdraudētos apgabalus nosaka Pārtikas un veterinārais dienests
(PVD).
Iepriekšējais EK lēmums noteica, ka putnu gripu ierobežojoši biodrošības pasākumi bija jāievēro līdz
2011. gada 1. janvārim.
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gadu periodu nepiemēro pārstrādes uzņēmumam, kas,
īstenojot projektu, iegūst Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minēto gala produktu;
• juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar pārstrādi gaļas, augļu un dārzeņu, graudu
vai pārējo lauksaimniecības produktu sektoros, izņemot
piena sektoru (jauns pārstrādes uzņēmums), ja vismaz
vienam tās valdes vai padomes loceklim ir ne mazāk kā
trīs gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumos nav
uzsākts maksātnespējas process;
• jauns piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši MK noteikumu nosacījumiem;
• juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi mājas apstākļos (ar šo pretendentu ir
papildināts atbalsta saņēmēju saraksts).
Paplašināts produktu klāsts
Ar grozījumiem paplašināts produktu klāsts, kuri varēs būt
kā projektā paredzētie galaprodukti, piemēram,
aromatizēts jogurts, kartupeļi pārslu veidā un citi pārtikas
izstrādājumi.
Palielinātas maksimālās attiecināmās izmaksas
Tiek palielinātas maksimālās attiecināmās izmaksas
jaunam pārstrādes uzņēmumam gaļas pārstrādes sektorā
un noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas augļu un
dārzeņu, graudu un pārējo lauksaimniecības produktu
pārstrādes sektoros.
Ar grozījumiem noteikts, ka attiecināmo izmaksu summa
nepārsniedz:
• EUR 5 000 000 ekvivalentu latos projektā paredzēto
aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā gaļas,
graudu, augļu un dārzeņu sektorā. Bet šī summa nevar
būt lielāka par vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes (ņem vērā lielāko neto gada
apgrozījumu);
• EUR 3 000 000 ekvivalentu latos projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā pārējo

lauksaimniecības produktu sektoros. Bet šī summa
nav lielāka par vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes (ņem vērā lielāko
neto gada apgrozījumu).
Viena vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu
var izmantot ne vairāk kā divu atbalsta pretendentu
attiecināmo izmaksu aprēķināšanai vienā programmēšanas periodā
Palielināta atbalsta intensitāte piena
pārstrādes sektorā
Savukārt atbalsta pretendentiem, kas īsteno projektu
piena pārstrādes sektorā, atbalsta intensitāte tiek
palielināta par 10% (mikrouzņēmumiem, maziem un
vidējiem uzņēmumiem noteiktā atbalsta intensitāte
50% tiek palielināta vēl par 10%) vai 5% (pārējiem
uzņēmumiem noteiktā atbalsta intensitāte 25% tiek
palielināta par 5%). Tas attiecas arī uz tiem pretendentiem, kuriem ir jau apstiprināti projekti, bet kuri
vēl nav iesnieguši maksājuma pieprasījumu.
Papildu nosacījumi, ja projektu pieņemšanas
kārta ilgst vairāk par 30 dienām
Ja projektu pieņemšanas kārta ilgst vairāk par 30
dienām:
• LAD savā interneta mājaslapā publicē informāciju
par piešķirtā publiskā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi mēnesī;
• no dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais publiskais finansējums sasniedz 80%
no pieejamā publiskā finansējuma, Lauku atbalsta
dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl
vismaz 30 kalendāra dienas, piemērojot projektu
rindošanu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem (MK
noteikumu 4. pielikums).
Pilnīgi
ar
visiem
jaunumiem
pasākumā
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana” var iepazīties MK noteikumos.

ZM aicina lauksaimniekus iesaistīties lauksaimniecības risku fondā un
izmantot atbalstu apdrošināšanas polišu iegādei
Līdz šim lauksaimnieku aktivitāte, iesaistoties risku
fondā, ir bijusi salīdzinoši maza, tādēļ 2010. gada rudenī,
piedaloties Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālistiem, kā
arī lauksaimniekiem un nozares sabiedriskajām organizācijām, tika izvērtēti iespējamie grozījumi tobrīd spēkā esošajos MK noteikumos, lai uzlabotu risku fonda darbību un
vairāk motivētu lauksaimniekus tajā iesaistīties.
2011. gada 29. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK
2008. gada 18. augusta noteikumos Nr. 669 „Kārtība, kādā
administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda””,
kuri paredz vairākus fonda darbības uzlabojumus, lai vecinātu lauksaimnieku iesaistīšanos fondā.
Pieteikšanās dalībai fondā notiek līdz 15. maijam vienlaikus
ar sējumu, kartupeļu un dārzeņu platību pieteikšanu vienotā platības maksājuma saņemšanai.
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Būtiskākie grozījumi:
• lauksaimniekiem no 50% uz 80% ir palielināts atbalsta apmērs, kuru atmaksās par fondā iemaksātajiem līdzekļiem;
• paredzēts kompensēt līdz 50% ziemāju pārsēšanas
izmaksu (par sēklu, mēslojumu, sējas agrotehniskajiem darbiem), kuras noteiks LLKC (iepriekš noteikumos nebija paredzēts, ka ziemāju pārsēšanas
gadījumā tiek maksāta kompensācija par bojā gājušajiem ziemājiem);
• no 30% līdz 50% ir palielināta zaudējumu robeža,
no kuras tiek sākta zaudējumu kompensēšana.
Zemkopības ministrija un valdība, ja nepieciešams,
varēs lemt par papildu finanšu līdzekļu novirzīšanu
fondā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ikgadējā
valsts atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai, ja fondā
veikto iemaksu apmēra nepietiekamības dēļ proporcionālais samazinājums būs lielāks par 25%.
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Zemkopības ministrija atgādina, ka saskaņā ar MK
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 105 „Noteikumi par
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību” nosacījumiem var pieteikties atbalstam apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai par sējumu, stādījumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanai iegādātajām polisēm.
ZM vērš uzmanību uz to, ka par nelabvēlīgo klimatisko
apstākļu radītajiem zaudējumiem sējumu un stādījumu
platībām un plēsēju nodarītajiem zaudējumiem
lauksaimniecības dzīvniekiem no valsts budžeta un ZM
līdzekļiem netiks sniegts atsevišķs atbalsts zaudējumu
kompensācijām, ja lauksaimnieks nebūs izmantojis kādu
no iepriekš minētajiem risku mazināšanas un atbalsta pasākumiem.
Pašiem zemniekiem jāvēlas iesaistīties fondā un jājūt
pēc tā nepieciešamība
Lauksaimniecības
risku
fonds
darbojas
kopš
2008. gada, bet līdz šim nav guvis zemnieku atsaucību.
Tāpēc SIA LLKC sadarbībā ar zemnieku organizācijām un

saimniecību pārstāvjiem gada sākumā rīkoja diskusiju, lai meklētu risinājumus, kā padarīt efektīvāku fonda administrēšanu – līdz ar to objektīvākus kompensāciju aprēķinus un to saņemšanu iespējami īsā laikā.
Stāsta LLKC Augkopības nodaļas vadītāja
Ingrīda Grantiņa:
- Zemkopības ministrija ir ieklausījusies lauksaimnieku priekšlikumos un tagad pieņemtas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kuri paredz risku fonda
kompensāciju izmaksu kārtību. Tās pieejamas tikai to
kultūraugu sējumiem, kas minēti šo noteikumu pielikumā un kas novērtēti un apdrošināti paredzētajā
kārtībā. Izmaiņas noteikumos varētu veicināt līdzdalību fondā, taču tā darbība aktivizēsies tikai tad, kad
zemnieki paši apzināsies nepieciešamību tajā iestāties. Jo vairāk saimniecību piedalīsies, jo fonda rīcībā
būs lielākas naudas summas, un tas varētu efektīvāk
palīdzēt lauksaimniekiem sējumu postījumu
gadījumā.

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

Grozījumi vienotā platību maksājuma saņemšanas kārtībā par īscirtmeta
atvasāju sugām
2011. gada 29. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK 2011. gada
1. marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā
atbalsta shēmu ietvaros”. Ar grozījumiem precizēts, ka vienoto platības maksājumu var saņemt par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā stāda un audzē šādas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas – apsi (Populus spp.),
kārklu (Salix spp.) vai baltalksni (Alnus incana) ar piecu gadu
maksimālo cirtes aprites laiku – un kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem uz 2011. gada 1. janvāri nav reģistrētas meliorācijas sistēmas. Lai pieteiktos minētajam vienotajam platības maksājumam, lauksaimnieks papildus Lauku
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes
apliecinājuma kopiju.
Šo prasību, ka meliorācijas sistēma uz 2011. gada
1. janvāri nav reģistrēta meliorācijas kadastrā,

2011. gadā nepiemēro lauksaimniecībā izmantojamai zemei:
• par kuru līdz 2011. gada 1. maijam ir iesniegts platību maksājuma iesniegums LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un saņemti valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izsniegti tehniskie noteikumi;
• kurā īscirtmeta atvasāju sugas augu stādījumi ierīkoti līdz 2011. gada 1. maijam un atbilstoši normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, būvniecību un uzturēšanu veiktas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu piegulošās teritorijas koplietošanas meliorācijas sistēmu darbību, un
līdz 2011. gada 1. jūlijam norakstītas meliorācijas
sistēmas daļas, kuru darbība tiek pārtraukta.
Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM informācijas un minētajiem MK noteikumiem

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
2011. gada 14. aprīlī Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas publicēti 2011. gada
3. maija Latvijas Vēstnesī un stāsies spēkā no 2011. gada
17. maija.
Grozījumi likuma 28. pantā attiecībā uz nepareizi piedzīto
un pārmaksāto nodokļu summu atmaksu izslēdz normas,
kas nosaka ierobežojumu pārmaksātās nodokļu summas
atmaksai kriminālprocesa uzsākšanas gadījumā. Likums
pēc grozījumu izdarīšanas nosaka, ka nepareizi piedzīto
nodokļu summas vai pārmaksātās nodokļu summas atmaksas kārtība saskaņā ar 28. panta pirmo un otro daļu
nav piemērojami tikai nodokļu maksātājiem, kuriem ir nokavētie nodokļu maksājumi, nokavēto nodokļu un ar tiem
saistīto maksājumu apmērā. Iepazīstoties ar grozījumiem
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28. pantā, vienlaikus jāņem vērā arī likuma Pārejas
noteikumos iekļautie jaunie 133., 134., 135. un
136. punkti.
Pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu 99.1 punktu,
kas nosaka, ka pienākums iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā attiecībā uz
nodokļu maksātājiem - fiziskajām personām –
piemērojams, sākot ar 2014.gada 1. janvāri. Līdz
2013. gada 31. decembrim nodokļu maksātāji –
fiziskās personas – ir tiesīgi iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas pēc savas izvēles elektroniski vai
papīra formā.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Atbalsts vaislas aitu māšu novērtēšanai ****
Atbalsts sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa noteikšanu ***

Atbalsts par vaislai ataudzējamās aitas un teķa novērtēšanu ***

Platību maksājumu iesniegums (VPM, PVTM, atdalītie PVTM + MLA, Natura 2000
un Agrovide 2007-2013, atbalsts par aveņu un zemeņu platībām) - līdz 10.
jūnijam ar atbalsta samazinājumu
Iesniegums PVTM par nokautiem un eksportētiem liellopiem *
Iesniegums atsevišķajam maksājumam par cukuru (līdz 10. jūnijam ar atbalsta
samazinājumu)
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Iesniegums par akcīzes nodokļa atbrīvojumu degvielai, ko izmanto
lauksaimniecības zemes platību apstrādei
Iesniegums iemaksu veikšanai fondā par par visām vienas kultūras vasarāju
sējumu, laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platībām, kas pieteiktas vienotajam
platības maksājumam
Kredītu fonds
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana **
Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana **

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

Pievienotās vērtības nodoklis
PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš
(PVN)
Pievienotās vērtības nodoklis Gada deklarācija (ja saskaņā ar likuma "Par PVN" prasībām gada deklarācija ir
jāiesniedz)
(PVN)
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 500 latus

Riska samazināšana

Aitkopība

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Kredītu fonds

Lauksaimniecības risku fonds

Akcīzes nodoklis

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)

Platību maksājumi

Termiņš
1

5

15

Maijs
16
20
25

31

1

5

Jūnijs
15
20

30

Jūlijs
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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Izmaiņas kases aparātu lietošanas kārtībā
2011. gada 14. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK 2007. gada
2. maija noteikumos Nr. 282 „Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” (grozījumi publicēti „Latvijas Vēstnesī” 2011. gada
13. aprīlī).
Grozījumos noteiktās svarīgākās izmaiņas:
• kases aparāta lietotājam vairs nav nepieciešams rakstveida līgums ar apkalpojošo dienestu; lietotājs tikai nodrošina, lai kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces
un iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu,
remontu un tehnisko apkopi veic reģistrēts apkalpojošais dienests (informācija par reģistrētiem apkalpojošiem
dienestiem ir atrodama VID mājaslapā);
• tā kā vairs nav nepieciešams pastāvīgs līgums ar apkalpojošo dienestu, tad gadījumā, ja lietotājs pats ir pārprogrammējis nodokļa likmes (PVN likmes), tad par veikto
programmēšanu piecu dienu laikā rakstiski ir jāinformē
apkalpojošais dienests, kurš pēdējo reizi veicis kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu un plombēšanu;
• ir atcelta vienota veidlapa kases aparāta žurnālam. Tagad
noteikumi nosaka tikai to, kādai informācijai kases aparāta žurnālā ir jābūt norādītai. Saskaņā ar noteikumiem
kases aparāta žurnālā norāda:
− Z pārskata datumu;
− Z pārskata numuru;
− nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā vai fiskālajā atmiņā
saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu;
− reģistrēto darījumu kopsummu naudas izteiksmē;
− darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrēto un
naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības
automātam) ielikto maiņas naudas summu;

− reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu
skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto un
kasē vai bankā iemaksāto vai inkasatoram nodoto naudas summu;
− reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu
skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto
skaidrās naudas summu, kas Z pārskata izdrukas
brīdī nav iemaksāta kasē vai bankā vai nodota
inkasatoram;
− maiņas naudu dienas (Z pārskata perioda) beigās
– naudas summu saskaņā ar lietotāja noteikto
kārtību, ko nākamajā dienā (Z pārskata perioda
sākumā) reģistrē kā naudas kastē vai ieņēmumu
skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto
maiņas naudu;
− apkalpojošā dienesta izsaukšanas datumu un
laiku;
− citu lietotājam nepieciešamo informāciju;
− atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina
žurnālā norādītās informācijas pareizību.
• viens no izdarītajiem grozījumiem maina noteikumu 67. punktu un izslēdz no tā vārdus „izmantojot
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus – līdz divdesmit
piektajam datumam”. Līdz ar to pārskats par
numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto
kvīšu izlietojumu vai pārskats par numurēto un
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu
izlietojumu ir jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā
mēneša 15. datumam.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”
2011. gada 14. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā
„Par akcīzes nodokli”. Grozījumi ir publicēti 2011. gada
27. aprīļa „Latvijas Vēstnesī” un stājas spēkā ar
2011. gada 1. maiju (saskaņā ar Pārejas noteikumiem atsevišķas normas stāsies spēkā ar š. g. 1. jūniju vai 1. jūliju).
Likuma grozījumi nosaka vienotu kārtību attiecībā uz akcīzes nodokļa piemērošanu uztura bagātinātājiem, kas satur
spirtu.
Tiek paaugstināta akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem
dzērieniem un benzīnam, kā arī ir noteikta pakāpeniska
akcīzes nodokļa paaugstināšana tabakas izstrādājumiem.
No Ls 15,6 uz Ls 12 par 1000 m3 ir samazināts akcīzes nodoklis dabasgāzei, kuru izmanto par kurināmo.
Saskaņā ar Pārejas noteikumu 62. punktu no
2011. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. decembrim
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar nodokli neapliek
dabasgāzi, kuru izmanto:
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību
(siltumnīcu), rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un
inkubatoru siltumapgādei;
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• rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes (kas atbilst apstiprinātiem attiecīgajiem regulā Nr.1893/2006 noteiktajiem NACE
klasifikācijas kodiem) tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai minētās rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās.
Lauksaimniekiem svarīgākās izmaiņas ir veiktas likuma 18. pantā un tās skar no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas iegādi. Iepriekš likums paredzēja no
nodokļa atbrīvot dīzeļdegvielu, kas izmantota lauksaimniecības zemes apstrādei, bet lauksaimniecībā
dīzeļdegviela tiek izmantota arī citiem darbiem –
ne tikai zemes apstrādei. Pēc grozījumu izdarīšanas
likums nosaka, ka no akcīzes nodokļa atbrīvo
dīzeļdegvielu, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Tāpat no akcīzes nodokļa atbrīvotu dīzeļdegvielu varēs iegādāties zemes zem zivju
dīķiem apstrādei. Lai pretendētu uz bezakcīzes

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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dīzeļdegvielas iegādi, lauksaimniekam būs jānodrošina
minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas pēdējā noslēgtajā saimnieciskajā gadā. Likums
paredz, ka šajā ieņēmumu apmērā netiek ieskaitīts saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts. Minimālo ieņēmumu apmēru noteiks MK noteikumi, kuriem saskaņā ar
likuma Pārejas noteikumu 64. punktu, ir jābūt pieņemtiem
līdz 2011. gada 10. maijam.
No akcīzes nodokļa atbrīvotu dīzeļdegvielu nevarēs
saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur audzē
tādas īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.),
kārkls (Salix spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa
(Panicum virgatum)
vai
miežubrālis
(Phalaris

arundinacea L.). Lai varētu iegādāties bezakcīzes
degvielu dīķu apstrādei, personai zem dīķiem, kuros
audzē zivis, ir jāapstrādā zeme nez mazāk kā 20 hektāru platībā, piemērojot audzēšanas cikla koeficientu
uz katru pieteikto zemes hektāru zem zivju dīķiem, ja
akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām
akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras dzīvnieku
novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.
Lai būtu pilnīga skaidrība par jauno normu
piemērošanu attiecībā uz dīzeļdegvielas atbrīvošanu
no akcīzes nodokļa, ir jāgaida jauni Ministru kabineta
noteikumi.

Grozījumi likumā „Par grāmatvedību”
2011. gada 7. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā
„Par grāmatvedību”. Grozījumi ir publicēti 2011. gada
27. aprīļa „Latvijas Vēstnesī” un galvenokārt nosaka
izmaiņas attiecībā uz attaisnojuma dokumentu
noformēšanu.
Likuma „Par grāmatvedību” 7. pants nosaka, ka
attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā
ietverti vismaz šādi rekvizīti un informācija par
saimniecisko darījumu:
• dokumenta autora nosaukums (firma), bet ja dokumenta
autors ir fiziska persona, – vārds un uzvārds;
• dokumenta autora reģistrācijas numurs (ja dokumenta
autors saskaņā ar likumu jāreģistrē), bet, ja dokumenta
autors ir fiziskā persona, – personas kods (ja personai
tāds piešķirts);
• ārējam attaisnojuma dokumentam – arī juridiskā
adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu
jāreģistrē) vai adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar
likumu nav jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir
fiziskā persona, – arī personas norādītā adrese vai, ja tāda
nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese;
• dokumenta veida nosaukums;
• dokumenta datums;
• dokumenta reģistrācijas numurs;
• paraksts (izņemot likuma 7.1 pantā minētos
gadījumus);
• atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem – arī citi
tiesību aktos noteiktie obligātie dokumenta rekvizīti;
• saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā
ar likumu jāreģistrē), juridisko adresi (ja saimnieciskā
darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai
adresi (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar
likumu nav jāreģistrē), bet ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, – norādot vārdu un uzvārdu,
personas kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi;
• saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji
(daudzumi, summas), bet tiesību aktos noteiktajos gadījumos – arī cita informācija par saimniecisko darījumu
Likums arī precizē, ko saprot ar terminu „ārējs attaisnojuma
dokuments”. Par ārēju attaisnojuma dokumentu uzskatāms dokuments, kas sastādīts citā uzņēmumā, kā arī tāds
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dokuments, kas sastādīts pašu uzņēmumā iesniegšanai citam uzņēmumam. Visi pārējie attaisnojuma
dokumenti uzskatāmi par uzņēmuma iekšējiem
attaisnojuma dokumentiem.
Attiecībā uz dokumentu parakstīšanu likums nosaka:
ja attaisnojuma dokuments ir papīra formā, šajā dokumentā rekvizīts „paraksts” ir noformējams, ievērojot Dokumentu juridiskā spēka likuma prasības, bet
elektroniskajā attaisnojuma dokumentā rekvizīts
„paraksts” noformējams, ievērojot Elektronisko dokumentu likuma prasības.
Likums ir papildināts ar jaunu 7.1 pantu, kas skaidro
vairākus jautājumus saistībā ar dokumentu parakstiem. Saskaņā ar šī panta normām par ārēju attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīts arī dokuments,
kuru cits uzņēmums izsniedz uzņēmumam – preces
vai pakalpojuma saņēmējam – samaksāšanai, ja tas
nesatur rekvizītu „paraksts”, bet šajā dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību pamato cits
ārējs dokuments, kam ir juridisks spēks Dokumentu
juridiskā spēka likuma izpratnē (ja šo nosacījumu
nevar izpildīt, tad likums paredz dokumentu uzskatīt
par ārēju attaisnojuma dokumentu arī tad, ja šajā
dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību
apliecina par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību dokumenta saņēmēja (uzņēmuma) atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā).
Par ārēju attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīts
arī dokuments, kurš nesatur rekvizītu „paraksts” un
kuru pēc uzņēmuma – maksājuma pakalpojuma izmantotāja – pieprasījuma izsniedz maksājumu pakalpojumu
sniedzējs (Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās
naudas likuma izpratnē) par to, ka uzņēmuma –
maksājuma pakalpojuma izmantotāja – maksājuma
rīkojums (uzdevums) ir izpildīts, ja šajā dokumentā
minētā saimnieciskā darījuma esamību apliecina par
saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma
dokumentā sniegtās informācijas pareizību dokumenta saņēmēja (uzņēmuma – maksājuma pakalpojuma izmantotāja) atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.
Par ārēju attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīts
arī neapliecināts uzņēmuma – maksājuma pakalpojuma izmantotāja – konta izraksts, kuru pēc
maksājuma
pakalpojuma
izmantotāja

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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pieprasījuma izsniedz maksājumu pakalpojumu sniedzējs
(Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma
izpratnē), ja šajā izrakstā minētā saimnieciskā darījuma
esamību apliecina par saimnieciskā darījuma veikšanu un
attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību
dokumenta saņēmēja (uzņēmuma – maksājuma pakalpojuma izmantotāja) atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja
noteiktajā kārtībā.

Ar grozījumiem ir precizēts gada pārskatu glabāšanas
laiks – turpmāk tie ir glabājami līdz uzņēmuma reorganizācijai vai darbības izbeigšanai, ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ja uzņēmums
tiek reorganizēts vai tā darbība tiek izbeigta, turpmāko uzņēmuma arhīva glabāšanas kārtību nosaka likvidācijas komisija (likvidators) vai uzņēmuma vadītājs,
saskaņojot to ar Latvijas Nacionālo arhīvu.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

LAUKU ATTĪSTĪBA
Lauku tīkls – lauku iedzīvotājiem
Jau kopš 2008. gada, kad Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centram (LLKC) tika uzticēts veidot Latvijas Lauku
tīklu, viena no šīs organizācijas prioritātēm ir informācijas
aprites un izglītības iespēju nodrošināšana.
Katru gadu apzinot lauku iedzīvotāju vajadzības, Valsts
Lauku tīkla (VLT) Sekretariāts vērš uz tām Lauku attīstības
programmas politikas veidotāju uzmanību. Tādēļ Valsts
Lauku tīkla Rīcības programmas Rīcības plānā 2011. gadam
ir iekļauti pasākumi, kas veido uz savstarpēju sadarbību
balstītu vidi laukos dzīvojošajiem, izglītojot un informējot
viņus. Lai sastādītu VLT pasākumu plānu 2011. gadam,
2010. gada noslēgumā tika aptaujāti 725 lauku iedzīvotāji
un 96 lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju organizācijas,
apzinot iedzīvotājiem svarīgākās semināru, apmācību un
pieredzes apmaiņas tēmas.
Semināri un mācības
Arī 2011. gadā interesenti ir aicināti apmeklēt Valsts Lauku
tīkla seminārus un mācības visā Latvijā.
2011. gadā VLT pasākumu ietvaros tiek organizēti semināri
par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, izmaiņām Eiropas Savienības un valsts likumdošanā
lauku un mežu apsaimniekošanas jautājumos, lauksaimniecības un meža nozares produkcijas ražošanas iespējām
mazefektīvi izmantotās zemēs, vietējo iedzīvotāju aktivizēšanu, LEADER pasākumiem, inovācijām un diversifikācijas
iespējām uzņēmumā u.c. jautājumiem
Informācija par aktuālajiem semināriem un visām tēmām
atrodama VLT mājaslapā http://www.laukutikls.lv/
notikumi.
2010. gadā Lauku tīkla pasākumu ietvaros par dažādām
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem svarīgām tēmām
noorganizēti vairāk nekā 600 semināru, kuros piedalījušies
gandrīz 16 000 interesentu.

Pieredzes apmaiņa
2010. gadā pieredzes apmaiņas braucienos pa Latviju, akcentējot radošas saimniekošanas nozīmi lauku
attīstībā ekonomikas lejupslīdes laikā, piedalījās 955
dalībnieki. Pieredzes apmaiņas braucienus dalībnieki
novērtējuši kā darboties veicinošus, kas sekmējis
labas un pārņemamas prakses izzināšanu. Pieredzes
apmaiņas braucienos uz Eiropas Savienības dalībvalstīm piedalījušies 255 dalībnieki. Katrs no viņiem uz
savu lauku ciemu Latvijā paņēma līdzi spilgtus iespaidus, jaunu pieredzi un praktiskas idejas.
„Lauku Lapa” un „Čiekurs”
Lielu Latvijas lauku iedzīvotāju atsaucību ir iemantojis ik mēnesi LLKC speciālistu sagatavots informatīvais izdevums lauku uzņēmējiem „Lauku Lapa”, kurā
ir plaši aprakstītas novitātes lauksaimniecības atbalsta, grāmatvedības, augkopības, lopkopības u.c. ar
lauksaimniecību saistītās jomās. Par jaunāko mežsaimniecībā, labas un pārņemamas prakses piemēriem, speciālistu ieteikumiem un citiem aktuāliem
mežsaimniecības jautājumiem var lasīt LLKC Meža
konsultāciju pakalpojumu centra ik ceturksni sagatavotā ziņu lapā „Čiekurs”. Šie izdevumi drukātā veidā ir
pieejami pie novadu lauku attīstības speciālistiem un
LLKC filiālēs visā Latvijā. Uz informatīvajiem materiāliem iespējams parakstīties arī elektroniski.
Plašāku informāciju par Lauku tīklu un tā aktivitātēm
var iegūt Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv vai
meklējot to pie savas teritorijas lauku attīstības speciālista, kura kontaktinformācija ir atrodama Valsts
Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/
kontakti.
Sagatavoja Zanda Dimanta
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

LAUKU SAIMNIEKIEM AKTUĀLĀ LIKUMDOŠANA
Izmaiņas piesārņojošo darbību veikšanā dzīvnieku novietnēs
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību
veikšanai dzīvnieku novietnēs” izstrādāti grozījumi, kas
stāsies spēkā pēc publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”. Noteikumi attiecas uz C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās
veic dzīvnieku novietnēs, kurās atrodas 10 un vairāk dzīvnieku vienību, kā arī piecas un vairāk dzīvnieku vienību, ja
novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā.
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Noteikumu izmaiņās precizēti termini kūtsmēslu veidiem atkarībā no sausnas satura, kā arī kūtsmēslu un
lagūnas tipa krātuvēm. Kūtsmēslu uzglabāšanai uz
lauka noteikts:
• pakaišu kūtsmēsliem, kurus paredzēts uzglabāt
kaudzē uz lauka, nodrošina tādu sausnas saturu (ne
mazāk kā 25 procentus), lai tos var sakraut kaudzē
un no tiem neplūst virca;

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
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• pakaišu kūtsmēslu daudzums kaudzē uz lauka atbilst
vienā gadā attiecīgajā laukā iestrādājamam kūtsmēslu apjomam;
• pakaišu kūtsmēslus atļauts uzglabāt kaudzē uz lauka
ne ilgāk par 10 mēnešiem (iepriekš 18 mēneši);
• kaudzi veido vietās, kur lauka reljefs nesekmē virszemes noteces veidošanos un noplūdi;
• kaudzi novieto ne tuvāk par 50 m no virszemes
ūdensobjektiem un no akas, kurā tiek ņemts ūdens
mājsaimniecībai, vai ne tuvāk par 30 m no novadgrāvja krotes un meliorācijas sistēmas būves (akas,
virszemes noteces uztvērēja);
• pirms kaudzes veidošanas ierīko absorbējoša
materiāla (salmu, kūdras) pamatni, lai tā spētu uztvert kūtsmēslos esošo šķidrumu un pasargātu no
noteces. Kaudzi nosedz ar absorbējoša materiāla
aizsargslāni, lai mazinātu atmosfēras nokrišņu iedarbību, novērstu noteci un gaistošo vielu iztvaikošanu.”
Pakaišu kūtsmēslu, šķidro un pusšķidro kūtsmēslu,
vircas krātuves ietilpībai, kā arī skābbarības sulas
uzglabāšanai noteikts:
• dzīvnieku novietnē radīto pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina to uzkrāšanu vismaz sešus
mēnešus;
• šķidro un pusšķidro kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina to uzkrāšanu vismaz septiņus mēnešus;
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• ja kūtsmēslu krātuves tilpums neatbilst iepriekš noteiktajam, tad dokumentāri ir jāpierāda tā kūtsmēslu
daudzuma, kas pārsniedz krātuves tilpumu, nodošana
citai personai vai uzglabāšana saskaņā ar iepriekš minētām prasībām.
Šķidro un pusšķidro kūtsmēslu, kā arī vircas krātuves ir
slēgta tipa vai ar pastāvīgu dabisku vai mākslīgi peldošu
segslāni, kas samazina iztvaikošanu. Peldošais segslānis
nosedz krātuves virsmu nepārtraukti; ja nepieciešams,
dabisko segslāni papildina.
Noteikumi ir papildināti ar nosacījumiem, kas attiecas uz
lagūnas tipa krātuvēm:
• krātuves pamatnes līmenis ir vismaz 20 cm virs maksimālā gruntsūdens līmeņa; ja nepieciešams, gruntsūdens līmeni pazemina, pamatnē izbūvējot drenāžu.
• krātuves pamatni un sienas hermetizē ar speciālu
ūdensnecaurlaidīgu materiālu, kas ir paredzēts šķidro
kūtsmēslu uzglabāšanai un kura malas nostiprina
krātuves augšmalā;
• krātuvi norobežo ar nožogojumu.
Savukārt, projektējot jaunu dzīvnieku novietni, būvprojektā paredz izbūvēt kūtsmēslu krātuvi vai iekārtu kūtsmēslu tālākai pārstrādei.
Kūtsmēslus, tai skaitā vircu, izmanto saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem.
Sagatavots Augkopības nodaļā
pēc MK noteikumiem

SIA “LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” PIEDĀVĀ

Šī gada 21. maijā Tērvetes novada AS Agrofirma
Tērvete laukā Jātnieki jau otro reizi Latvijā notiks pasākums Traktordiena 2011, ko organizē Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai sadarbībā ar AS Agrofirma Tērvete
un SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Uz pasākumu ir aicināti lauksaimnieki, saimnieki un katrs,
kas interesējas par tehniku un lauksaimniecību. Visas dienas garumā klātienē varēs skatīt tehnikas demonstrējumus piekabju un ūdens cisternu vilkšanā četrās disciplīnās, izmēģināt spēkus veiklības braucienos, kā arī uzzināt,
kādus jaunumus piedāvā tehnoloģiju speciālisti un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēji. Bez tehniskajām
aktivitātēm ikviens pasākuma apmeklētājs varēs uzdot
jautājumus valsts sektora un lauksaimniecības nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem.

LAUKU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvos izdevumus
“Lauku Lapa” un “Zivju Lapa” Jūsu e-pasta kastītē!
Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet
pieteikumu uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv. Uz šo e-pastu
varat sūtīt arī ieteikumus, kā mēs varētu pilnveidot
“Lauku Lapu” un “Zivju Lapu”.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta adresi, uz
kuru vēlaties saņemt izdevumu.

Gaidāmi īpaši pārsteigumi tehnikas cienītājiem un tās
lietotājiem, kā arī bērniem. Par labu omu un tehnisko parametru zināšanām rūpēsies Pauls Timrots.
SIA LLKC pasākumā uzslies Zināšanu telti, kurā visas
dienas garumā varēs noklausīties nelielas lekcijas par
šādām tēmām: Ekonomiski pamatotās investīcijas;
5 soļi līdz ES atbalstam; Aktualitātes lauksaimniekiem
nodokļu piemērošanā un grāmatvedības uzskaitē;
Smidzinātāju pārbaude.
Pasākuma atklāšana 21. maijā plkst. 10 pie centrālās telts.
Sīkāka informācija par pasākuma norisi:
lauksaimniecības portālā www.saimnieks.lv;
pa tālruņiem: 28611555 (Ilze), 20272299 (Kristīne);
pa e-pastu: izdevnieciba@saimnieks.lv.

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

