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VALSTS SUBSĪDIJAS

Sagatavots SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220
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Grozījumi subsīdiju nolikumā
2008. gadam
Šā gada 27. maijā tika apstiprināti pirmie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 41
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”. Šie grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.
Tālāk apskatīti svarīgākie grozījumi subsīdiju nolikumā.
;Papildu līdzekļi atbalstam daļējai kredītprocentu dzēšanai
Grozījumi nosaka, ka, pārdalot līdzekļus starp subsīdiju atbalsta pasākumiem, piešķirti papildu
līdzekļi pasākumam „Atbalsts 2007. gadā samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai un kredītprocentu starpības kompensēšanai”. Kā ziņo Zemkopības ministrijas pārstāvji, finansējums piešķirts
samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai papildus Ls 2 570 000 apmērā, lai pilnībā segtu līdz šā
gada 1. aprīlim iesniegtos iesniegumus, neparedzot proporcionālo samazinājumu.
;Noteikts atbalsts par vaislas sivēnmātēm
Ar grozījumiem tiek paredzēts valsts atbalsts pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem par vaislas
sivēnmāti – vienreizējs maksājums ne vairāk kā
Ls 65 (nepārsniedzot piešķirto finansējuma apjomu Ls 1 700 000). Lai saņemtu šo atbalstu jānodrošina šādu nosacījumu izpilde:
• ganāmpulkā ir 15 un vairāk vaislas sivēnmātes
(pēc stāvokļa uz 2008. gada 1. martu);
• atšķirto sivēnu skaits metienā no vaislas sivēnmātes vidēji ganāmpulkā ir 8,5 sivēni;
• atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku,
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu reizi mēnesī ir iesniegts Lauksaimniecības datu centrā
cūku kustības kopsavilkums;
• Lauksaimniecības datu centrā ir iesniegti pārraudzības rezultāti par 2007. gadu pēc stāvokļa
uz 2008. gada 1. martu, uz kura ir datu centra
atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par
nosūtīšanu;
• vismaz gadu ir veikta pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību.
Lai pieteiktos šim atbalstam, pārraudzības ganāmpulka īpašniekam mēneša laikā no grozījumu spēkā stāšanās Lauku atbalsta dienesta reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs ir jāiesniedz iesniegums (grozījumu noteikumu 8.1 tabula). Iesniegumam ir jāpievieno šķirnes dzīvnieku audzētāju
organizācijas apstiprināts ganāmpulka izkopšanas
plāns. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksās
pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centra sniegto informāciju par vaislas sivēnmāšu skaitu pārraudzības saimniecībās.

;Pagarināts norēķinu dokumentu iesniegšanas
termiņš par augšņu agroķīmiskās izpētes darbu
izmaksām
Ar grozījumiem noteikumos līdz 2009. gadā 1. martam tiek pagarināts norēķinu dokumentu par augšņu agroķīmiskās izpētes darbu izmaksām iesniegšanas termiņš (iepriekš tas bija noteikts līdz 2008. gada 1. novembrim).
;Precizēts nosacījums par atbalsta saņemšanu
pasākumam „Atbalsts apdrošināšanas polišu
iegādes izdevumu segšanai”
Noteikumos precizēts nosacījums par to, kas šo
atbalstu var saņemt. Ar grozījumiem paredzēts, ka
atbalstu var saņemt apdrošināšanas ņēmējs, kas
nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu par jebkuru apdrošināšanas polises darbības
periodu laika posmā no 2007. gada 1. novembra
līdz 2008. gada 31. decembrim.
;Noteikts atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmai
Ar grozījumiem tiek paredzēts jauns atbalsta veids
„Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmai”,
kura mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības
un pārtikas produktu ražošanu un pārstrādi, nodrošinot produkta nonākšanu tirgū.
Atbalstu Ls 86 000 apmērā piešķir par piedalīšanos
bioloģiskās lauksaimniecības shēmā. Uz atbalstu
var pretendēt bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājs un pārstrādātājs, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi vai
pārstrādi. Atbalstu piešķirs pretendentam, kurš nodrošina, ka produkts ir ražots un marķēts atbilstoši
normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību un produkts nonācis mazumtirdzniecībā:
• Ls 800 apmērā (ieskaitot PVN) – bioloģiskās lauksaimniecības produkta primārajam ražotājam,
kurš nodrošina produkta fasēšanu, marķēšanu,
tirdzniecību galapatērētājam vai nodrošina produkta piegādi bioloģiskās lauksaimniecības
pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumam, kurš
reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā;
• Ls 1500 apmērā (ieskaitot PVN) – bioloģiskās
lauksaimniecības produkta pirmapstrādes vai
pārstrādes veicējam Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrētā uzņēmumā;
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• Ls 2100 apmērā (ieskaitot PVN) – bioloģiskās lauksaimniecības produkta pirmapstrādes vai pārstrādes
veicējam Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā uzņēmumā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendentam līdz 2008. gada
1. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums (noteikumu 3. tabula).
Iesniegumam ir jāpievieno:
• kontroles institūcijas, kas noteikta normatīvajos aktos
par bioloģisko lauksaimniecību, izsniegta izziņa par
atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai;
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• Pārtikas un veterinārā dienesta izdotas uzņēmuma
atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopija.
Lauku atbalsta dienests līdz 2008. gada 1. oktobrim
apkopos iesniegtos pieteikumus un atbalstu izmaksās, nepārsniedzot piešķirto kopējo finansējumu,
proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta
apjomu.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc MK noteikumu projekta un ZM informācijas

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Projektu iesniegumu pieņemšana no
2008. gada 9. jūnija
Šā gada aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” izsludināja atklātu projektu iesniegumu pieņemšanu vairākiem Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākumiem, kuros projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008. gada 9. jūnija līdz
2008. gada 9. jūlijam.
Projekta iesniegumus šajā laika periodā varēs iesniegt
šādos pasākumos:
• Lauku saimniecību modernizācija;
• Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu);
• Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.
„Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar
2008. gada 21. aprīļa Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un
LAD struktūrvienība
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Zemgales RLP
Ziemeļaustrumu RLP
Ziemeļkurzemes RLP
Ziemeļvidzemes RLP
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas
beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas
dienas ar Lauku atbalsta dienestu.
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs: juridiskām personām – pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc
projekta ieviešanas adreses.
„Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”
saskaņā ar 2008. gada 21. aprīļa MK noteikumiem
Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā
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2008. gada 21. aprīļa MK noteikumiem Nr. 299
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””.
Šim pasākumam tā ir jau trešā projektu pieņemšanas
kārta. Tajā pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 13 345 743, kas sadalīts pa LAD reģioniem šādi:
Summa, Ls
2 710 855
1 536 960
2 357 919
755 934
1 053 568
1 547 313
918 630
1 006 351
1 458 213
lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008. gada
21. aprīļa MK noteikumiem Nr. 300 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””.
Šim pasākumam tā ir otrā projektu pieņemšanas
kārta, tajā pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 11 991 403.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz Lauku atbalsta
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dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs: juridiskām personām – pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta ieviešanas adreses.
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana” saskaņā ar 2008. gada 21. aprīļa MK noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.
gada 8. aprīļa MK noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 9 308 249.
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Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2,
816. kabinetā; tālr. 67027128, 67027399.
Projekta iesniegumu veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai un cita noderīga informācija par
šiem
pasākumiem
ir
atrodami
mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Lauku attīstības
programmas pasākumi (2007.–2013. gads) katram
pasākumam paredzētajā sadaļā.
Par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projektu
iesniegšanas kārtību šajos pasākumos rakstījām jau
pagājušā mēneša „Lauku Lapā” Nr. 38.

ATBALSTS ZIVSAIMNIECĪBAI
Projektu iesniegumu pieņemšana no
2008. gada 9. jūnija
Šā gada aprīlī LAD laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināja atklātu projektu iesniegumu pieņemšanu vairākiem
„Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam” pasākumiem, kuros projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2008. gada 9. jūnija līdz 2008. gada 9. jūlijam.
Projekta iesniegumus šajā laika periodā varēs iesniegt
šādos pasākumos:
• Investīcijas akvakultūras uzņēmumos;
• Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings.
„Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” saskaņā ar 2008. gada 21. aprīļa
MK noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008. gada 1. aprīļa
MK noteikumiem Nr. 240 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos””.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 3 600 000.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas
beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas
brīža.
Projekta iesniegumi ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs: juridiskām personām – pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc
projekta ieviešanas adreses.

Projektu iesniegumu pieņemšana no
2008. gada 30. jūnija
Šā gada maija beigās laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Lauku
atbalsta dienests izsludināja atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanu Rīcības programmas Eiropas
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„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un
mārketings” saskaņā ar 2008. gada 21. aprīļa MK
noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008. gada 1. aprīļa MK noteikumiem
Nr. 241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde””.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 4 800 000.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divu gadu laikā no līguma
noslēgšanas brīža.
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz
Lauku atbalsta dienesta centrālajā
aparātā Rīgā, Republikas lauk. 2,
918. kabinetā; tālr. 67027130,
67027868.
Projekta iesniegumu veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai un cita noderīga informācija par
šiem pasākumiem ir atrodami mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
pasākumi Latvijā (2007.–2013. gads) katram pasākumam paredzētajā sadaļā.
Par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projektu
iesniegšanas kārtību šajos pasākumos rakstījām jau
pagājušā mēneša „Lauku Lapā” Nr. 38.
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013. gadam pasākumam "Zvejas aktivitāšu
pilnīga pārtraukšana" saskaņā ar 2008. gada
6. maija MK noteikumiem Nr. 323 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana””.
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Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008. gada 30. jūnija līdz 2008. gada
30. jūlijam.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 7 915 000.
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Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu
datums ir 1 (viena) gada laikā no līguma starp atbalsta
pretendentu un LAD noslēgšanas dienas.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi
tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (pēc juridiskās
adreses).

LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Atbalsts ražotāju grupām
Šā gada maija beigās laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Lauku atbalsta dienests paziņoja, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuras 2008. gadā saskaņā ar komisijas lēmumu ir atbilstīgas atbalsta saņemšanai, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 777
„Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai”, kā arī pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1002 „Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības
programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””, Lauku
attīstības plāna 2004.–2006. gadam pasākumam

„Atbalsts ražotāju grupām” var pieteikties no šī
paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” (tas ir, no 30. maija) līdz 2008. gada
1. jūlijam.
Iesnieguma veidlapa, rokasgrāmata, kā arī atbilstīgo
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību saraksts 2008. gadā ir atrodami mājas lapā:
www.lad.gov.lv.
Iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā, Rīgā, Republikas laukumā 2,
920. kabinetā, tālr. 67027372, 67027306.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc sludinājumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
Labākie zāles lopbarības gatavošanas laiki

LAUKU LAPA

(Informācija par šo aktivitāti mājaslapā www.llkc.lv)
Kā katru gadu, arī šogad SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” publicēs ziņas par pļaušanas servisu – ziņas saimniekiem par zāles lopbarības gatavošanu. Pļaušanas serviss ir lauksaimnieku nodrošināšana ar
informāciju par zelmeņu – stiebrzāles, lucerna, sarkanais āboliņš – kvalitātes rādītāju izmaiņām un to piemērotību pļaušanai, lai sagatavotu pēc iespējas labāku lopbarību. Saņemot informāciju par zālāju zelmeņu attīstību un
kvalitāti, saimnieks var prognozēt pļaušanas laiku savā saimniecībā un ekonomēt citu lopbarības līdzekļu iegādi.
Augstvērtīga zāles lopbarība nodrošina lielāko daļu proteīna, kuru citādi saimnieks būtu spiests iegādāties ar
tādiem proteīnu saturošiem barības līdzekļiem kā rapsis un soja.
Saimniek, esi taupīgs, nopļauj un sagatavo labu lopbarību!
Ziņas tiks atjaunotas divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās pēcpusdienā). Tās tiks apkopotas un publicētas no reģioniem, kuros ir lielākās temperatūru svārstības (Liepāja, Tukums, Limbaži, Rūjiena, Daugavpils).
Informāciju par interesējošā reģiona zelmeņu stāvokli saimnieks var saņemt kā īsziņu uz mobilo telefonu, nosūtot attiecīgu īsziņu:
• par zelmeņiem Zemgalē (Jelgava, Tukums) – īsziņu ar tekstu Info Zemgale uz numuru 1897;
• par zelmeņiem Kurzemē (Liepāja) – īsziņu ar tekstu Info Kurzeme uz numuru 1897;
• par zelmeņiem Latgalē (Daugavpils) – īsziņu ar tekstu Info Latgale uz numuru 1897;
• par zelmeņiem Vidzemē (Limbaži) – īsziņu ar tekstu Info AVidzeme uz numuru 1897;
• par zelmeņiem Vidzemē (Rūjiena) – īsziņu ar tekstu Info RVidzeme uz numuru 1897.
Īsziņas cena Ls 0.75.
Ziņu veidošanā izmantota www.fortumo.lv palīdzība.
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Atbildes par pasākumu Agrovide
Lai gan pieteikšanās jaunajam pasākumam Agrovide
2007.–2013. gadam beidzās šā gada 15. maijā, tomēr
lauksaimniekiem vēl arvien ir dažādi neskaidri jautājumi
par pieteikšanos atbalstam bioloģiskās lauksaimniecības
attīstībai pēc jaunajiem nosacījumiem, sākot ar
2008. gadu. Vispārīgie nosacījumi tika skaidroti jau iepriekšējā „Lauku Lapā” Nr. 38. Šoreiz atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem, kuras sniedz Zemkopības ministrijas pārstāvji (oriģinālais jautājumu un atbilžu materiāls
atrodams ZM mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļā Valsts un
ES atbalsts/Eiropas Savienības atbalsts/Programmēšanas
periods no 2007.–2013. gadam/Lauku attīstība/Saistošie
dokumenti/Lauku attīstības programma 2007.–2013. gadam).
;Kā tiks aprēķināti minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas?
Minimālie ieņēmumi tiks aprēķināti attiecībā pret kopējo
saimniecības platību, t.i., iepriekšējā gadā Platību maksājumu iesniegumā atbalstam (iesniegumā tiek deklarēta
visa attiecīgā gadā apsaimniekotā platība) deklarētajām
platībām. Saimniecības reālos ieņēmumus noteikts saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajiem pārskatiem vai gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo
noslēgto gadu. Minimālos ieņēmumus salīdzinās pret
visu saimniecību kopumā – Valsts ieņēmumu dienestā
iesniegtajos dokumentos norādītos ieņēmumus no lauk5
saimnieciskās ražošanas (darbības) salīdzinās ar nepieciešamajiem saimniecības kopējiem minimāliem ieņēmumiem.
;Vai, piesakoties uz pasākumu Agrovide pēc jaunajiem nosacījumiem 2008. gadā, minimālie ienākumi
pa produkcijas grupām tks vērtēti no 2007. gada
ienākumu deklarācijas?
Jā, minimālie ieņēmumi tiks skaitīti par iepriekšējo saimniecisko gadu, t.i., 2008. gadā izmantojot 2007. gada
pārskatus vai deklarācijas.
;Vai netiks piemērotas atkāpes apgrozījumam uzņēmumiem, kuri uzsāk darbību 2008. gadā – jaunizveidotas vai atdalījušās saimniecības, kas pārņem
bioloģiskās saistības?
Atbalsta pretendentiem, kuri iepriekš nav pieteikušies
nekādam atbalstam (VPM un citiem platību maksājumiem, kas ir tieši saistīti ar lauksaimniecisku darbību un
tātad arī ieņēmumiem), t.i., iepriekšējā gadā nav iesniegts Platību maksājumu iesniegums, minimālo ieņēmumu nosacījums netiek piemērots.
Ja pārņem Agrovides 2004–2006 saistības, tad ir jāievēro
MK noteikumu Nr. 282 73. punktā noteiktais (ja pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no viena
saistību nodevēja, nepaplašinot saistību platību, tad
saistības līdz saistību perioda beigām turpinās bez izmaiņām, pārējos gadījumos jānodrošina minimālie ieņēmumi).

5

;Vai varēs saņemt daļēju atbalstu gadījumā, ja
apgrozījums nenosedz visu pieteikto platību?
Ja lauksaimnieks neatbilst nosacījumam par minimālo ieņēmumu atbilstību iepriekšējā gadā, atbalsts
netiks piešķirts vispār.
;Kādā veidā tiks attiecināts apgrozījums saimniecībām, kuras ir iepriekš sertificējušās, taču
2008. gadā izlēmušas platības palielināt un apgrozījums nav pietiekams visai platībai?
Jaunās pasākuma Agrovide 2007–2013 saistības var
uzņemties tikai tādā gadījumā, ja gūti minimālie
ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas, kas ir pietiekami visai 2007. gadā atbalstam Platību maksājumu iesniegumā deklarētajai platībai.
Minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
(darbības) tiek aprēķināti saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajiem pārskatiem vai gada
ienākumu deklarāciju par iepriekšējo noslēgto gadu
un iepriekšējā gada atbalstam deklarētām platībām,
t.i., 2008. gadā – 2007. gada ieņēmumi un platība,
2009. gadā – 2008. gada ieņēmumi un platība utt.
Tiem atbalsta pretendentiem, kas jau ir uzņēmušies
saistības un nevēlēsies pāriet uz jaunām saistībām
saskaņā ar jaunajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas (darbības) netiks prasīti.
;Vai saņemtā nauda būs jāatmaksā, ja kādā no
turpmākajiem gadiem kaut kādu iemeslu dēļ
netiks sasniegts nepieciešamais apgrozījums?
Pirmajā reizē nebūs, taču, ja tas atkārtosies otro gadu, tad būs.
;Ja maksājumi ir diferencēti pa kultūrām, vai
pie sertifikācijas ir jāuzrāda ienākumi pa
kultūrām/nozarēm atsevišķi? Vai arī tiks vērtēti
kopējie saimniecības lauksaimniecības ieņēmumi?
Tiks ņemti vērā saimniecības kopējie ieņēmumi.
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;Ja bioloģiskā saimniecība nodarbojas ar piena un
gaļas lopkopību un tajā ir, piemēram, 15 liellopi
(6 govis, 9 gaļas lopi), lauksaimniecībā izmantojamā
zeme 40 ha zālāju un piemājas dārzs 1 ha, kāda ir
aprēķinu metodika, lai saimniecība atbilstu atbalstam pēc jaunajiem noteikumiem?
Kultūraugu grupai Pastāvīgās pļavas un ganības gaļas
lopkopības saimniecībām 2008. gadā noteikti minimālie
ieņēmumiem vismaz 50 Ls/ha, pārējām saimniecībām –
vismaz 100 Ls/ha.
Kultūraugu grupai Laukaugi, aramzemē sētie ilggadīgie
zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, papuve noteikti minimālie
ieņēmumi vismaz 130 Ls/ha.
Tātad, ja atbalstam 2007. gadā tika pieteikti 40 ha zālāju,
kas ietilpst kultūraugu grupā
Laukaugi, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai,
papuve, hektāru skaits ir jāreizina ar noteikto minimālo ieņēmumu likmi no ha:
130 x 40 = 5200 Ls.
Kultūraugu grupai Dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi noteikti minimālie
ieņēmumi
vismaz
1000 Ls/ha.
Izrēķinātie minimālie ieņēmumi
pa kultūraugu grupām tiek summēti kopā:
5200 + 1000 = 6200 Ls/ha.
To, vai saimniecība atbilst gaļas lopkopības saimniecībai,
izvērtē pēc kopējiem ieņēmumiem no gaļas produkcijas
un gaļas lopu realizācijas. Tiem ir jābūt vairāk nekā 50%
no kopējiem ieņēmumiem. Šādā gadījumā piemēro kultūraugu grupai Pastāvīgās pļavas un ganības noteiktos
minimālos ieņēmumus – vismaz 50 Ls/ha, nevis
100 Ls/ha kā pārējiem lauksaimniekiem.
;Ja saimniecībā ir piena lopkopība un zālāji, dabīgās ganības; tiek sertificētas tikai LIZ platības, bet
piena lopi netiek sertificēti, jo nevar izpildīt nosacījumu par 100% bioloģiskās lopbarības nodrošinājumu, vai tiek ņemti vērā ienākumi no piensaimniecības?
Jā, šie ienākumi tiek ņemti vērā.
;Ko nozīmē atbilstība par katru atbalstam pieteikto
lauku? Kā to pārbaudīs un aprēķinās? Vai atbilstību
rēķinās katram konkrētam laukam un pārbaudīs katru pavadzīmi un grāmatvedības uzskaiti? Vai aprēķinās katram laukam atsevišķi, saskaitīs kopā un tad
salīdzinās ar deklarāciju? Bet, ja nu dažām saimniecībām kopsumma neatbilst, bet atsevišķi lauki atbilst
minimālajai summai, vai zemnieks varēs saņemt atbalstu?
Kontroles institūcija pirms atzinuma veidlapas aizpildīšanas pārliecināsies, vai atbalsta pretendents ir reģistrējies
kā nodokļu maksātājs un saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienestam iesniegtajiem pārskatiem vai gada ienākumu
deklarāciju par iepriekšējo noslēgto gadu ir guvis minimālos ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas
(darbības). Tas tiks pārbaudīts, ņemot vērā saimniecības
kopējo minimālo ieņēmumu summu no Platību maksājumu iesniegumā atbalstam (iesniegumā tiek deklarēta
6
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visa attiecīgā gadā apsaimniekotā platība) deklarētajām platībām, kas iegūta, katras kultūraugu grupas
platību sareizinot ar noteikto minimālo ieņēmumu
no hektāra. Minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (darbības) netiks pārbaudīti katram
atsevišķam laukam.
Kontroles institūcijas tālāk šos datus iesniegs Lauku
atbalsta dienestam līdz kārtējā gada 1. novembrim
(MK noteikumu 84. punkts).
;Ja zemnieks ir pieteicies 2006. gadā uz Agrovides apakšapasākumu Erozijas ierobežošana. Vai
viņš šogad var pieteikties uz apakšpasākumu Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība? Ja var, tad
kā lai nodrošina minimālos
ieņēmumus, ja tikai tagad
tiek pirkta un paplašināta
gaļas lopkopības saimniecība? Ienākumi labākajā
gadījumā tiks gūti tikai pēc
pāris gadiem.
Tos laukus, par kuriem nav
uzņemtas saistības Agrovides
2004–2006 apakšpasākumā
Erozijas ierobežošana, var
pieteikt uz citu Agrovides
2007–2013 apakšpasākumu
atbalstu, t.sk. Bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību. Jāņem vērā, ka saistības
par konkrēto lauku var uzņemties tikai vienā no Agrovides apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumā
Rugāju lauks ziemas periodā, kas var pārklāties ar
apakšpasākumu Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, t.i., par konkrēto lauku var saņemt gan rugāju,
gan bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu.
Nosacījums par minimāliem ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas realizācijas netiks piemērots tiem atbalsta pretendentiem, kas iepriekšējā
gadā nav iesnieguši Platību maksājumu iesniegumu,
līdz ar to nav pieteikušies nevienam no platību maksājumu atbalsta veidiem. Pārējiem atbalsta pretendentiem, kas vēlas uzņemties saistības, ir jānodrošina
minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas.
;Kādi ieņēmumi ir no papuves? Vai netiks piemērotas apgrozījuma atkāpes papuvēm?
Kultūraugu grupai, kurā ietverta papuve (Laukaugi,
aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai,
papuve), noteikti minimālie ieņēmumi 130 Ls/ha.
Izņēmumi papuvēm netiks piemēroti, jo papuvju
esamība ir ņemta vērā, nosakot minimālo ieņēmumu
130 Ls/ha kultūraugu grupai, kurā ietilpst papuve.
Turklāt ieņēmumi netiek prasīti no konkrētā lauka,
bet no saimniecības kopumā.
;Kādi ir nosacījumi, lai noteiktu saimniecības
specializāciju lopkopībā? Tas pats par piena lopkopību. Kuri dokumenti dod atbildi uz šo jautājumu?
Ja ieņēmumi no gaļas produkcijas realizācijas ir vairāk nekā 50% no kopējiem lauksaimnieciskās ražošanas (darbības) ieņēmumiem, tad attiecīgā saimniecība tiek uzskatīta par gaļas lopkopības saimniecību.
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;Vai gaļas kazas tiks attiecinātas uz gaļas lopkopības saimniecībām?
Jā. Ja ieņēmumi no gaļas produkcijas realizācijas ir vairāk
nekā 50% no kopējiem lauksaimnieciskās ražošanas
(darbības) ieņēmumiem, tad attiecīgā saimniecība tiek
uzskatīta par gaļas lopkopības saimniecību.

;Ko darīt gadījumā, ja operators nav reģistrējies
VID kā nodokļu maksātājs un pārskatus neiesniedz?
Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājam, tas šajā gadījumā ir atbalsta pretendenta interesēs.

;Kartupeļu ražu vai graudaugus no 2007. gada
ražas, kas ir saimniecības krājumi, realizē
2008. gada pavasarī. Kā šis gadījums tiks piesaistīts
minimāliem ieņēmumiem?
Šogad tiek ņemti vērā pārskati vai deklarācijas par
2007. gadu, t.i., dokumenti, kuros var tikt uzrādīta
2006. gada raža, kas realizēta 2007. gadā.

;Kā rīkosies ar SIA, kuru gada pārskatos ietverti
tikai kopējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības (ne no lauksaimnieciskās ražošanas), neizdalot no tiem ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas?
Šajā gadījumā Kontroles institūcijām dati par minimālajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir jāsaņem no atbalsta pretendenta – atbalsta pretendents apliecina, ka ieguvis
minimālos ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības (ražošanas), vai no atbalsta pretendenta veiktās
grāmatvedības uzskaites.

;Kā veiks minimālo ienākumu vērtēšanu atbilstoši
pa kultūrām, ja, piemēram, 2007. gadā saimniecībā
ir bijuši tikai zālāji, bet 2008. gadā – zālāji un kartupeļi?
Minimālo ienākumu atbilstība tiks aprēķināta attiecībā
pret iepriekšējā gadā Platību maksājumu iesniegumā
atbalstam (iesniegumā tiek deklarēta visa attiecīgā gadā
apsaimniekotā platība) deklarētajām platībām. Ja
2007. gada pārskatā vai deklarācijā norādītie ieņēmumi
būs lielāki par aprēķinātiem minimāliem ieņēmumiem,
tad varēs saņemt atbalstu par 2008. gadā apakšpasākumā Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība atbalstam deklarētajām kultūraugu grupām.
;Vai iepriekš sertificētais uzņēmums var samazināt
saistību platību, ja pārslēdz jaunu saistību līgumu?
Saistību platību samazināšanas gadījumā iepriekš saņemtais atbalsts tieši par šo platību ir jāatmaksā atpakaļ.
Atbilstoši MK noteikumu 71. punktam visas Agrovides
2004–2006 saistības var pārveidot par Agrovides 2007–
2013 saistībām.
Uz jaunām saistībām var pāriet, ja ir atbilstoša minimālo
ienākumu summa no lauksaimniecības produkcijas
realizācijas.
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;Ko darīt lopbarības ražotājiem, kas sagatavo
un pārdod sienu un skābbarību lopkopības saimniecībām saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, bet
nespēj nodrošināt nepieciešamo ieņēmumu līmeni uz zālāju hektāru, kas noteikts 26.3. apakšpunktā?
Ja netiek nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (darbības) vismaz 100 Ls/ha
apmērā (kultūraugu grupa Pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi), saistības netiek uzņemtas.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc ZM informācijas
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Rapša eļļa dīzeļmotoru darbināšanai –
nopietns konkurents Latvijas degvielas
tirgū
Ierobežotie naftas resursi un ekoloģiskās situācijas pasliktināšanās ir vieni no galvenajiem iemesliem, kādēļ
visā pasaulē tradicionālajām degvielām tiek meklētas
alternatīvas. Biodegviela ir viena no tām reālajām alternatīvām, kuru plašāka izmantošana iespējama jau tuvākajā nākotnē un kuru ieviešana tiek papildus sekmēta arī
Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Pēdējos gados Latvijā jau ir radīti vairāki priekšnoteikumi, lai biodegvielas varētu sekmīgi ieņemt vietu naftas
degvielu tirgū, tomēr galvenais bremzējošais faktors
biodegvielu plašākai ieviešanai joprojām ir to augstās
izmaksas.
Biodegvielu ieviešana mūsu valstī ir īpaši aktualizējusies
līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, jo līdz ar to Latvijai ir
saistoša ES normatīvo aktu izpilde, piemēram, ES direktīva 2003/30/EK „Par biodegvielu un citu atjaunojamo
veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā”,
kuras izpildi varētu nodrošināt Latvijā izstrādātās un pieņemtās programmas „Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā” īstenošana saskaņā ar tai izstrādāto rīcības
plānu.
Atsevišķu biodegvielu plašāku ieviešanu Latvijā aizkavē
ne tik daudz tehniska rakstura, cik ekonomiska rakstura
problēmas, t. i., uz šo brīdi biodegvielas cenas ziņā nav
spējīgas konkurēt ar naftas izcelsmes degvielām.
Eiropā un arī nedaudz Latvijā kā vienu no biodegvielas
paveidiem izmanto rapšu eļļu. Arī šīs degvielas izmantošana veicina Biodegvielas likumā izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī būtiski ietekmē lauku attīstību, jo tieši
šī degviela spēj konkurēt dīzeļdzinēju degvielu tirgū.
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Rapša eļļas kā degvielas izmantošana var palīdzēt
atrisināt mazo un vidējo saimniecību ekonomiskās
problēmas, it īpaši, ja saimniecības pamatnozare ir
lopkopība.
Rapsis ir viens no pirmajiem kultūraugiem, ko sācis
audzēt cilvēks. To jau pirms 4000 gadiem audzēja
Indijā, pēc tam Ķīnā, Japānā un Vidusjūras zemēs, kur
iegūto rapša eļļu izmantoja apgaismojumam. Rapša
eļļas lietošana gaismas iegūšanai bija ļoti efektīva, jo
degot tai nebija dūmu un to varēja dedzināt telpā.
Rapša eļļas rūpnieciskā izmantošana sākumā bija ļoti
ierobežota, līdz parādījās pirmie tvaika dzinēji un tika
atklāts, ka rapša eļļa labāk nekā jebkura cita smērviela pielīp metāla virsmām, kurām bija jāstrādā ūdens
vai tvaika vidē.
20. gadsimta vidū rapša eļļas ražošanu izkonkurēja
saulespuķu eļļas rūpniecība, un tikai 80. gados atkal
notika rapša atdzimšana.
Šobrīd rapša vidējā raža Latvijā ir 2,0–3,5 t/ha. Tas
nozīmē, ka no viena hektāra var iegūt aptuveni 5001000 l rapša eļļas, ko var izmantot ne tikai pārtikas
rūpniecībā un biodīzeļa ražošanā, bet arī lietot kā
degvielu dīzeļmotoros. Izmantojot atbalstu lauksaimniekiem, kas sastāv no vienotā platību maksājuma
(26,63 Ls/ha), atbalsta par kultūraugiem ar augstu
enerģētisko līmeni (31,67 Ls/ha) un papildu valsts
tiešā maksājuma par laukaugu platībām (27,71 Ls/
ha), rapša eļļas pašizmaksa, iegūstot to savā saimniecībā ar mazjaudas spiedi ievērojot nosacījumu, ka
blakusprodukts – rauši tiek realizēti kā lopbarība, ir
aptuveni 0,30–0,50 Ls par vienu litru.
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Rapša eļļu kā degvielu var lietot tīrā veidā, tikai dīzeļmotoram ir jāuzstāda sistēma, kas uzsilda eļļu līdz 75–85 °C.
Šis process ir vajadzīgs, lai samazinātu rapša eļļas viskozitāti un tā spētu nodrošināt nevainojamu degvielas
sistēmas darbību. To vienkāršāk ir panākt uzstādot tā
saukto divu tvertņu sistēmu (attēls). Praktiski spēkratu
vispirms iedarbina un brauc slodzē ar dīzeļdegvielu, līdz
motors uzsilst un rapšu eļļas temperatūra sasniedz 70–
80 °C, tad degvielas sistēmu pārslēdz darbībai ar rapšu
eļļu. Vismaz 5–10 minūtes pirms dzinēja apturēšanas
sistēma ir jāpārslēdz darbam ar dīzeļdegvielu, lai augstspiediena sūknī, filtros un cauruļvados nepaliek rapša
eļļa.
Ar šādas sistēmas uzstādīšanu un atsevišķu elementu
izgatavošanu Latvijā nodarbojas SIA „Iecavnieks”. Šis
uzņēmums ne tikai saviem transportlīdzekļiem un lauksaimniecības tehnikai ir uzstādījis divu tvertņu sistēmu,
bet arī pārbūvējis vairākus zemnieku saimniecību traktorus, kuri kā degvielu izmanto pašu ražoto rapša eļļu.
Taču ne tikai traktorus un lauksaimniecības tehniku var
darbināt ar rapša eļļu. Pasaulē vairākas firmas piedāvā
šādas sistēmas uzstādīt arī vieglajiem automobiļiem ar
dīzeļmotoriem. Mikroautobusiem un vieglajam transportam parasti piedāvā uzstādīt vienas tvertnes sistēmu.
Tas nozīmē, ka automašīnas oriģinālajā degvielas tvertnē tiek lieta rapšu eļļa, kas ir vienīgā degviela, ar kuru
tiek darbināts motors. Vienu no spēcīgākiem uzņēmumiem Eiropā ir Vācijas firma „ELSBETT”, kas specializējas
tādu motoru ražošanā, kuri ir darbināmi ar rapša eļļu, kā
arī izstrādā sistēmas standarta dīzeļmotoru pārbūvei, lai

tos varētu darbināt ar rapša eļļu. Firmas „ELSBETT”
ražotajai vienas tvertnes sistēmai braukšanai ar rapšu
eļļu nav vajadzīga papildu tvertne fosilai dīzeļdegvielai. Šīs sistēmas galvenā atšķirība slēpjas iesmidzināšanas sistēmas komponentos – kvēlsvecēs un smidzinātājos. Smidzinātāju konstrukcija ir pārveidota tā, lai
tie varētu strādāt arī ar viskozāku degvielu. Taču, ekspluatējot automašīnu ar rapša eļļu kā degvielu ziemas mēnešos, speciālisti iesaka eļļai pievienot tik
daudz ziemas dīzeļdegvielas, lai rapša eļļa varētu
brīvi iztecēt pa degvielas vadu no tvertnes.
Firmas „ELSBETT” vienas tvertnes sistēmu iesaka lietot
tradicionālajos TDI motoros no Volkswagen grupas
(Audi, Škoda, VW), dažos FORD un VOLVO motoros, kā
arī RENAULT 1,9 TDI.
Šādu sistēmu komplektus, kuros ietilpst visas detaļas
motora pārbūvei un instrukcija, iespējams pasūtīt arī
internetveikalos un tehniski domājošs cilvēks var
pats uzstādīt šo sistēmu. Cena šādiem komplektiem
ir sākot no 800 EUR.
Rapšu eļļa ir vienīgā augu eļļa Latvijā, kas ar savām
ražošanas izmaksām spēj konkurēt degvielas tirgū,
tāpēc varbūt ir vērts parēķināt degvielas izmaksas
savas saimniecības tehnikas darbināšanai un salīdzināt tās ar izmaksām, kādas būtu par degvielu, izmantojot paša saimniecībā iegūto eļļu.

LOPKOPĪBA
Jaunumi svaigpiena apritē nelielos
apjomos
2008. gada 4. jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumos Nr. 875
„Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”. Zemkopības ministrija šos
grozījumus izstrādāja, pamatojoties uz svaigpiena ražotāju ierosinājumu. Līdz šim noteikumos bija noteikts, ka
gada laikā svaigpiena ražotājs var pārdot 7000 kilogramu svaigpiena galapatērētājam vai komersantam, kurš
nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē svaigpienu galapatērētājam Latvijas teritorijā. Ar grozījumiem
noteikts, ka par neliela piena apjomu uzskata tādu piena
apjomu, ko piena ražotājs iegūst savā saimniecībā un var
pārdot gada laikā, izmantojot tam piešķirtās tiešās tirdzniecības kvotas.
Svaigpiena ražotājs tiešās tirdzniecības kvotu var saņemt ievērojot MK noteikumu Nr. 238 „„Noteikumi par
kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu
administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas
aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību” prasības, kā arī
citus normatīvos aktus. Piena kvotas Latvijā administrē
valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc MK noteikumu projekta un ZM informācijas
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Darījumiem ar piena kvotām jauni
Ministru kabineta noteikumi
2008. gada 12. aprīlī spēkā stājās MK noteikumi Nr. 238
„Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena
kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā
arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību”,
līdz ar to spēku zaudēja MK noteikumi Nr. 315, kas iepriekš noteica kārtību darījumos ar piena kvotām.
Par piena kvotām tika rakstīts jau „Lauku Lapā” Nr. 15 un
Nr. 20, tāpēc šoreiz par svarīgākajām izmaiņām darījumos ar piena kvotām, ko paredz jaunie noteikumi.
;Vienkāršota piena pircēju apstiprināšanas kārtība,
vienlaikus nosakot stingrākus nosacījumus apstiprinājuma iegūšanai.
Noteikumi atceļ kvotu komisijas darbību, turpmāk valsts
aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) administrēs piena kvotas, aprēķinās soda naudu par pārsniegto
piena kvotu, kā arī par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un piegādes kvotas
gada deklarāciju. Tāpat LDC veiks arī piena pircēja apstiprināšanu, piešķirot tam reģistrācijas numuru. Lai iegūtu pircēja apstiprinājumu, piena pircējam LDC ir jāiesniedz iesniegums, Ciltsdarba valsts inspekcijas akts par
pircēja atbilstību visām spēkā esošajām prasībām, kā arī
Pārtikas un veterinārā dienesta atzīšanas vai reģistrācijas
apliecība, kurā norādīts konkrētais darbības veids – piena savākšana, piena pārstrāde vai piena transportēšana.
Piena pircēja apstiprinājums tiks anulēts, ja pircējs neuzsāks darbību 6 mēnešu laikā vai pircējs pārtraucis darbību uz laiku, ilgāku par 6 mēnešiem. Līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai apstiprinātajiem pircējiem
apstiprinājums ir derīgs arī pēc šo noteikumu stāšanās
spēkā, izņemot noteikumos paredzētos gadījumus.
;Mainīti piena pircēju un ražotāju pienākumi
Piena ražotāju pienākumi:
• jāslēdz līgums ar pircēju par piena piegādi;
• piecu darbdienu laikā jāiesniedz LDC iesniegums par
piena kvotas pārreģistrāciju sakarā ar kvotas īpašnieka juridiskā statusa maiņu, tāpat par to jāinformē arī
pircējs;
• jānodrošina piegādes kvotu un tiešās tirdzniecības
kvotu uzskaite, par katru kvotas veidu;
• citi pienākumi, kas minēti MK noteikumos.
Piena pircēja pienākumi:
• katru mēnesi līdz desmitajam datumam pircējam LDC
elektroniski jānosūta informācija par iepriekšējā mēneša piena piegādi un piena bilance par iepriekšējo
mēnesi;
• jānosaka piena tauku saturs akreditētā testēšanas
laboratorijā vismaz reizi 15 dienās, bet ne retāk kā
divas reizes mēnesī;
• katru gadu jānosūta Lauksaimniecības datu centram
piegādes kvotas gada deklarācijas par katra ražotāja
kvotas izpildi;
• katru gadu līdz 1. augustam jāiekasē no ražotāja soda
nauda par iepriekšējā kvotas gadā pārsniegto piena
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kvotas apjomu, ja valsts kopējā piena kvota pēc
pielāgošanas ir pārsniegta;
• citi pienākumi, kas minēti MK noteikumos.
;Mainīti kvotu piešķiršanas nosacījumi no valsts
rezerves
Līdz šim kvota no valsts rezerves tika sadalīta trīs reizes gadā, pamatojoties uz ražotāju iesniegumiem, ja
ražotājs bija izpildījis vismaz 70% no savas kvotas.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uz piena kvotas
piešķiršanu no valsts rezerves var pretendēt:
• jaunais ražotājs – ražotājs, kuram ir LDC dzīvnieku
un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju
ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, un kuram ne kārtējā, ne iepriekšējos kvotas
gados nav bijusi piešķirta kvota;
• vecais ražotājs – ražotājs, kuram ir LDC dzīvnieku
un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju
ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, bet kuram kārtējā kvotas gadā vai iepriekšējos kvotas gados ir bijusi piešķirta kvota.
Iesniegumi kvotas piešķiršanai no valsts rezerves
iesniedzami Lauksaimniecības datu centrā:
• jaunie ražotāji iesniegumus bez papildu nosacījumiem iesniedz līdz 1. jūnijam, bet vecie ražotāji –
līdz 1. decembrim, pie tam, tikai pie nosacījuma, ja
ražotājs savu kvotu ir izpildījis vismaz 95%
apmērā;
• jaunajiem ražotājiem no valsts rezerves piešķiramo kvotu aprēķina par katru slaucamo govi un
teli, kas vecāka par 18 mēnešiem, bet ne vairāk kā
50% apmērā no vidējā statistiskā izslaukuma rādītāja iepriekšējā kalendārā gadā;
• vecajiem ražotājiem no valsts rezerves piešķiramo
kvotu aprēķina, vidēji vienā mēnesī pārdoto piena
daudzumu reizinot ar 12 un no iegūtā rezultāta
atņemot jau piešķirto vai nopirkto kvotas daudzumu.
Ražotājs, kam no valsts rezerves piešķirta kvota, nedrīkst slēgt kvotas pārdošanas darījumus ātrāk kā
trešajā kvotas gadā pēc piešķiršanas, izņemot gadījumu, ja ražotājs beidz darbību piena lopkopībā un
pārdod visu piena kvotu.
Ražotājs, kurš pilnībā vai daļēji ir atteicies no piena
kvotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 238 (vai iepriekšējiem noteikumiem Nr. 315),
nevar atkārtoti pretendēt uz piena kvotu no valsts
rezerves. Šajos gadījumos ražotājam joprojām pastāv
iespēja kvotu nopirkt, ja ir tāda nepieciešamība.
;Atjaunoti piena kvotu nomas darījumi
Ražotājs ar piena kvotām var veikt dažādus darījumus (pirkt, pārdot, pārveidot, atteikties no piena kvotas, kā arī to nomāt). Piena kvotu var nomāt ražotājs,
kuram ir LDC dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas
vecākas par 18 mēnešiem. Ražotājs var iznomāt
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neizmantoto piena kvotas daļu, bet ne vairāk kā 30% no
piešķirtās kvotas. Piena kvotas nomas darījums ir spēkā
līdz kārtējā kvotas gada beigām. Piena kvotas nomas
minimālais apjoms:
• 5000 kg – ja tiek iznomāta piegādes kvota;
• 1000 kg – ja tiek iznomāta tiešās tirdzniecības kvota.
Par iznomātās piena kvotas izpildi ir atbildīgs nomnieks
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja piena kvotas tiek
iznomātas kopā ar zemi, govīm vai saimniecību, uz šādu
darījumu neattiecas nosacījumi par piena kvotas nomas
ierobežojumiem attiecībā uz minimālo apjomu un maksimālo 30% likmi.
Ražotājiem, kuri atsakās no piena kvotas, tiek liegta iespēja turpmāk pieteikties uz kvotu no valsts rezerves.
Jaunie noteikumi arī paredz, ka 1% no pārdodamā vai
pārveidojamā piena kvotas daudzuma tiks ieskaitīts
valsts rezervē, kā arī ražotājam būs iespēja daļēji atjau-
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not piena kvotu, kas, piemērojot sankciju par neaktivitāti, tika ieskaitīta valsts rezervē.
;Mainīti darījumu galatermiņi
Svarīgākie datumi un nosacījumi, kas jāzina piena
ražotājam, kuram ir kvota, apkopoti tabulā.
;Kur meklēt sīkāku informāciju?
Saistībā ar piena kvotām ir jāiepazīstas ar MK noteikumiem Nr. 238 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek
veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību”. Informācija un dokumenti ievietoti LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļā Piena kvotas.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc MK noteikumiem, ZM un LDC informācijas

Kas jāzina piena ražotājam, kuram ir piena kvota
Datums

Prasība

Eiropas Savienības un/vai Latvijas normatīvais dokuments

Kvotas darījumi jāiesniedz līdz
31. decembrim

Patstāvīga kvotas pārveidošana

15. martam

Pagaidu pārveidošana

1. martam

Kvotas atsavināšana (pārdošana-pirkšana) un
kvotas noma

MK noteikumi Nr. 238
29.1. punkts
MK noteikumi Nr. 238
29.2. punkts
MK noteikumi Nr. 238
22. punkts

1. aprīlim

Atteikšanās no piena kvotas

MK noteikumi Nr. 238 31.punkts

Kvotas nodošana citam ražotājam „Priekšlaicīgas
pensionēšanās” gadījumā
Kvotas pārreģistrācija īpašnieka juridiskā statusa
Visu kvotas gadu
maiņas gadījumā
TT kvotas īpašniekiem jāatsūta līdz
Visu kvotas gadu

15. maijam

Gada deklarācija par iepriekšējo kvotas gadu

Līdz nākamā mēneša 10. datuCeturkšņa atskaites par esošo kvotas gadu
mam
Iesniegums (kvotas saņemšanai) valsts rezervei
1. jūnijam

Jaunais piena ražotājs

Piena ražotājs, kuram kvotas izpilde no kvotas
gada sākuma ir 95% vai vairāk
Iesniegums kvotas saglabāšanai un atbilstošie dokumenti jāiesniedz līdz
Kvotas saglabāšanai tās neizpildes gadījumā
15. aprīlim
(force majeure)
Piemērojamās sankcijas kvotas nepildīšanas gadījumā, ja
Visu neizpildīto kvotas daļu ieskaita valsts
Izpilda mazāk kā 70%
rezervē
1. decembrim

Vispār neuzsāk piena realizāciju

Visu kvotu ieskaita valsts rezervē

MK noteikumi Nr. 238
19. un 20. punkts
MK noteikumi Nr. 238
10.2 un 10.3. punkts
Komisijas regula (EK)
Nr. 595/2004 8. pants
2. punkts
MK noteikumi Nr.238 13.1.punkts
MK noteikumi Nr. 238
39. punkts
MK noteikumi Nr. 238
40. punkts
MK noteikumi Nr. 238
48. punkts
MK noteikumi Nr. 238
46. punkts
MK noteikumi Nr. 238
47. punkts

Kavējuma un soda naudas nomaksa līdz:
1. jūlijam

Par laikā neiesniegto tiešās tirdzniecības kvotas
gada deklarāciju

Komisijas regula (EK)
Nr. 595/2004 11. pants
4. punkts

1. augustam

Par pārsniegto kvotu nomaksā:
- Piegādes kvotas gadījumā – piena pircējam;
- Tiešās tirdzniecības kvotas gadījumā –
Lauku atbalsta dienestam

MK noteikumi Nr. 238
10.5. punkts

Avots: LDC mājaslapa www.ldc.gov.lv
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