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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

“LAUKU LAPAI” – 5 GADI
2005. gada 12. aprīlī tika
sagatavots
izdevuma
„Lauku Lapa” pirmais numurs. Ir pagājuši 5 gadi un
šomēnes iznāk „Lauku
Lapa” Nr. 61. Visu šo laiku
katru mēnesi esam bijuši
kopā ar jums, informējot
par aktuālāko valsts un ES
atbalsta jomā, kā arī lauksaimniecības nozarēs.
Šogad veicām „Lauku Lapas” lasītāju aptauju un esam
gandarīti, ka saņēmām atzinīgus komentārus, kas norāda, ka izdevums jums noder, saimniekojot un dzīvojot
laukos.

Izvērtējot anketas, esam uzlabojuši „Lauku
Lapas” vizuālo noformējumu, centīsimies ņemt
vērā jūsu ieteikumus un vēlmes, lai uzlabotu
izdevuma saturu. Atgādinām, ka „Lauku Lapu”
varat lasīt arī internetā (www.llkc.lv un
www.laukutikls.lv) vai pasūtīt savā e-pasta kastītē. Ja kāds vēl nav pieteicies, lai saņemtu izdevuma elektronisko versiju, vairāk informācijas
par šo iespēju atradīsiet izdevuma pēdējā lappusē.
Arī turpmāk centīsimies būt jums tikpat noderīgi. Ja jums ir kādi ieteikumi – izdevumā atradīsiet mūsu kontaktus, lai mums tos nodotu.
Uz turpmāku sadarbību!
„Lauku Lapas” veidotāji

AKTUALITĀTES
Par dalību projektā „DEMO FARM”
turpinās konkurēt 20 saimniecības
Latvijas Dabas fonds un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” izsludina 20 saimniecības, kuras ir pārvarējušas pirmo atlases kārtu un turpinās konkurēt par dalību Latvijas un Igaunijas pārrobežu demonstrējumu saimniecību tīkla izveidē projektā DEMO FARM jeb „Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla
izveide Latvijā un Igaunijā”.
Interese par dalību projektā bija liela, – tika saņemti pieteikumi no 62 saimniecībām Latvijā (15 – no Kurzemes, 45 –
no Vidzemes un 2 – no Pierīgas reģiona). Ekspertu grupa
izvērtēja katru saimniecību, balstoties uz pieteikumu anketā iekļauto informāciju. Liela uzmanība tika veltīta saimniecībā esošajām dabas vērtībām un darbībām, kas jau pirms
projekta uzsāktas, lai uzlabotu vidi. Sīvās konkurences dēļ
nākamajā vērtēšanas kārtā iekļuvušas tikai tās saimniecības, kuras saņēmušas vismaz 190 punktu.
Pēc visu pieteikuma anketu izvērtēšanas, tika izvēlētas
20 visvairāk punktu ieguvušās saimniecības (sakārtotas
alfabēta secībā):
• Z/s “Annas Ozoliņi” no Amatas novada
• Z/s “Dukuri” no Naukšēnu novada
• Z/s “Dulbeņi” no Burtnieku novada
• IK Egita Sudakova no Talsiem
• Z/s “Gundegas” no Limbažu novada
• Z/s “Jaun-Ieviņas” no Raunas novada
• Z/s “Jungas” no Naukšēnu novada
• Z/s “Kalnumpuļi” no Naukšēnu novada
• Z/s “Krastiņi” no Valkas novada

ŠAJĀ NUMURĀ:
VALSTS UN ES ATBALSTS
 Izmaiņas atbalsta saņemšanas
nosacījumos
 Pasākums Agrovide
 LAD atbildes

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
 Lauku saimniecību modernizācija
 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
 Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu žurnālā
 Par IIN mežsaimniekiem
 Izmaiņas kases aparātu izmantošanā
 Grozījumi darba likumā

AUGKOPĪBA
 Vasarāju sēja
 Ziemāju papildmēslošana

SIA LLKC INFORMĒ
 Kalendārs ar svarīgākajiem datumiem maijā
 Lauksaimniecības skaitīšana
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demonstrējumu saimniecības varētu uzņemt interesentus, tās tiks nodrošinātas ar informatīvi izglītojošiem stendiem, bukletiem un izglītojošām nodarbībām.

Z/s “Lejas Kleperi” no Smiltenes novada
SIA “Lejasķerzēni” no Naukšēnu novada
Z/s “Lielkrūzes” no Jaunpiebalgas novada
Z/s “Mauriņi” no Alūksnes novada
Z/s “Mierkalni” no Valkas novada
Z/s “Saulgoži” no Valmieras novada
Z/s “Silkalni” no Valmieras novada
Z/s “Stūri” no Naukšēnu novada
Z/s “Valti” no Skrundas novada
Z/s “Vekši” no Valkas novada
P/s “Vīksnas” no Alojas novada

Konkurence starp visām 62 saimniecībām, kas pieteicās dalībai projektā, bija liela – piešķirto punktu ziņā
tās atšķīrās pavisam nedaudz. Projekta darbinieki ir
patiesi gandarīti par augsto saimniecību kvalitāti un
cer, ka izdosies projektā iesaistīt arī tās saimniecības,
kas netika izvēlētas intensīvam darbam. Lai to nodrošinātu, arī pārējās saimniecības tiks aicinātas apmeklēt
projektā rīkotās atvērto durvju dienas, un projekta
rezultāti būs pieejami visām saimniecībām, kuras vēlēsies saimniekot videi draudzīgi.

Otrajā saimniecību vērtēšanas kārtā eksperti un projekta darbinieki apmeklēs visas 20 labākās saimniecības un, veicot tālāku atlasi, izvēlēsies 10 saimniecības, ar kurām tiks uzsākts kopīgs darbs pie detalizētu saimnieciskās darbības plānu izstrādes, kas ietvers
saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu, saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas analīzi, kā arī ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai. Zemniekiem tiks rīkoti mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem, demonstrēšanas prasmēm u.c. jautājumiem. Tīklā iesaistītajiem būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā ar
Igaunijas
un
Zviedrijas
kolēģiem.
Lai

Papildu
informāciju
meklējiet
mūsu
mājaslapās www.llkc.lv, www.ldf.lv un www.elfond.ee.
Projekta DEMO FARM teritorija Latvijā aptver Kurzemi,
Vidzemi, Rīgu, Pierīgu; Igaunijā – Võrumaa, Valgamaa,
Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa,
Pärnumaa, Läänemaa, Saarema un, Hiiumaa reģionu.
Projekts tiek līdzfinansēts no Igaunijas – Latvijas programmas 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.
LLKC un LDF informācija

VALSTS UN ES ATBALSTS
Izmaiņas valsts un ES atbalsta
saņemšanas nosacījumos un
savstarpējās atbilstības prasībās
saņemt, ja lauksaimnieks 2006. un/vai 2009. gadā ir
iesniedzis iesniegumu par laukaugu platībām, kas apstiprinātas kā atbilstošas papildu valsts tiešo maksājumu saņemšanai. Ja saimniecībā 2010. gadā vienotā
platības maksājumu saņemšanas nosacījumiem atbilstošo hektāru skaits ir mazāks, nekā 2009. gadā pieteikts papildu valsts tiešajam atbalstam, tad atdalīto
maksājumu lauksaimnieks saņem par to hektāru skaitu, kas atbilst vienotā platību maksājuma saņemšanas
nosacījumiem.
Piemēram, ja 2009. gadā pieteikts 100 ha laukaugu
platības uz papildus valsts tiešo atbalstu, bet
2010. gadā tiks pieteikti 80 ha vienotā
platībmaksājuma saņemšanas nosacījumiem atbilstošas platības, tad par 2009. gadu atdalītais maksājums
tiks aprēķināts par 80 ha.

Šogad platībmaksājumu atbalsta saņemšanai noteiktas vairākas izmaiņas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 213 „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā
atbalsta shēmu ietvaros”, kas stājās spēkā
2010. gada 26. martā. Toties 2010. gada 31. martā
stājās spēkā MK noteikumi Nr. 295 „Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”. Šajā rakstā pievērsīsimies būtiskākajām izmaiņām, kas skars lauksaimniekus, piesakoties atbalstam 2010. gadā.
PLATĪBU MAKSĀJUMI
Kādas ir izmaiņas papildu valsts tiešo
maksājumu saņemšanā?
Noteikumi nosaka, ka tiek pārtraukti saistītie papildu valsts tiešie maksājumi par laukaugu un lopbarības platībām, bet tiek ieviesti atdalītie maksājumi
par laukaugu un lopbarības platībām. Tos varēs

Ar kādiem kultūraugiem papildināts kultūraugu
saraksts, par kuriem var saņemt vienotā
platībmaksājuma atbalstu?
Papildus jau noteiktajiem kultūraugiem vienoto platības maksājumu varēs saņemt arī par lauksaimniecībā
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kultūraugu audzētājiem deklarācijas tik un tā
2010. gadā ir jāiesniedz. Līdz ar to noteikumi ir papildināti ar termiņiem, kas jāievēro, audzējot daudzgadīgos enerģētiskos kultūraugus. No 1. marta uz 1. maiju
ir pagarināts daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu
piegādes datums savācējam vai pirmajam pārstrādātajam, kā arī noteikts, ka līdz nākamā gada 1. maijam
lauksaimnieks paraksta daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu piegāžu deklarāciju ar savācēju vai pirmo pārstrādātāju. Līdz nākamā gada 1. jūnijam daudzgadīgo
enerģētisko kultūraugu audzētājiem reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir jāiesniedz ražas novākšanas
deklarācija par iepriekšējo gadu, kā arī enerģētisko
kultūraugu piegāžu deklarācija.

izmantojamo zemi, kurā stāda un audzē tādas
īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.),
kārkls (Salix spp.) vai baltalksnis (Alnus ancana) ar
piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku. Bez tam
LAD ir jāiesniedz minēto īscirtmeta atvasāju sugu
stādu izcelsmes apliecinājuma kopija, kā arī
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
tehnisko noteikumu kopija, ja minētās īscirtmeta
atvasāju sugas tiek stādītas un audzētas meliorētās
zemēs.
Kādi papildinājumi ir labas lauksaimniecības
un vides stāvokļa nosacījumu ievērošanā?
Lai saņemtu vienoto platību maksājumu, lauksaimnieks:
• veģetācijas periodā (no maija līdz septembrim)
lauksaimniecībā izmantojamo zemi apstrādā ar
augsnes mitruma režīmam atbilstošu lauksaimniecības tehniku;
• lauksaimniecībā izmantojamā zemē uztur meliorācijas sistēmu;
• augus vai augu atliekas un rugājus iestrādā
augsnē, lai uzturētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglību;
• pastāvīgās pļavas un ganības, kā arī aramzemē
iesētos ilggadīgos zālājus, izņemot platības, kuras
izmanto enerģētisko kultūraugu (klūdziņu prosas
jeb slotiņu sāres, miežabrāļa) audzēšanai:
− nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz
kārtējā gada 15. augustam (iepriekš – līdz
1. augustam);
− nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz
kārtējā gada 15. septembrim (iepriekš – līdz
10. septembrim), ja platības izmanto biškopībā
nektāra vākšanai un/vai, ja tās ir iekļautas
Natura 2000 sarakstā;
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu, kuras
nogāzes slīpums ir lielāks par 10 grādiem, no kārtējā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 31. martam
nodrošina vismaz ar minimālu kultūraugu veģetāciju vai saglabā rugaini;
• saglabā un nepieļauj dabas pieminekļu
(dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju), kas aizsargājami saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, apzinātu izciršanu vai bojāšanu;
• nelieto mēslošanas līdzekļus 10 metru platā joslā
gar ūdensteci, kas noteikta Ūdens saimniecisko
iecirkņu klasifikatorā (stāsies spēkā 2012. gada
1. janvārī);
• ir ieguvis ūdens resursu lietošanas atļauju, ja, veicot lauksaimnieciskas darbības, apūdeņošanā izmanto vairāk nekā 10 kubikmetru virszemes vai
pazemes ūdeņu diennaktī.

SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA
Kādas ir izmaiņas savstarpējas atbilstības
pārvaldības prasībām vides jomā?
Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības vides
jomā ir papildinātas attiecībā uz pasākumiem mēslošanas līdzekļu lietošanā un mēslošanas līdzekļu lietošanas uzskaitē:
• pieļaujama pakaišu kūtsmēslu (pēc triju mēnešu
uzglabāšanas kūtsmēslu krātuvē) pagaidu uzglabāšana uz lauka kaudzēs tādā daudzumā, kas atbilst
vienā gadā attiecīgajā laukā iestrādājamam kūtsmēslu apjomam. Kaudzes aizliegts turēt uz lauka
vienā un tajā pašā vietā ilgāk par 12 mēnešiem;
• rudens un ziemas periodā vismaz 50% saimniecības
lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt
aizņemai ar minimālu veģetāciju („zaļās platības”);
• lauksaimnieks nodrošina, lai ar kūtsmēsliem
iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā gadā nepārsniegtu
170 kg, kas atbilst 1,7 dzīvnieku vienībām.
Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamo lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību aprēķina atbilstoši
Ministru kabineta 18.12.2001. noteikumu Nr. 531
4. pielikumam.
Kādas izmaiņas saistībā ar savstarpējās
atbilstības pārvaldības prasībām ir dzīvnieku
veselības aizsardzības jomā?
Grozījumi noteikumos paredz izmaiņas saistībā ar Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr. 831
„Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles” ievērošanu
noteiktos punktos.
PIETEIKŠANĀS ATBALSTAM
Kādi termiņi jāievēro lai pretendētu uz vienoto
platību maksājumu?
Pretendējot uz vienoto platību maksājumu, lauksaimnieks līdz 2010. gada 15. maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
iesniedz iesniegumu un LAD izsniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmētas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platības.

Kādas ir izmaiņas saistībā ar atbalstu
enerģētiskajiem kultūraugiem?
No 2010. gada vairs nebūs atbalsta enerģētisko kultūraugu audzēšanai, bet daudzgadīgo enerģētisko
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atbalsta dienesta mājaslapā). Iesniegumā jānorāda
e-pasts, uz kuru piecu dienu laikā kopš iesnieguma
reģistrēšanas tiks atsūtīts lietotāja identifikators un
parole, kuru izmantojot, lauksaimnieks varēs elektroniskajā pieteikšanās sistēmā aizpildīt pieteikumu un
lauku bloku kartes. Šajā gadā EPS ir pilnveidota, kā arī
vienkāršota lauku bloku karšu aizpildīšana. Iesniedzot
pieteikumu elektroniski, lauksaimnieks varēs izvairīties
no datu neprecizitātes kļūdām un citām neatbilstībām,
jo sistēma savlaicīgi par to brīdinās un dos iespēju tās
novērst pirms pieteikuma iesniegšanas Lauku atbalsta
dienestā.

Kā var kļūt par Lauku atbalsta dienesta
klientu?
Ja lauksaimnieks līdz šim nav pieteicies ES atbalsta
saņemšanai par apsaimniekotajām lauksaimniecības
zemes platībām, bet šajā gadā vēlas to darīt, tad
viņam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta klientu
reģistrā,
aizpildot
LAD
klienta
veidlapu
(www.lad.gov.lv). Savukārt, lai saņemtu lauku bloku
kartes, jāaizpilda veidlapa „Informācija par apsaimniekotajiem zemes gabaliem”, kur jānorāda apsaimniekoto platību kadastra numuri, tad jādodas uz to
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kuras pārraudzībā atrodas lauksaimniekam apsaimniekošanā
esošā lielākā daļa zemes un jāiesniedz iepriekš minētie dokumenti, kā arī zemes robežplānu kopijas.

Kādi būs papildu nosacījumi atbalsta
saņemšanai 2011. gadā?
2011. gadā lauksaimnieks varēs pretendēt uz tiešajiem
maksājumiem, ja viņš būs iesniedzis Valsts ieņēmumu
dienesta gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju
un D3 pielikumu „Ienākumi no saimnieciskās darbības” par iepriekšējo gadu, lai būtu iespējams noteikt
lauksaimniecības ieņēmumu īpatsvaru kopējos ieņēmumos.

Kā platībmaksājuma pieteikumu var iesniegt
elektroniski?
Nu jau trešo gadu lauksaimniekiem ir iespēja platībmaksājumu pieteikumu iesniegt elektroniski. Lai
izveidotu pieteikumu elektroniskās pieteikšanās
sistēmā (EPS), lauksaimniekam reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz vai pa pastu jānosūta
iesniegums divos eksemplāros (pieejams Lauku

Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļās
vecākā speciāliste Ilze Skudra

PASĀKUMS AGROVIDE
Saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 295
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku
attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” ir
mainīti arī daži nosacījumi pasākumā Agrovide.

• atbalsta pretendents apakšpasākumos „Buferjoslu
ierīkošana” un „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”;
• 2010. un 2011. gadā atbalsta pretendents, kuram
2006. vai 2007. gadā bija noslēgts līgums ar Lauku
atbalsta dienestu un kurš bija uzņēmies saistības
izmantot integrētās audzēšanas metodes saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu par līgumā norādīto platību, – apakšpasākumā „Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana”.
Uzņemoties jaunas saistības, jānodrošina, ka valstī
kopējā apakšpasākuma saistību platība nepalielināsies
vairāk kā par 10%. Ja apakšpasākuma saistību platība
pārsniegs 10%, tad tā individuālā līmenī tiks
proporcionāli samazināta.
Jaunas saistības 2010. gadā pretendents nevarēs uzņemties apakšpasākumā „Rugāju lauks ziemas
periodā”.

Kādas izmaiņas ir laba lauksaimniecības un
vides stāvokļa nosacījumiem pasākumā
Agrovide?
Papildus noteiktajām prasībām veiktas izmaiņas
pastāvīgo pļavu vai ganību, kā arī aramzemē sēto
ilggadīgo zālāju apsaimniekošanā. Ja lauksaimnieks
pretendē uz atbalstu pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos” un „Buferjoslu ierīkošana”, tad
pastāvīgās pļavas un ganības, kā arī sētie ilggadīgie
zālāji vismaz vienu reizi gadā ir jānopļauj un zāle
jānovāc vai jāsasmalcina laika posmā no 15. augusta
līdz 15. septembrim (iepriekš – no 1. augusta).
Vai varēs uzņemties jaunas saistības?
Atšķirībā no iepriekšējā gada šogad no jauna saistības varēs uzņemties arī tie, kuri iepriekš šāda veida
atbalstam nepieteicās. Jaunas saistības 2010. gadā
varēs uzņemties:
• atbalsta pretendents, kas līdz 2010. gadam
(ieskaitot) ir uzsācis darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā un kas ir iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem
aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli, – apakšpasākumā „Bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība”;
• atbalsta pretendents par zālājiem, kas ir atzīti par
bioloģiski
vērtīgiem,
–
apakšpasākumā
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;

ATBALSTS MAZĀK LABVĒLĪGAJIEM APVIDIEM
(MLA)
Saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 295
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) atbalstu par papuvi varēs saņemt
atbalsta pretendents, kas nodrošinās, ka papuvju platība saimniecībā kārtējā gadā nepārsniegs 20% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru
ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu (VPM)
un kura ir pieteikta VPM saņemšanai.
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Ja saimniecībā papuve būs virs 20% no saimniecības
platības, tad MLA par šo platību saņemt nevarēs.
Piemēram, ja saimniecībā ir 100 ha, no kuriem 25 ha
ir papuve, tad MLA atbalstu par 25 ha papuvi
nemaksās.

Kad jāpiesakās šim atbalstam?
Lai saņemtu šo atbalstu, nepieciešams iesniegt pieteikuma veidlapu „Platību maksājumu iesniegums
2010. gadā”, kur B sadaļas „Citas atbalsta shēmas” attiecīgajā rindā veikta atzīme par pieteikšanos šim atbalstam.
Lauku atbalsta dienests īpašo atbalstu par pienu aprēķinās, izmantojot Lauksaimniecības datu centra datus
uz kārtējā gada 1. jūliju.

ĪPAŠAIS ATBALSTS PAR PIENU
Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 269
„Kārtība kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu
ietvaros”, sākot ar 2010. gadu, pieejams īpašais atbalsts par pienu. To varēs saņemt lauksaimnieks par
iepriekšējā kvotas gadā (no iepriekšējā gada 1. aprīļa
līdz pašreizējā gada 31. martam) pieejamās piena
kvotas ietvaros realizēto piena tonnu, ja iepriekšējās
kvotas gadā tam pieejamā piena kvota bijusi 30 un
vairāk tonnu un tas ir realizējis 30 vai vairāk tonnu
piena.

ATBALSTS ĀRKĀRTAS TIRGUS PASĀKUMIEM PIENA
NOZARĒ
2010. gada 8. aprīlī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 327
„Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu ārkārtas tirgus pasākumiem piena nozarē”.
Atbalstu piešķir piena ražotājam par 2008./2009. kvotas gadā pieejamās piena tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas ietvaros realizēto piena tonnu, ja
• piena ražotājam pieejamā piena tiešās tirdzniecības
un piegādes kvota uz 2009. gada 31. martu ir vismaz
80 tonnu;
• piena ražotājs 2008./2009. kvotas gadā ir realizējis
vismaz 80 tonnu piena;
• piena ražotājs 2009./2010. kvotas gadā vismaz vienu
reizi ir realizējis pienu savas pieejamās kvotas ietvaros;
• piena ražotājs ir reģistrēts Lauku atbalsta dienestā.
Šim pasākumam nav jāiesniedz pieteikums, LAD atbalstu aprēķinās pēc „Lauksaimniecības datu centra” datiem par pieejamo piena kvotu un realizēto pienu, kuri
apkopoti pēc stāvokļa uz 2010. gada 15. aprīli. Tātad
to saņems visi tie, kas atbildīs minētajiem nosacījumiem.
Atbalstu izmaksās līdz 2010. gada 30. jūnijam, pārskaitot uz kontu, kas norādīts reģistrējoties LAD.

Kāda ir atbalsta likme?
Īpašā atbalsta par pienu maksimālā likme:
• EUR 10,80 par tonnu piena – ja lauksaimnieks ir
realizējis 80 vai vairāk tonnu piena;
• EUR 12,00 par tonnu piena – ja lauksaimnieks ir
realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par
80 tonnām.
Ja atbalsttiesīgās piena tonnas, par kurām var saņemt īpašo atbalstu par pienu, valstī pārsniegs
atbalstam pieejamo apmēru – 673 933 tonnas gadā
–, atbalsttiesīgo tonnu skaitu samazinās proporcionāli, reizinot to ar samazinājuma koeficientu. Atbalsta likmei piemērojamais samazinājuma koeficients
tiks aprēķināts uz 2010. gada 16. oktobri, to nopublicēs laikrakstā „Latvijas vēstnesis” līdz 2010. gada
1. novembrim.
Atbalsta pilnīga izmaksa par 2010. gadu tiks nodrošina līdz 2011. gada 30. jūnijam.
Īpašā atbalsta par pienu maksājumu samazinās, ja:
• iesniegumu lauksaimnieks iesniegs pēc kārtējā
gada 15. maija, bet ne vēlāk kā 25 dienas pēc šī
termiņa, ja vien to nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ;
• netiks
ievērotas
savstarpējās
atbilstības
prasības.

Sagatavots LLKC Ekonomikas un Augkopības nodaļās
pēc MK noteikumiem un LAD informācijas

LAD atbildes uz lauksaimnieku
jautājumiem
tāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas
par šī pasākuma īstenošanu?
LAD ir sagatavojis un nosūtījis Eiropas Komisijai (EK)
atbildes uz sniegtajiem komentāriem. Pēc atbilžu izvērtēšanas EK var ierosināt Latvijas un EK divpusējo
tikšanos, lai noskaidrotu atlikušos jautājumus. Pašlaik
būtiskākās identificētās problēmas ir saistītas ar saimniecību dzīvotspējas pārbaudi trešajā projekta īstenošanas gadā, kā arī to, vai pieļaujama attīstības plānā
paredzēto mērķu maiņa. Turpmāk LAD lielāku uzmanību pievērsīs DNS iesniegto atskaišu vērtēšanai, pārliecinoties, ka saimniecība arī pēc 4. saistību gada

2010. gada 18. martā notika Lauku atbalsta dienesta
(LAD) speciālistu tikšanās ar lauksaimniekiem, lai
atbildētu uz viņiem neskaidrajiem jautājumiem par
valsts un ES atbalsta saņemšanu.
ATBALSTS DAĻĒJI NATURĀLĀM SAIMNIECĪBĀM
Publiski izskanējis, ka Eiropas Komisija ir izteikusi iebildumus par pasākumu „Daļēji naturālas
saimniecības” (DNS) un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komen-
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joprojām veiksmīgi attīsta savu saimniecisko darbību. Pārbaudēm tiks izmantota LAD pieejamā informācija par pieteiktajām platībām un dzīvnieku skaitiem saimniecībā. Tādējādi papildu informācija no
pretendenta tiks pieprasīta tikai neskaidrību gadījumos. Attiecībā uz attīstības plānā paredzēto materiālu iegāžu maiņu LAD arī turpmāk šādas izmaiņas
pieļaus ar attiecīgu lauksaimnieka iesniegtu pamatojumu par izmaiņu nepieciešamību.

Uz kuru datumu ņem vērā lopu blīvumu MLA
maksājumiem, ja lopu skaits ir mainīgs?
Saskaņā ar MK noteikumiem lopu blīvumu nosaka,
balstoties uz Lauksaimniecības datu centra sniegto
informāciju par stāvokli ganāmpulkā uz kārtējā gada
1. jūliju.
PLATĪBU MAKSĀJUMI
Kur un kā var konstatēt platību pārdeklarāciju
pirms brīdinājuma vēstules saņemšanas no LAD, ja
blokā ir vairāki zemes apsaimniekotāji?
Piesakoties uz atbalstu lauksaimniekam ir jāzina sava
apsaimniekotā platība. Saskaņā ar Regulu 1122/2009
Lauku atbalsta diensts šādu informāciju nevar sniegt.

ATBALSTS MAZĀK LABVĒLĪGIEM APVIDIEM
(MLA)
Kā teritoriālā reforma ar novada izveidi atsauksies uz Skrundas lauku teritoriju, ja tagad tas ir
Skrundas pagasts Skrundas novadā. Skrundas
lauku teritorijas zemnieki vienīgie novadā nesaņēma atbalstu par saimniekošanu mazāk labvēlīgā apvidū (MLA). Vai pēc jaunās novada reformas Skrundas pagasta zemnieki varēs pieteikties
uz MLA atbalstu?
Mazāk labvēlīgie apvidi ir noteikti pa bijušo pagastu
teritorijām. Izveidojot novadus, MLA teritorijas netiek mainītas.
RLP
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Zemgales RLP
Ziemeļaustrumu RLP
Ziemeļkurzemes RLP
Ziemeļvidzemes RLP
Kopā

VALSTS SUBSĪDIJAS
Kāda aktivitāte bijusi Nacionālo subsīdiju pasākumā „Kredītprocentu daļēja dzēšana”?
Iesniegumu
skaits
un
summas
pasākumā
„Kredītprocentu daļēja dzēšana” (uz 15.03.2010.) ir
apkopotas tabulā.

Pieteikumu
skaits
6
45
47
38
35
88
26
72
94
451

Tā kā pasākumam kopējais pieejamais finansējums
ir Ls 900 000, bet pieteiktā summa to pārsniedz, tad
LAD informē, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 108
„Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 8.5. punkta nosacījumiem pasākumam „Atbalsts kredītprocentu
daļējai dzēšanai” tiek piemērots samazinājuma
Atbalsts lopkopības attīstībai

Pieteiktā
summa (Ls)
4 191
310 297
76 081
330 571
180 144
932 085
72 162
150 899
429 067
2 485 501

koeficients 0,398. Tas nozīmē, ka pieteiktā atbalsta
summa ir jāreizina ar samazinājuma koeficientu.
Kā sokas ar valsts subsīdiju izmaksu ciltsdarbam?
Praktiski ir pabeigta 2009. gada saistību izpilde
ciltsdarbam:
Izmaksātā summa
par dzīvniekiem

Dzīvnieku skaits, par
kuriem izmaksāts

1 356 310 Ls

81 558

83 356 Ls

309

187 565 Ls

11 388

46 814 Ls

297

Atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai (pārraudzībā esošai govij)
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas
ražošanas nozarei
Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai
cūkkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai
zirgkopības nozarē

Ciltsdarba aktualitātes par 2010. gada atbalstu:
• atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai – līdz 2010. gada
1. aprīlim organizācijas iesniedz LAD sarakstus ar
dzīvnieku audzētājiem. Līgumi ar organizācijām
jau ir noslēgti;

Maksājumu
statuss
Izmaksas
pabeigtas
Izmaksas
pabeigtas
Izmaksas
pabeigtas
Izmaksas
pabeigtas

• atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarei – līdz 2010. gada 15. aprīlim organizācijas
iesniedz LAD iesniegumu un sarakstus ar dzīvnieku
audzētājiem.
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DĪZEĻDEGVIELAS AKCĪZES NODOKLIS

PROJEKTI

Kas jāzina lauksaimniekiem saistībā ar drīzumā
gaidāmo dīzeļdegvielas akcīzes jauno atmaksas
kārtību? Kur varēs iegūt informāciju par degvielas iegādes vietām? Kur zemnieks varēs degvielu
iegādāties bez akcīzes? Kā notiks limitu kontrole?
Pašlaik Zemkopības ministrijā tiek izstrādāti noteikumi, kas Ministru kabinetā ir jāiesniedz līdz 30.04.2010.
Iespējamā administrēšanas kārtība (tā vēl nav apstiprināta, tāpēc iespējams var mainīties):
• maksimāli garantētais platību daudzums valstī ir
800 000 ha, ja to pārsniedz, tad limitu proporcionāli samazina;
• limitu piešķirs no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā
gada 30. jūnijam;
• degvielu bez akcīzes nodokļa varēs iegādāties no
akcizēto preču noliktavām, vairumtirdzniecības
bāzēm un degvielas uzpildes stacijām;
• LAD noteiks limitu pēc vienotajam platības maksājumam deklarēto hektāru daudzuma; attiecībā uz
pastāvīgo pļavu un ganību platībām vai aramzemē
sētajiem zālājiem būs jānodrošina vismaz 0,2 liellopu vienības uz hektāru. Limits būs 100 litri uz
1hektāru;
• visiem, kas vēlēsies iegādāties dīzeļdegvielu bez
akcīzes, būs LAD jāiesniedz iesniegums līdz kārtējā
gada 1. jūnijam;
• LAD līdz 1. jūlijam aprēķinās katram noteiktos
limitus.

Vai iespējams elektrības ierīkošanas izmaksas
iekļaut projekta attiecināmās izmaksās? Iepriekš
apzinātā problēma – attiecināmajās izmaksās var
iekļaut to, kas ir pretendenta īpašumā, taču attiecībā uz elektroenerģiju tas nav iespējams –
lauksaimnieks samaksā par transformatoru,
kabeļiem, bet tie tāpat skaitās „Latvenergo” īpašums. Vai iespējams rast risinājumu šajā situācijā,
jo neviens lauksaimniecības objekts bez elektroenerģijas nevar iztikt?
Problēma tiešām pastāv. No ES fondiem var maksāt
tikai par investīcijām, kas pēc projekta īstenošanas ir
atbalsta pretendenta īpašumā. Šis nosacījums ir jāizpilda 5 gadu periodā pēc projekta īstenošanas. Pastāv iespēja, ka, vienojoties ar „Latvenergo”, veiktās
investīcijas energoapgādē paliek projekta iesniedzēja īpašumā un par to apkalpošanu ar „Latvenergo”
tiek slēgta atsevišķa vienošanās. Šādos gadījumos
veiktās investīcijas ir attiecināmas un var tikt finansētas no ES fondiem.
Vai biškopjiem ir iespējams pieteikties atbalstam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” un iegādāties biškopības inventāru (stropus,
medus sviedes u.c.), kā arī pārvietojamos bišu
paviljonus, kas lielākoties ir pašgatavoti? Kā šādā
gadījumā noformējami dokumenti?
Jā, biškopjiem ir iespējams pieteikties pasākumā
„Lauku saimniecību modernizācija”. Projektā var iekļaut pamatlīdzekļus, kas nepieciešami biškopības
produktu ražošanai. Tā kā biškopības projekti ir saistīti ar pārtikas apriti, tad tiem ir nepieciešams PVD atzinums par atbilstību ES higiēnas, veterinārajām un
dzīvnieku labturības prasībām. Tas attiecas arī uz
gadījumiem, kad kāda no iekārtām (piemēram, stropi, paviljons) ir pašgatavota.

Atsevišķi zemnieki pauduši satraukumu par
dīzeļdegvielas atmaksas jauno kārtību, jo ir situācijas, kad, lai gan zemi apsaimnieko, uz platību
maksājumiem piesakās un tos saņem zemes īpašnieks. Tātad zemes apsaimniekotājs nesaņems arī
dīzeļdegvielas akcīzes atmaksu par šo platību.
Kāds varētu būt iespējamais risinājums – vai pietiks ar rakstiska līguma iesniegšanu, kas parāda,
ka apsaimniekotājs apstrādā konkrēto platību?
Ja platības nebūs pieteiktas uz VPM, bezakcīzes dīzeļdegvielu nevarēs saņemt. Šajā gadījumā līgumi un
vienošanās nederēs.

LAD informācija

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Lauku saimniecību modernizācija

notiks no 2010. gada 5. maija līdz 2010. gada
30. decembrim vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu).
Iesniegumus katrā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pieņems līdz brīdim, kad tiks pieteikts 80% no
pieejamā finansējuma. Savukārt pārējie 20% finansējuma projekti tiks izvērtēti saskaņā ar objektīvajiem
atlases kritērijiem. Tiklīdz kādai no pārvaldēm iesniegumu skaits sasniedz 80% atvēlētās summas, LAD
publicē sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par
projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, nosakot termiņu viens mēnesis.
Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtas kopējais publiskais finansējums noteikts
Ls 41 499 120 apmērā – lauku saimniecībām un
Ls 10 000 000 – atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

2010. gada 26. martā spēkā stājās grozījumi MK
2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1209 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””. Par pasākumu „Lauku saimniecību modernizācija” jau tika
rakstīts „Lauku Lapā” Nr. 56 un Nr. 57, tāpēc šoreiz
tikai sīkāk par grozījumiem, kas ir būtiski.
Aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) 8. kārtā sāks pieņemt projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES)
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.–
2013. gadam pasākumam „Lauku saimniecību
modernizācija”. Tā būs pirmā reize, kad tas notiks
nepārtrauktās kārtas veidā (iesniegumu pieņemšana
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LAD struktūrvienība

Finansējuma apmērs, Ls

Austrumlatgales RLP

2 539 525

Dienvidkurzemes RLP

6 276 134

Dienvidlatgales RLP

3 850 082

Lielrīgas RLP

4 492 987

Viduslatvijas RLP

2 866 125

Zemgales RLP

8 772 818

Ziemeļaustrumu RLP

2 499 096

Ziemeļkurzemes RLP

4 248 677

Ziemeļvidzemes RLP

5 953 676

Kopā LAD pārvaldēm

41 499 120

Atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 10 000 000.

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai,
kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai
un iepakošanai. Ar grozījumiem noteikts, ka papildus
tiek atbalstītas arī investīcijas ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei.

Izvērtējot līdzšinējo lauku saimniecību modernizācijas projektu īstenošanas intensitāti, 8. kārtas publiskā
finansējuma sadalījums LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs tiek noteikts, ņemot vērā datus
par vienotajam platību maksājumam (VPM) pieteikto
platību.
Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir
noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.
Pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK noteikumiem Nr. 1209 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Lauku saimniecību modernizācija””.

Atbalsta apjoms
Programmēšanas periodā (līdz 2013. gadam) vienam
atbalsta pretendentam (izņemot atbilstīgas pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības) kopējā attiecināmo
izmaksu summa var pārsniegt tā ieņēmumus no
lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ne
vairāk kā trīs reizes, un tā nav lielāka par Ls 2 800 000.
Nosacījums neattiecas uz atbalsta pretendentiem,
kam kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa
programmēšanas periodā nepārsniedz Ls 150 000.
Atbalsta pretendentam (izņemot atbilstīgas pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības) programmēšanas
periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegādei nav lielāka par
Ls 1 400 000.
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas darbojas vismaz trīs gadus pēc kārtas
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par
Ls 7 028 040.

Atbalsta pretendents
Līdz šim pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” atbalstam varēja pieteikties juridiska vai fiziska
persona, kas ražo nepārstrādātos lauksaimniecības
produktus, (izņemot zivsaimniecības produktus un
tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas
Ciltsdarba likums) un atbilstīgas lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Saskaņā ar
grozījumiem, sākot ar 8. kārtu, atbalstam varēs pieteikties arī juridiska vai fiziska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu. Šai personai, kura plāno uzsākt lauksaimniecisko ražošanu, ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma
apstiprināšanas ir jāiegūst komersanta statuss. Šai
personai pie projekta iesnieguma papildus ir jāiesniedz naudas plūsmas aprēķins par diviem gadiem
pēc projekta īstenošanas.

Atbalsta intensitāte
Ar grozījumiem ir palielināta arī atbalsta intensitāte.
Atbalsta intensitāti nosaka katras aktivitātes izmaksām atsevišķi:
vienam pretendentam visā 2007.–2013.gada
periodā – attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar
investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (arī iepakošanai),
un vispārējām izmaksām:
• līdz Ls 35 000 – 40% no attiecināmajām izmaksām;
• no Ls 35 000 projektiem, kas iesniegti līdz
2010. gada 31. decembrim, – 40% no attiecināmajām izmaksām;

Atbalstāmās aktivitātes
Līdz šim pasākumā tika atbalstīta lauksaimniecības
produktu ražošanai paredzēto jauno būvju būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde, kā arī investīcijas jaunu iekārtu,

8

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

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

LAUKU LAPA

13.04.2010 / Nr. 61

• no Ls 35 000 projektiem, kas iesniegti pēc
2010. gada 31. decembra, – 25% no attiecināmajām izmaksām;

projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks
par 40 gadiem.

Atbalsta pretendentam, kas ir atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
biedrs vismaz no iepriekšējā gada pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas 31. decembra, tehnikas un
iekārtu iegādei atbalsta intensitāti palielina par 5%
(pēc 2010. gada 31. decembra).

Šis nosacījums tiks piemērots arī projektiem, kas iesniegti visās iepriekšējās iesniegšanas kārtās un par
kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājumu pieprasījums. Kā informē LAD tad, lai saņemtu
paaugstinātu atbalsta apjomu vecajiem (īstenojamiem
un izvērtēšanā esošajiem) projektiem būs nepieciešams
uzrakstīt iesniegumu (paraugs tiek gatavots un tiks
ievietots LAD mājaslapā). LAD izvērtēs atbilstību likmes
paaugstināšanai un piešķirs papildu finansējumu. Paaugstināto likmi varēs piemērot visiem iepriekšējo kārtu
projektiem, par kuriem vēl nav iesniegts maksājumu
pieprasījums, ja LAD būs pārliecinājies par atbilstošajiem rādītājiem:
− ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un
attiecīgi nomaksāto sociālo nodokli vismaz Ls 700 uz
vienu strādājošo (gadījumos, kad lauksaimnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības nepārsniedz
Ls 20 000, sociālā nodokļa nomaksa netiks vērtēta).
Lai pierādītu ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības, lauksaimniekam kopā ar iesniegumu jāiesniedz
arī gada pārskata vai gada ienākumu deklarācijas
D3 formas kopija par pēdējo noslēgto gadu, kā arī
atšifrējums par lauksaimniecības ieņēmumiem, ja tas
nav skaidrs jau no paša gada pārskata;
− traktortehniku jaudām uz VPM pieteiktajām platībām, ja iegādāsies traktoru.

Piemērs
1. Ja saimnieka Jāņa pirmā projekta attiecināmo izmaksu
summa ir Ls 50 000 un projektu viņš iesniedz līdz
2010. gada 31. decembrim, tad atbalsta intensitāte tiks
aprēķināta šādi:
(Ls 35 000 x 40%) + (Ls 15 000 x 40%) = 14 000 + 6000 =
= 20 000 Ls.
2. Ja savu pirmo projektu Jānis iesniegs pēc 2010. gada
31. decembra, tad atbalsta intensitāte tiks aprēķināta
šādi:
(Ls 35 000 x 40%) + (Ls 15 000 x 25%) = 14 000 + 3750 =
= 17 750 Ls;
Ja Jānis ir atbilstošas kooperatīvās sabiedrības biedrs, tad
atbalsta intensitāte tiks aprēķināta šādi:
(Ls 35 000 x 40%) + (Ls 15 000 x 30%) = 14 000 + 4500 =
= 18 500 Ls.

• attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (arī iepakošanai), un
vispārējām izmaksām, ja investīcijas veic bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājs, atbalsta
intensitāte būs 40% no attiecināmajām izmaksām;

Pozitīva lēmuma gadījumā ar lauksaimnieku tiek slēgta
papildu vienošanās vai tiek izdots jauns lēmums. Tomēr, ja atbalsta pretendents neizpildīs šos nosacījumus,
projektu viņš varēs īstenot pēc iepriekš noteiktajiem
nosacījumiem un saņemt iepriekš noteikto atbalsta
intensitāti.

Bioloģiskās lauksaimniecības ražotājs ir tāds ražotājs, kas ir pieteicies atbalsta maksājumiem un nodarbojies ar bioloģisko lauksaimniecību ne mazāk kā
divus iepriekšējos noslēgtos gadus pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas, kā arī ir uzņēmies jaunas
saistības Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.–2013.gadam pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākumā “Bioloģiskās lauksaimniecības
attīstība”.
• attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām lauksaimniecības produktu ražošanas jaunu
būvju būvniecībai, rekonstrukcijai, nepieciešamo
būvmateriālu iegādei, kā arī šajās būvēs uzstādāmo
stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, kas ir
uzrādīts tehniskajā projektā, un vispārējām izmaksām, atbalsta intensitāte būs 40% no attiecināmajām izmaksām;
• attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām laistīšanas iekārtu un sistēmu iegādei un uzstādīšanai augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo
augu nozarē, un vispārējām izmaksām atbalsta
intensitāte būs 40% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta pretendentam, kas investīcijas veic mazāk
labvēlīgos apvidos (MLA), atbalsta intensitāti palielina par 5%, ja:
• īstenojot būvniecības projektu, pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas
būve atrodas mazāk labvēlīgos apvidos;
• īstenojot tehnikas un iekārtu iegādes projektu, mazāk labvēlīgos apvidos atrodas:
− vismaz 50% no lauksaimniecības produkcijas
ražotāja (fiziskas vai juridiskas personas, kas ražo
vai plāno uzsākt ražošanu) iepriekšējā gadā vienotajam platību maksājumam apstiprinātajām
platībām;
− atbilstīgās lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese (vismaz gadu pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas).
Projekta īstenošanas uzsākšanas laiks
Ar grozījumiem klāt nācis nosacījums par projekta
īstenošanas uzsākšanas termiņu. Līdz ar to projekti,
kuros plāno iegādāties tehniku vai iekārtas, vai ilggadīgos stādījumus, būs jāuzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet būvniecības projekti – ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās.

Atbalsta intensitāti palielina par 10%:
• fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;
• juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu,
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Traktortehnikas jaudas atbilstība platībām
Svarīgs nosacījums, kas MK noteikumos par atbalsta
saņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” bija iekļauts jau iepriekš, ir par lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem un to atbilstību saimniecības platībām. Saimniecība jaunu traktortehniku
var iegādāties, ja tās jauda nepārsniedz saimniecībā
esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina,
summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību, –
viens zirgspēks pret vienu hektāru pēdējās vienotajam platību maksājumam (VPM) deklarētās atbalsta
pretendenta platības un viens zirgspēks pret vienu
liellopu vienību. Tomēr no jauna ar grozījumiem noteikts izņēmums, ka attiecībā uz kartupeļu, dārzeņu
un augļkopības platībām, zirgspēku jaudas attiecība
būs 10 zirgspēki pret vienu hektāru pēdējās VPM
deklarētās atbalsta pretendenta attiecīgās platības.
Nosakot liellopu vienības, izmanto valsts aģentūras
„Lauksaimniecības datu centrs” informāciju par atbalsta pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Attiecībā uz traktoriem izmanto
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informāciju

par atbalsta pretendenta īpašumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides datuma), kā arī atbalsta pretendenta sniegtos datus un
publiski pieejamos traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu
(zirgspēkos) un to izlaides datumu.
Traktoru iegādi var ietvert attiecināmajās izmaksās
arī tad, ja to nominālā jauda ir ne vairāk kā par
50 zirgspēkiem lielāka nekā aprēķinātā nominālās
jaudas summa.
Papildu informācija
Projektu iesniegumi būs jāiesniedz LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta
juridiskās adreses.
Sīkāka informācija par pasākumu, atbilstošajiem normatīvajiem aktiem un citiem noderīgiem dokumentiem atrodama LAD interneta mājaslapas
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc MK noteikumiem, LAD un ZM informācijas
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Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
• Esošas saimnieciskas darbības attīstība vai dažādošana (šī aktivitāte ietver sevī arī kurināmā ražošanu
no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes),
lai attīstītu esošo saimniecisko darbību, izņemot
biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā).

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai
2010. gada 6. martā stājās spēkā jauni MK noteikumi
Nr. 132 „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)””, līdz ar to spēku zaudē MK
2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 300. Projekta iesniegumi, kas apstiprināti pirms šo MK noteikumu
spēkā stāšanās, tiek īstenoti un uzraudzīti saskaņā ar
līgumā par atbalsta saņemšanu ietvertajiem nosacījumiem.
Tā kā atbalsta saņemšanas nosacījumos veiktas būtiskas izmaiņas (palielināta atbalsta summa, papildināts atbalstāmo nozaru saraksts un citas izmaiņas),
tad esam sagatavojuši sīkāku informāciju par šo
pasākumu.
6. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks
2010. gadā no 12. aprīļa līdz 13. maijam. Pieejamais publiskais finansējums šajā kārtā —
Ls 6 000 000. Projektu iesniegumu veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un
palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
Kādas aktivitātes tiks atbalstītas?
• Jaunu mikrouzņēmumu radīšana
personām.

–

Kas varēs saņemt atbalstu?
Apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai” ietvaros – fiziska persona, kas vēlas dibināt
jaunu mikrouzņēmumu, vai juridiska persona, kuras
pamatkapitālā ir vairāk nekā 75% privāta kapitāla
daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai:
• uzņēmumā ir mazāk nekā 10 darbinieku;
• uzņēmuma gada apgrozījums un/vai kopējā gada
bilance nepārsniedz 2 mlj. EUR.
Apakšpasākuma „Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana” ietvaros – fiziska vai juridiska persona, kura ražo lauksaimniecības produktus. Atbalsta
pretendenta ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ne mazāk kā 51%. Juridiskām personām pamatkapitālā ir jābūt vairāk nekā 75% privātā kapitāla
daļu. Šajā apakšpasākumā atbalsta pretendenti var
būt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās
darbības veicēji, kā arī lielie saimnieciskās darbības
veicēji.
Kur var īstenot projektus?
Projektus varēs īstenot visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
Iedzīvotāju skaitu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas
administratīvajās teritorijās attiecīgā gada sākumā.

fiziskām
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Cik liels būs pieejamais finansējums?
Kopējā attiecināmo izmaksu summa sastāda:
• 100 000 EUR ekvivalentu latos, – īstenojot aktivitāti
„Jaunu mikrouzņēmumu radīšana”;
• 200 000 EUR ekvivalentu latos, – īstenojot aktivitāti
„Esošās saimnieciskās darbības attīstība vai dažādošana”, izņemot gadījumu, kad īsteno aktivitāti
„Esošās saimnieciskās darbības attīstība vai dažādošana” nozarēs, kas saistītas ar kurināmā ražošanu
no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes),
lai attīstītu esošo saimniecisko darbību (izņemot
biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā) – šajā gadījumā attiecināmo izmaksu
summa nepārsniedz 350 000 EUR ekvivalentu latos.
Kāda būs atbalsta intensitāte?
50% no kopējās attiecināmo izmaksu summas –
abām aktivitātēm, izņemot gadījumu, kad īsteno aktivitāti „Esošās saimnieciskās darbības attīstība vai
dažādošana” nozarēs, kas saistītas ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes),
lai attīstītu esošo saimniecisko darbību (izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā) – šajā gadījumā atbalsta intensitāte ir 40% no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
Kādās nozarēs projektus varēs īstenot?
Atbalsta pretendentiem programmā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red.
(turpmāk – NACE 2. red.) kodiem ir šādas projekta
īstenošanas nozares:
• citu dzīvnieku audzēšana (NACE 2. red. A sadaļas
01.49 klase), izņemot lauksaimniecības produkcijas
ražošanu un mājdzīvnieku audzēšanu, kā arī tādu
dzīvnieku audzēšanu, kuri minēti Ciltsdarba likumā.

•

•

•

•

Šī ir tā nozare, kurā var īstenot projektus tārpu,
gliemežu un sauszemes mīkstmiešu audzēšanas
saimniecības (pēdējā laikā liela interese ir slieku
audzētājiem). Projekti šajā nozarē tiks atbalstīti, ja
saimniecība nodarbosies ar šo dzīvnieku audzēšanu
(tikai pārstrādes uzņēmumi netiks atbalstīti);
mežizstrāde (NACE 2. red. A sadaļas 02.20 klase) –
tikai koksnes un koksnes atlieku ražošana enerģijas
ieguvei, neietverot koksnes un koksnes atlieku vākšanu;
pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
(NACE 2. red. B sadaļas 08. nodaļa), ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (NACE 2. red.
B sadaļas 09. nodaļa);
pārtikas produktu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas
10. nodaļa) un dzērienu ražošana (NACE 2. red.
C sadaļas 11. nodaļa), ja gala produkti nav minēti
Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā;
tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 13. nodaļa), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu;
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• apģērbu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 14. nodaļa);
• ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE 2. red.
C sadaļas 15. nodaļa);
• koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana
(izņemot mēbeles), salmu un pīto izstrādājumu
ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 16. nodaļa);
• papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE
2. red. C sadaļas 17. nodaļa);
• poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE 2. red.
C sadaļas 18. nodaļa);
• ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE
2. red. C sadaļas 20. nodaļa), izņemot sprāgstvielu
ražošanu (NACE 2. red. C sadaļas 20.51 klase)
(izņēmums neattiecas uz sērkociņu ražošanu) un
sintētisko šķiedru ražošanu (NACE 2. red. C sadaļas
20.6 grupa);
• farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 21. nodaļa);
• gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 22. nodaļa);
• nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 23. nodaļa);
• gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu (NACE 2. red. C sadaļas 25. nodaļa),
kā arī ieroču un munīcijas ražošana (NACE 2. red.
C sadaļas 25.4 grupa);
• datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 26. nodaļa);
• elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas
27. nodaļa);
• citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba
mašīnu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 28. nodaļa);
• automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 29. nodaļa);
• citu transportlīdzekļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 30. nodaļa), izņemot kuģu būve;
• mēbeļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 31. nodaļa);
• cita veida ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 32. nodaļa);
• iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE
2. red. C sadaļas 33. nodaļa);
• elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un
gaisa kondicionēšana (NACE 2. red. D sadaļas
35. nodaļa), izņemot gāzes ražošana un gāzveida
kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus (NACE
2. red. D sadaļas 35.2 grupa), kā arī izņemot tvaika
un karstā ūdens ražošana, uzkrāšana un sadale apkurei, enerģijai un citiem mērķiem, un enerģijas
ražošanu no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas;
• ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. red.
E sadaļas 36. nodaļa);
• notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. red.
E sadaļas 37. nodaļa);
• ēku būvniecība (NACE 2. red. F sadaļas 41. nodaļa);
• inženierbūvniecība (NACE 2. red. F sadaļas 42. nodaļa);
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• specializētie būvdarbi (NACE 2. red. F sadaļas
43. nodaļa);
• automobiļu apkope un remonts (NACE 2. red.
G sadaļas 45.20 klase);
• motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana,
apkope un remonts (NACE 2. red. G sadaļas
45.40 klase), izņemot jebkura veida vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
• uzglabāšana un noliktavu saimniecība (NACE
2. red. H sadaļas 52.10 klase);
• restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
(NACE 2. red. I sadaļas 56.10 klase);
• izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citu ēdināšanas pakalpojumu darbības (NACE 2. red.
I sadaļas 56.2 grupa);
• izdevējdarbība (NACE 2. red. J sadaļas 58. nodaļa),
izņemot ar to saistīto datubāzu un tīmekļa vietņu
uzturēšanu;
• skaņu ierakstu producēšana (NACE 2. red. J sadaļas
59.20 klase), izņemot ar to saistīto datubāzu un
tīmekļa vietņu uzturēšana;
• arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; kā
arī tehniskā pārbaude un analīze (NACE 2. red.
M sadaļas 71. nodaļa);
• pētījumi un eksperimentālās izstrādes dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE 2. red. M sadaļas
72.1 grupa);
• specializētie projektēšanas darbi (NACE 2. red.
M sadaļas 74.10 klase);
• veterinārie pakalpojumi (NACE 2. red. M sadaļas
75. nodaļa);
• drošības sistēmu pakalpojumi (NACE 2. red.
N sadaļas 80.20 klase)
• būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
(NACE 2. red. N sadaļas 81. nodaļa);
• ārstu un zobārstu prakse (NACE 2. red. Q sadaļas
86.2 grupa);
• datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2. red.
S sadaļas 95. nodaļa);
• pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE
2. red. S sadaļas 96. nodaļa), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus (NACE 2. red.
S sadaļas 96.04 klase) un citur neklasificētie individuālie pakalpojumi (NACE 2. red. S sadaļas
96.09 klase).
Atbalsta pretendentiem programmā „Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana” saskaņā ar
NACE 2. red. kodiem ir šādas projekta īstenošanas
nozares:
• citu dzīvnieku audzēšana (NACE 2. red. A sadaļas
01.49 klase), izņemot lauksaimniecības produkcijas
ražošanu un mājdzīvnieku audzēšanu, kā arī tādu
dzīvnieku audzēšanu, kuri minēti Ciltsdarba likumā;
• mežizstrāde (NACE 2. red. A sadaļas 02.20 klase) –
tikai koksnes un koksnes atlieku ražošana enerģijas
ieguvei, neietverot koksnes un koksnes atlieku vākšanu;
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• pārtikas produktu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas
10.nodaļa) un dzērienu ražošana (NACE 2. red.
C sadaļas 11.nodaļa), ja galaprodukti nav minēti
Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā;
• apstrādes rūpniecība (NACE 2. red. C sadaļa), izņemot tabakas izstrādājumu ražošanu (NACE 2. red.
C sadaļas 12. nodaļa);
• tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 13. nodaļa), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu;
• apģērbu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 14. nodaļa);
• ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE 2. red.
C sadaļas 15. nodaļa);
• koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana
(izņemot mēbeles), salmu un pīto izstrādājumu
ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 16. nodaļa);
• papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE
2. red. C sadaļas 17. nodaļa);
• poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE 2. red.
C sadaļas 18. nodaļa);
• ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE
2. red. C sadaļas 20. nodaļa), izņemot sprāgstvielu
(NACE 2. red. C sadaļas 20.51 klase) (izņēmums
neattiecas uz sērkociņu ražošanu) un sintētisko
šķiedru ražošanu (NACE 2. red. C sadaļas 20.6 grupa);
• farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 21. nodaļa);
• gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 22. nodaļa);
• nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 23. nodaļa);
• gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu (NACE 2. red. C sadaļas 25. nodaļa),
kā arī ieroču un munīcijas ražošanu (NACE 2. red.
C sadaļas 25.4 grupa);
• datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
(NACE 2. red. C sadaļas 26. nodaļa);
• elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas
27. nodaļa);
• citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba
mašīnu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 28. nodaļa);
• mēbeļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 31. nodaļa);
• cita veida ražošana (NACE 2. red. C sadaļas
32. nodaļa);
• iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE
2. red. C sadaļas 33. nodaļa);
• elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un
gaisa kondicionēšana (NACE 2. red. D sadaļas
35. nodaļa), izņemot gāzes ražošanu un gāzveida
kurināmā sadali, izmantojot cauruļvadus (NACE
2. red. D sadaļas 35.2 grupa), kā arī izņemot tvaika
un karstā ūdens ražošanu, uzkrāšanu un sadali apkurei, enerģijai un citiem mērķiem, un enerģijas
ražošanu no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas;
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• ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. red.
E sadaļas 36. nodaļa);
• notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. red.
E sadaļas 37. nodaļa);
• atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; kā
arī materiālu pārstrāde (NACE 2. red. E sadaļas
38. nodaļa), izņemot nemetāla atkritumu un lūžņu
pārstrādi;
• sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (NACE 2. red. E sadaļas 39. nodaļa);
• izdevējdarbība (NACE 2. red. J sadaļas 58. nodaļa),
izņemot ar to saistīto datubāzu un tīmekļa vietņu
uzturēšanu;
• skaņu ierakstu producēšana (NACE 2. red. J sadaļas
59.20 klase), izņemot ar to saistīto datubāzu un
tīmekļa vietņu uzturēšana;
• veterinārie pakalpojumi (NACE 2. red. M sadaļas
75. nodaļa);
• būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
(NACE 2. red. N sadaļas 81. nodaļa);
• datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2. red.
S sadaļas 95. nodaļa);
• pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE
2. red. S sadaļas 96. nodaļa), izņemot fiziskās

Aktivitāte

Dzīvotspējas
rādītāji

Jaunu mikrouzņēmumu
radīšana

Pozitīva naudas
plūsma projekta
iesnieguma iesniegšanas gadā,
visos ieviešanas
gados un gadā
pēc
projekta
ieviešanas, bet
ne mazāk kā
3 gadus pēc
kārtas

labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus (NACE 2. red.
S sadaļas 96.04 klase) un citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (NACE 2. red. S sadaļas
96.09 klase).
Kādi atbilstības nosacījumi būs jāievēro
projekta iesniedzējam?
• Projekta mērķim jāatbilst pasākuma mērķim, un,
īstenojot projektu, pretendentam jāsasniedz projekta mērķi.
• Ja paredzēts dibināt jaunu mikrouzņēmumu, atbalsta pretendentam tajā jāpieder ne mazāk kā 51%
mikrouzņēmuma kapitāldaļu.
• Īstenojot projektu, pretendentam jānodrošina vismaz viena no šādām prasībām:
− jaunu darba vietu radīšana;
− esošo darbavietu saglabāšana;
− saimnieciskās
darbības
attīstība
un
paplašināšana.
• Projekta iesniegumā jāatspoguļo ekonomiskās
dzīvotspējas kritēriji.
Kādi būs ekonomiskās dzīvotspējas kritēriji?
Kritēriji atspoguļoti tabulā atkarībā no projekta
lieluma un aktivitātes.

Esošās saimnieciskās
darbības attīstība projektos ar projekta kopsummu
līdz Ls 70 280
Pozitīva naudas plūsma
projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos
ieviešanas gados un gadā
pēc projekta ieviešanas,
bet ne mazāk kā 3 gadus
pēc kārtas
Esošai
saimnieciskajai
darbībai gadā pēc projekta īstenošanas ieņēmumiem no saimnieciskās
darbības jāpalielinās vismaz par 3% salīdzinājumā
ar pēdējo noslēgto gadu
vai izdevumiem jāsamazinās par 3% salīdzinājumā
ar pēdējo noslēgto gadu

Kas ietilps attiecināmajās izmaksās?
Pasākuma ietvaros noteiktas šādas attiecināmās
izmaksas:
• jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas
un aprīkojums, t.sk. datoru programmatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī
vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un
iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;
• jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas
rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par
darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās
attiecināmās
izmaksas
(MK
noteikumu
4. pielikums);

Esošās saimnieciskās darbības attīstība projektos
ar projekta kopsummu
virs Ls 70 280
1. (Pašu kapitāls) : (aktīvu kopsumma) ≥ 0,20
2. (Apgrozāmie līdzekļi) : (īstermiņa kreditori) ≥ 1,00
(no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un
ES finansiālo atbalstu);
3. (Tīrā peļņa) + (nolietojums) x 50% ≥ 0
Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jāatbilst diviem no šiem rādītājiem.
Gadā pēc projekta īstenošanas jāatbilst vismaz diviem
rādītājiem (obligāti 2. kritērijam un 1. vai 3. kritērijam).
Tāpat par 0,05 jāpalielina vai nu 1. vai 2. kritērijs, salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

• būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz
akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai, nepārsniedzot
maksimālās attiecināmās izmaksas (MK noteikumu
4. pielikums);
• izmaksas par būvprojekta izstrādi atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne
vairāk kā 8% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas. Būvprojekta izmaksas
ir attiecināmas, ja projekta attiecināmajās izmaksās
ir paredzēta attiecīgās ēkas būvniecība vai rekonstrukcija. Šīs izmaksas ir attiecināmas tikai pēc
projekta iesnieguma iesniegšanas LAD.
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Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (t.sk. iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas),
bet neiekļauj iekārtu izmaksas.
Ja projektā paredzētās jaunas būvniecības, rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas,
izmaksu starpību sedz atbalsta pretendents.
Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas
un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistīti ar projekta
mērķa sasniegšanu.
Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas
un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistītas ar attiecīgā
pasākuma mērķa sasniegšanu. Tomēr par attiecināmajām izmaksām tiks uzskatītas arī šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniegs 30% no būvniecības attiecināmo izmaksu
kopsummas:
• jaunu administratīvo telpu būvniecība vai esošo
telpu rekonstrukcija;
• apsardzes un caurlaides telpas;
• apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot video
novērošanas sistēmas;
• palīgtelpas, ja ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;
• personāla telpas;
• teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, zāliena ierīkošanu, ārējo apgaismošanu un žoga izbūvi.

Jāņem vērā, ka kā neattiecināmās izmaksas tiks uzskatītas arī vispārējās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā par konsultācijām (iepriekš šīs izmaksas bija attiecināmas).
Neattiecināmās izmaksas ir arī, piemēram, vispārējās nozīmes transportlīdzekļu iegāde, meža izstrādes
traktortehnika (pievedējtraktori, treilēšanas traktori
un koku gāšanas atzarošanas un sagarināšanas
mašīnas).
Kāda būs vērtēšana un atlase?
Vērtējot projektu iesniegumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests novērtē projektu iesniegumu atbilstību galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:
• pretendenta atbilstība;
• projekta īstenošanas nozare;
• ekonomiskās dzīvotspējas kritēriju atbilstība.
Projekta iesniegumus sarindos pēc projektu atlases
kritērijiem (MK noteikumu 3. pielikums) – vairāk punktu var iegūt projekti, kur atbalsta pretendentam ir
augstākā izglītība, projektu īsteno teritorijā ar 4. vai
5. grupas attīstības indeksu un uzņēmums nodarbojas ar ražošanu. Ja projektu atlasē punktu skaits ir
vienāds, priekšrocības saņemt publisko finansējumu
ir atbalsta pretendentam, kurš projektā atbalstāmo
saimniecisko darbību plāno veikt pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu, kas ir noteikts normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc MK un ZM informācijas

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā, kārtojot tikai ieņēmumu uzskaites reģistru, kurā hronoloģiskā secībā
norāda saimnieciskās darbības ieņēmumus, ja šī persona saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” ir izvēlējusies vienu no šādām iespējām:
• iespēju maksāt fiksēto ienākuma nodokli. Tad šī
persona ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu, darījuma dalībnieku
(fiziskās personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu), darījuma aprakstu un darījuma
summu;
• iespēju maksāt patentmaksu. Tad šī persona ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas
numuru, datumu un dienas ieņēmumu kopsummu
vai, ja dienas ieņēmumu kopsumma vidēji nedēļā
nav lielāka par 100 latiem, – nedēļas ieņēmumu
kopsummu, kas pamatota ar attaisnojuma dokumentiem;

Izmaiņas saimnieciskās darbības
ieņēmumu un izdevumu uzskaites
žurnāla aizpildīšanā
2010. gada 9. martā tika pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 188
„Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie
uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības,
citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību,
kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”, kas
stājās spēkā 2010. gada 20. martā.
Ieņēmumu uzskaites reģistrs
Noteikumi ir papildināti ar 2.1 punktu, kura apakšpunktos ir noteikti gadījumi, kad fiziskai personai ir
atļauts kārtot tikai ieņēmumu uzskaites reģistru, un
šajā reģistrā uzrādāmā informācija. Saskaņā ar
MK noteikumu Nr. 188 2.1 punktu fiziskā persona ir
tiesīga veikt saimnieciskās darbības ieņēmumu
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Izmaiņas žurnāla ieņēmumu aiļu nosaukumos
MK noteikumu normas ir saskaņotas ar likuma „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām un noteikumi tagad nosaka, ka ailēs, kur uzskaita ieņēmumus un
izdevumus no lauksaimniecības, attiecīgi norāda arī
ieņēmumus un izdevumus no lauku tūrisma.
Saistībā ar to, ka no 2010. gada valsts un ES atbalsts
lauksaimniecībai tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli, ir mainīts žurnāla 15. ailes nosaukums un
tagad tas ir „Subsīdijas”. Šī aile ir izmantojama, lai tajā
norādītu summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
Žurnāla 16. ailes nosaukums ir mainīts no „Citi neapliekamie ienākumi” uz „Neapliekamie ienākumi”.

• nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja.* Tad šī persona ieņēmumu uzskaites reģistru kārto, norādot tajā ieraksta
kārtas numuru, datumu, attaisnojuma dokumenta
numuru un datumu, darījuma dalībnieku (fiziskās
personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas
nosaukumu), darījuma aprakstu, darījuma summu
un citu nepieciešamo informāciju.
Reģistrējot žurnālā saimnieciskās darbības ieņēmumus, mēneša beigās ir jānorāda arī attiecīgā mēneša
ieņēmumu kopsumma.
Noteikumos ir precizēts, ka mēneša beigās katrā ieņēmumu un izdevumu ailē aprēķina un žurnālā norāda apgrozījuma summu mēnesī, kā arī apgrozījuma
kopsummu, skaitot no gada sākuma. Tātad gadījumos, ja viena mēneša ierakstiem ir nepieciešams aizpildīt vairākus žurnāla atvērumus, ir jāatceras saskaitīt ne tikai summas katrā atvērumā, bet arī par visu
mēnesi.

Pamatlīdzekļu vērtības noteikšana
Noteikumu 22. punktā ir noteikts, ka pamatlīdzekļos
ieskaita inventāru, kura vērtība pārsniedz 300 latus
un šis grozījums izdarīts, lai saskaņotu MK noteikumu
un likuma normas.
Noteikumu 28. punktā ir precizēts, kā nosakāma pamatlīdzekļa vērtība, ja saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot) personisko mantu,
kas pirkta vai izveidota pirms saimnieciskās darbības
uzsākšanas. Pamatlīdzekļa atlikušo vērtību šajā gadījumā aprēķina saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” 13. pantu, ņemot vērā mēnešu
skaitu līdz brīdim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot
saimnieciskajā darbībā. Pēc tāda paša principa ir nosakāma pamatlīdzekļa atlikusī vērtība, ja saimnieciskajā darbībā uzsāk izmantot pamatlīdzekli, kas ir iegūts kā dāvinājums un kuru saņemot ir samaksāts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Par pamatu aprēķiniem ir jāņem dāvinājuma līgumā norādītā vērtība.

Attaisnojuma dokumenti, kas pamato žurnālā
izdarītos ierakstus
Noteikumu 8.4. apakšpunktā ir paskaidrots, ar kādiem attaisnojuma dokumentiem ir pamatojami žurnālā izdarītie ieraksti. Ierakstus žurnālā izdara, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem – saimnieciskajā darījumā iesaistītās personas (darījuma partnera) izsniegtu attaisnojuma dokumentu (piemēram,
kases čeku, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti
vai biļeti, kases iemaksu vai izmaksu attaisnojuma
dokumentu),pašu sagatavotu kases ieņēmumu vai
izdevumu orderi. Ja nav cita attaisnojuma dokumenta par summām, kas saņemtas kredītiestāžu (banku)
kontos vai no tiem izsniegtas, šo summu reģistrēšanai žurnālā persona drīkst izmantot šo kontu
izrakstus.

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas
visos gadījumos ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekams ienākums neatkarīgi no tā, cik ilgi mežs ir
bijis fiziskās personas īpašumā (likuma 8.p. 3.d.
15.p.).

Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” normu piemērošanu ienākumam
no augoša meža atsavināšanas izciršanai
un tajā iegūto kokmateriālu
atsavināšanas

Ienākuma kvalificēšana
Ienākuma gūšana no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas nav kvalificējama
kā saimnieciskā darbība, t.i. nav jāvērtē, vai izpildās
likuma 11. panta 1.3 daļā minētie kritēriji (likuma
11.p. 1.4d.).

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē
par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) normu piemērošanu ienākumam no augoša meža atsavināšanas un tajā iegūto
kokmateriālu atsavināšanas.

Fiziskās personas īpašumā esoša augoša
meža atsavināšana izciršanai un tajā
iegūto kokmateriālu atsavināšana

Nodokļa likme
Ienākumam no fiziskās personas īpašumā esoša
augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto
kokmateriālu atsavināšanas tiek piemērota 10% likme (likuma 15.p. 7.d.).

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ienākums no fiziskas
personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas
*

Atgādinu, ka saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām, kā saimnieciskās darbības veicēja persona var nereģistrēties,
ja tā gūst ienākumu no īpašuma iznomāšanas vai no sēņošanas, ogošanas, savvaļas augu un ziedu vākšanas, saņem samaksu par dabas
resursu izmantošanu, kā arī, ja gūst ienākumus no lauksaimniecības, nepārsniedzot 2000 latu gadā.
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Nodokļa ieturēšana
Iedzīvotāju ienākuma nodokli no fiziskās personas
īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai
un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ienākuma
izmaksātājs (komersants vai cits ienākuma izmaksātājs, kuram likums paredz pienākumu ieturēt nodokli
izmaksas vietā) ietur ienākuma izmaksas vietā
(likuma 17.p. 10.d. 19.p.).
Ja ienākumu izmaksā fiziskā persona, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja un kurai nav
pienākums nodokli ieturēt izmaksas vietā, fiziskā persona – ienākuma guvējs nodokli (10% apmērā) maksā rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju.

Reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības
veicējam
Fiziska persona var reģistrēt saimniecisko darbību, ja
tā izvēlas atzīt saimnieciskās darbības izdevumus
saskaņā ar likuma 11. pantu (likuma 11.p. 1.4d.).
Ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko
darbību (darbības veids – augoša meža un tajā
iegūto kokmateriālu atsavināšana):
• nodokļa likme, maksājot nodokli rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju ir 26%
(likuma 15.p. 2.1d.);
• saimnieciskās darbības izdevumi – atbilstoši attaisnojuma dokumentiem par konkrētiem izdevumiem
un meža atjaunošanas izmaksas atbilstoši šādiem
normatīviem:
• 25% apmērā, ja paredzēta meža mākslīgā atjaunošana;
• 5% apmērā, ja paredzēta meža dabiskā atjaunošana (Ministru kabineta 1997. gada 25. jūnija noteikumu Nr.229 „Kārtība, kādā ienākums no kokmateriālu un augoša meža pārdošanas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli” 5. un 16. punkts).

Piemērojamās izdevumu normas
Ieturot nodokli, piemērojamās izdevumu normas ir:
• 25% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot
nodokli no augoša meža pārdošanas ienākuma;
• 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot
nodokli no kokmateriālu pārdošanas ienākuma
(likuma 17.p. 10.2d.).
Pierādījums, ka mežs ir fiziskās personas
īpašumā
Fiziskā persona kā pierādījumu, ka mežs ir fiziskās
personas īpašumā, ienākuma izmaksātājam iesniedz
ciršanas apliecinājuma (ja tāds ir) kopiju, nepieciešamības gadījumā uzrādot arī tā oriģinālu vai apliecinājumu, ka mežs ir fiziskās personas īpašumā
(izmantojama „Izziņa – personīgā īpašuma (mantas)
pārdošanas apliecinājums”, kas ir Ministru kabineta
2006. gada 26. septembra noteikumu Nr. 793
„Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība” 2. pielikums).

VID informācija

partnera pieprasījuma. Saskaņā ar noteikumiem kvīti
pēc darījumu partnera pieprasījuma drīkst izsniegt:
• par preču pārdošanu mazumtirdzniecībā gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā,
kā arī par šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;
• ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas – par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā tirgos un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;
• par pašu ražotās produkcijas pārdošanu sabiedriskajā ēdināšanā izglītības iestādēs. Ja samaksa tiek
veikta avansā saskaņā ar skolēnu sarakstu, kvīti
izsniedz personai, kas veic maksājumu;
• par dievnamu, kultūras iestāžu, botānisko un zooloģisko dārzu, rezervātu, brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu) pārdošanu šo
vietu apmeklējumu laikā;
• fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību,
bet ir tiesīgas nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas;
• patentmaksas maksātāji.

Izmaiņas kases aparātu
izmantošanas noteikumos
2010. gada 9. martā ir pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 282
„Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”. Grozījumi
stājās spēkā 2010. gada 13. martā, bet atsevišķas normas stāsies spēkā ar 2010. gada 1. jūliju.
Noteikumi ir papildināti ar jaunu, 47.1 punktu, kurā ir
noteikts, ka turpmāk kases aparāta lietotājam, kas
kases aparāta žurnālu sagatavo un glabā tikai elektroniski un ja kases aparāta žurnālā netiek reģistrētas
kases operācijas, kases aparāta žurnāla datu izdrukāšana vairs nav jānodrošina katru mēnesi, bet pēc
kontrolējošo institūciju pieprasījuma jānodrošina
kases aparāta žurnāla izdrukas izsniegšana papīra
formā par pārbaudei nepieciešamo laikposmu.
Ar grozījumiem MK noteikumu Nr. 282 70.2. apakšpunkta ievaddaļā ir noteikts, ka turpmāk vairs nav
nepieciešams ieņēmumus uzskaitīt ieņēmumu uzskaites reģistrā gadījumos, kad darījumu apliecina ar
numurētu un VID reģistrēto kvīti pēc darījuma
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Izmaiņas ir izdarītas arī noteikumu 70.1. apakšpunktā
attiecībā uz personām, kuras drīkst neizmantot kases
aparātu un darījumu apliecināt ar reģistrētu kvīti. Ar
šiem grozījumiem 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktam ir
noteikta jauna redakcija:
„70.1.1. par ārpus pastāvīgās darbības vietas
(struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem, ja
samaksa tiek saņemta pakalpojumu sniegšanas vietā;
70.1.2. par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to
ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas
vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču
remontu”.
Līdz ar grozījumiem 70.1.1. apakšpunktā, jāņem vērā,
ka no 2010. gada 1. jūlija, saņemot samaksu par mazumtirdzniecībā par ārpus pastāvīgās darbības vietas
(struktūrvienības) pārdotajām precēm, būs jānodrošina kases aparāta lietošana.

Tāpat no 2010. gada 1. jūlija kases aparātu izmantošana (izņemot valsts un pašvaldības budžeta iestādes) būs jānodrošina, iekasējot ieejas maksu, samaksu par inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos,
ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos, kā arī iekasējot ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un
atpūtas parkos. Līdz šim iepriekš minētajos gadījumos bija atļauts ieņēmumus iekasēt, izmantojot reģistrētas biļetes.

Grozījumi Darba likumā

Papildu gadījums, kad darba devējs tiesīgs
uzteikt darba līgumu
Likuma 101. panta pirmā daļa ir papildināta ar vēl
vienu gadījumu, kad darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu. 101. panta pirmās daļas
11. punkts paredz tiesības darba devējam rakstveidā
uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu
triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un
dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja
darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai
arodslimība. Darba devēja uzteikuma termiņš šajā
gadījumā ir 10 dienas un darbiniekam ir tiesības uz
atlaišanas pabalstu.

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

2010. gada 25. martā stājās spēkā grozījumi Darba
likumā, dažas no mainītajām normām ir apskatītas
šajā rakstā.
Likuma 32. pants ir papildināts ar jaunu trešo daļu;
attiecībā uz darba sludinājumiem likums prasa tajos
norādīt arī darba devēja – fiziskās personas – vārdu
un uzvārdu vai juridiskās personas firmu, vai personāla atlases uzņēmuma firmu, kas darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic
atlasi.
Darba līgums
Likuma 40. pants pēc grozījumu izdarīšanas paredz,
ka darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba
uzsākšanas.
Likuma 44. pants ir papildināts ar vēl vienu gadījumu,
kad darba līgumu var slēgt uz noteiktu laiku – un tas
ir par profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamā darbu, ja tas ir saistīts ar sagatavošanos darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā.

Summētais darba laiks
Jaunā redakcijā ir izteikts likuma 140. pants, kas nosaka summētā darba laika piemērošanas kārtību. Ja
darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks pārskata periods, summētā darba laika pārskata
periods ir viens mēnesis. Darbinieks un darba devējs
darba līgumā var vienoties par pārskata perioda ilgumu, taču ne ilgāku par trim mēnešiem, bet koplīgumā – ne ilgāku par 12 mēnešiem.
Summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām
pēc kārtas un 56 stundām nedēļā; darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā
darba laika, uzskatāms par virsstundu darbu.

Darbiniekam izsniedzamā izziņa
Jaunā redakcijā ir izteikts likuma 64. pants, kas nosaka kārtību, kādā darba devējs izsniedz darbiniekam
izziņu. Darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darba
tiesisko attiecību ilgumu un profesiju.

Var nesaglabāt algu darbinieka mācību
atvaļinājuma laikā
Attiecībā uz darbinieku atvaļinājumu valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un
aizstāvēšanai ir izdarītas izmaiņas 157. pantā, kas
paredz, ka šī atvaļinājuma laikā darba devējam ir tiesības nesaglabāt darbiniekam darba algu.

Darba samaksas aprēķinā norādāmā
informācija
Likuma 71. pantā ir papildināts uzskaitījums par to,
kāda informācija ir jānorāda darba samaksas aprēķinā, kuru darba devējs darbiniekam izsniedz, izmaksājot algu. Darba samaksas aprēķinā ir jānorāda izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā
arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts
laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa
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Pamatprincipi, kas jāievēro audzējot
vasarāju graudaugus
Pēc bagātīgi sniegotās ziemas esam sagaidījuši saulaino pavasari, un tūlīt sāksies 2010. gada sezona. Pēc
ticējumiem, ja ziemā ir daudz sniega– būs ražīgs
gads! Bet, lai tas piepildītos, katram pašam pie tā ir
jāpiestrādā, tādēļ vēlreiz atkārtosim it kā zināmas, bet
sevi jau vairākas reizes pierādījušas patiesības.
Augsne un tās apstrāde
Vasarājiem vēlama augsne ar noregulētu mitrumu un
atbilstošu augsnes reakciju. Tai ir jābūt fiziskajā agronomiskajā gatavībā – pietiekami apžuvušai, irdenai
un iesilušai. Pavasarī visi augsnes apstrādes pasākumi ir veicami ļoti īsā laikā, tāpēc nepieciešams jau
laikus izvērtēt tehnisko nodrošinājumu.
Nav pieļaujama augsnes pārkalšana, tā traucē izlīdzinātai dīgšanai, augu aizsardzības līdzekļu iedarbībai
un mēslojuma izmantošanai.
Strādājot augsni, lielākā uzmanība ir pievēršama kvalitatīvai sēklas gultnes izveidei; augsnes pirmssējas
apstrādes dziļums ir vēlams ne vairāk par 6 – 8 cm.
No vasarājiem potenciāli visražīgākie, tātad arī prasīgākie, ir vasaras kvieši, tad nāk mieži, bet vismazprasīgākās ir auzas. Tas ir jāņem vērā, izvēloties augsni
un plānojot mēslojuma normas.

Augu aizsardzība
Pēdējos gados aktuālas kļūst melnplaukas. Graudu
kodināšana gandrīz pilnībā spēj tās ierobežot. Izvēloties kodni, jāņem vērā slimības ierosinātāja bioloģiskās īpatnības. Arī kviešu cieto melnplauku var apkarot ar pieskares iedarbības kodnēm, toties putošo
melnplauku, kas ir ļoti izplatīta miežiem, bet sastopama arī kviešiem un auzām – ar sistēmiskajām kodnēm.
Tālāko augu aizsardzības plānu ir nepieciešams saplānot savlaicīgi, vadoties pēc izvēlētās šķirnes, agrotehniskajiem pasākumiem un citiem faktoriem.
Kopsavilkums
Lai iegūtu optimālas vasarāju graudaugu ražas,
nepieciešams:
• pārdomāta katra kultūrauga izvietošana tā prasībām atbilstošos laukos, šo lauku kvalitatīva sagatavošana sējai (mikroieplaku izlīdzināšana, akmeņu
novākšana, meleorācijas sistēmu sakārtošana);
• augsnes kvalitatīva sagatavošana sējai atbilstoši
augsnes fizikālajām īpašībām, priekšaugam, audzējamā kultūrauga prasībām;
• atbilstošu šķirņu izvēle un sēšana, lietojot tikai
augstas kvalitātes sēklu un optimālos termiņos;
• kultūrauga audzēšanas pilna tehnoloģiskā procesa
izstrādāšana atbilstoši saimniecības ražošanas mērķim un ražošanas materiāli tehniskajai bāzei;
• iesaistīto vienota izpratne par visa tehnoloģiskā
procesa pasākumu nepieciešamību un izpildi optimālajos termiņos;
• savlaicīga saplānoto resursu (mēslojuma, augu
aizsardzības līdzekļu) sagāde un to lietošana optimālajos apstākļos un nepieciešamajos daudzumos;
• lauksaimniecības tehnikas jaudas izvērtējums, lai
nodrošinātu savlaicīgu paredzēto pasākumu veikšanu.

Mēslošana
Racionāla mēslošanas sistēma ir viens no galvenajiem faktoriem augstu un kvalitatīvu ražu veidošanai.
Mēslojuma devām ir jānodrošina izneses ar ražu.
Vasarājiem visas barības vielas ražas veidošanai ir
jāuzņem samērā īsā laikā, it īpaši tas attiecas uz agrīnajām šķirnēm. Tāpēc jau sējas laikā vasarājiem ir
vēlams nodrošināt nepieciešamās barības vielas.
Visefektīvākais paņēmiens graudu ražas palielināšanai ir slāpekli saturošo mēslošanas līdzekļu lietošana.
Tomēr katram ir rūpīgi jāizvērtē nepieciešamā mēslojuma apjoms, ņemot vērā izaudzētās produkcijas
lietošanu, priekšaugu, šķirnes īpatnības un finansiālās iespējas.
Plānojot vasarāju graudu ražu 4,5–5 t/ha, orientējošās mēslojuma devas miežiem un auzām ir
N 60–110 kg/ha, kviešiem atkarībā no šķirnes intensitātes – līdz N 150 t/ha, P2O5 – 60-90 t/ha,
K2O 70 –100 t/ha.
Sēja
Savlaicīga vasarāju sēja ir vissvarīgākais noteikums
augstu un stabilu ražu ieguvei. Katra nokavētā diena
rada būtisku ražas samazinājumu. Pēdējos gados bija
vērojami sausi pavasari un nav garantijas, ka šis pavasaris atšķirsies – tāpēc ir jācenšas sēju veikt optimālos
apstākļos, lai augi spētu labāk izmantot augsnes mitrumu, veidot spēcīgāku sakņu sistēmu, intensīvāk
cerot, tādējādi ierobežojot nezāļu konkurenci.
Vēlamais sējas dziļums ir 3–5cm.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
agronomi, var jums piedāvāt optimālus risinājumus
palīdzot izstrādāt nepieciešamos mēslojuma un augu
aizsardzības plānus, tādējādi ietaupot Jūsu līdzekļus.
Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļas
vadītāja Ingrīda Grantiņa
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Ziemas kviešu papildmēslošana
Pēc sniegiem bagātās un stabilās ziemas ir atnācis
pavasaris, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstinās un drīz atsāksies augu veģetācija. Šobrīd ir iespējams novērtēt sējumu stāvokli un plānot iespējamos
papildmēslošanas variantus, kas nodrošinātu racionālāku slāpekli saturošo mēslošanas līdzekļu izmantošanu.
Pavasarī, veģetācijai atjaunojoties, notiek pastiprināta ziemāju labību augšana un attīstība. Šajā periodā
augi aktīvi uzņem barības elementus, it īpaši slāpekli.
Augiem izmantojamā slāpekļa savienojumu saturs
augsnē vairumā gadījumu, veģetācijai atjaunojoties,
ir nepietiekams, ziemāju sakņu sistēma vēl ir vāja,
tādēļ attīstības sākumā augi var izmantot slāpekli no
augsnes virsējā 0–30 cm slāņa. Novērtējot sējumus,
kad augiem sāk veidoties jaunas, baltas saknītes un
augsnes temperatūra sasniegusi +5–6 oC, ziemājiem
ir jādod pirmā slāpekļa papildmēslojuma deva. Augsnes slāpekli augi intensīvi sāk uzņemt tikai tad, kad
augsnes temperatūra ir tuvu +10 oC. Parasti pirmajā
reizē dod pusi no mēslošanas plānā paredzētās slāpekļa mēslojuma normas.
Slāpekļa papildmēslošanas optimālo normu, tā došanas laiku un reižu skaitu nosaka vairāki svarīgi faktori:
• augu stāvoklis pēc ziemošanas – augu biezība, cerošanas intensitāte,
• veģetācijas perioda atjaunošanās laiks (agrs, vēls),
• mēslojuma darbīgās vielas uzņemšanas forma;
• šķirnes potenciālā ražība (vidēji intensīva, intensīva),
• šķirnes veģetācijas perioda garums (agrīna, vidēji
vēlīna, vēlīna),
• ražas izmantošanas veids un mērķis (pārtikai, lopbarībai).

Atkarībā no augu papildmēslošanai izvēlētās tehnoloģijas, ja rudenī nav dots pamatmēslojums, tad to
var dot arī pavasarī, izmantojot ūdenī labi šķīstošus
minerālmēslojuma veidus (piemēra, NPK 16-16-16
dodot pirmajā reizē 200 kg/ha).
Laukaugi ar saknēm izmanto nitrātu formā (NO2,
NO3) esošo slāpekli, bet amonija slāpekli – pēc tā nitrificēšanās. Savukārt ar lapām tie uzņem amonija
formu (NH4).
Ieteicams mēslošanas līdzeklis ir amonija nitrāts, kurā
ir abas slāpekli saturošās formas – gan nitrātu, gan
amonija forma, līdz ar to tas vienmērīgā izmantojas.
Vieglākās un skābākās augsnēs var lietot kalcija amonija nitrātu jeb CAN. Tomēr, lai nodrošinātu augus ar
sēru, lieto amonija sulfātu, kurā ir amonija forma.
Savukārt karbamīds ir jālieto agri pavasarī, izkliedējot
to uz mitras un aukstas augsnes, lai novērstu iespējamos zudumus. Karbamīdā slāpeklis ir amonija formā,
līdz ar to ir jāņem vērā, ka, to izmantojot, ir nepieciešams zināms laiks (no vienas līdz divām nedēļām) un
attiecīga temperatūra, lai amonija forma pārvērstos
par nitrāta formu, ko augi var uzņemt.
Izvēloties papildmēslojuma devu, būtiski ir ņemt vērā
šķirnes intensitātes līmeni, t.i., agrīnākām un mazāk
intensīvām šķirnēm lieto divus slāpekļa papildmēslojumus, bet intensīvākām un vēlīnākām šķirnēm – trīs.
Mazāk intensīvas šķirnes attiecībā uz mēslojumu ir
pieticīgākas, jo ražas līmenis nav tik augsts un līdz ar
to nav nepieciešama augsta slāpekļa mēslojuma norma kvalitatīvu graudu ražu ieguvei. Savukārt, intensīvākām un augstražīgākām šķirnēm papildmēslošanu
veic trīs reizes. Vidēji vēlīnām šķirnēm liela nozīme ir
pirmajai slāpekļa mēslošanas devai, kas var būt puse
un vairāk atkarībā no sējuma stāvokļa. Pirmie divi
papildmēslojumi veicina ražas pieaugumu, bet trešais nodrošina graudu kvalitāti. Ziemas kviešiem pirmo papildmēslojuma devu ieteicams dot veģetācijai
atjaunojoties, otro – stiebrošanas sākumā, bet trešo –
karoglapas stadijā.
Lai lauksaimnieki precīzi izvēlētos papildmēslojuma
devu, veidu un došanas laiku, ņemot vērā saimniecībā audzētos kultūraugus un vēlamo ražas līmeni, SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” var
palīdzēt sastādīt kultūraugu mēslošanas plānu un
tehnoloģiskās shēmas, kas veicinās augstas un kvalitatīvas ražas ieguvi, kā arī sniegs ieteikumus mēslošanas līdzekļu lietošanā, ņemot vērā augšņu agroķīmiskās īpašības, un audzējamo kultūraugu.

Pirmā slāpekļa deva ir ļoti nozīmīga graudu ražības
pieaugumam, jo veicina ražas struktūrelementu
(produktīvo stiebru skaita un vārpas produktivitātes)
palielināšanos. Tai ir jābūt pietiekamai, bet ne pārbagātai, lai novērstu slāpekļa zudumus, vides piesārņošanu un graudu pašizmaksas palielināšanos.
Novērtējot sējumus pēc pārziemošanas, varēja redzēt, ka vēlāk sētie graudaugi ir sadīguši, bet nav
paspējuši sacerot, līdz ar to iespējama zemāka sāndzinumu un vārpu produktivitāte. Lai uzlabotu situāciju un veicinātu augu pastiprinātu cerošanu, atsākoties veģetācijai, jādod bagātīgs slāpekļa papildmēslojums (N - 80-90 kg/ha).
Ja ir agrs pavasaris, tad slāpekļa papildmēslojumu
dod 1/3 vai pusi no visas mēslojuma normas. Ja pavasaris ir vēls, tad nepieciešams dot 2/3 no slāpekļa
normas, jo tad visām šķirnēm ir īsāks veģetācijas periods, mazāks fotosintētiskais potenciāls un augi straujāk iziet attīstības fāzes.
Pavasarī augu papildmēslošanai ieteicamie minerālmēslu līdzekļi ir NPK 16-16-16, amonija nitrāts, kalcija
amonija nitrāts, amonija sulfāts, karbamīds, KAS u.c.

Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļas
vecākais speciālists Andris Skudra
tālr. 29445090
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Iesniegums PVTM par 2009. gadā nokautiem un eksportētiem liellopiem *

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana **
Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību
pārtraukšanas
Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

*

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

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

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

Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta pasākumi

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)
Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas
Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Lauku saimniecību modernizācija

Iesniegums atsevišķajam maksājumam par cukuru (līdz 11. jūnijam ar atbalsta samazinājumu)
Iesniegums PVTM par zīdītājgovīm
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Iesniegums atdalītajiem PVTM par pienu (līdz 11. jūnijam ar atbalsta samazinājumu)
Šķiedras linu pirmapstrādes atbalsts Šķiedras linu pirmapstrādes Ražošanas deklarācija

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)

Platību maksājumi

Platību maksājumu iesniegums (VPM, PVTM, atdalītie PVTM + MLA, Natura 2000, Agrovide
2004-2006 un Agrovide 2007-2013, atbalsts par aveņu un zemeņu platībām) - līdz 11. jūnijam
ar atbalsta samazinājumu
Platību maksājumu iesniegums, piesakoties tikai uz Agrovides 2004-2006 pasākumiem
(bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos un
buferjoslu ierīkošana)
Īpašais atbalsts par pienu

Termiņš
1

5

12

Aprīlis
14
15

20

30

5

13

Maijs
15
17
20

31

Jūnijs
1

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

Gada pārskats par 2009. gadu

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2009. gadu un uzņēmumu ienākuma nodokļa
avansa maksājumu aprēķins 2010. gadam

Gada ienākumu deklarācija par 2009.gadu un avansa maksājumu aprēķins 2010. gadam

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

*

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

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

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

Gada pārskats

Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis Nodokļa maksāšanas termiņš

Darījumu kvītis

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

Investīciju veicināšana
lauksaimniecībā
Riska samazināšana

Augkopība

Liellopu gaļas ražošana

Iesniegums par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes zīdītājgovi
šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecībā ***
Iesniegums par gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un teli ***
Iesniegums par vismaz 2. pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovīm un teli ***
Iesniegums par pārraudzībā esošu, sertificētu tīršķirnes vaislas bulli ***
Atbalsts integrētai dārzeņu ražošanai par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu
platībām atbilstoši 2006. un 2007. gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām
Atbalsts augļu un ogu integrētai audzēšanai par faktiski apstādītajām kultūraugu platībām
atbilstoši 2006. un 2007. gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām
Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvām sabiedrībām
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Termiņš
1

5

12

Aprīlis
14
15

*

20

1

5

13

Maijs
15
17

*

20

31

Jūnijs
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv
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Uzsāk 2010. gada lauksaimniecības
skaitīšanu
2010. gada aprīlī Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
Latvijā uzsāk lauksaimniecības skaitīšanu, kuras laikā
ir jāapseko gandrīz 90 000 lauku saimniecību .
Kāpēc jāveic lauksaimniecības skaitīšana?
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 1166/2008 (2008. gada 19. novembris), kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem
un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88, II
nodaļas 6. panta 1. punkts nosaka, ka dalībvalstis
2010., 2013. un 2016. gadā veic apsekojumus par
lauku saimniecību struktūru. Minētā panta 2. punkts
nosaka, ka lauku saimniecību struktūras apsekojums
2010. gadā ir jāveic skaitīšanas veidā. Šī prasība ir
saistoša arī Latvijai kā ES dalībvalstij, tā ir juridiskais
pamats 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas un
lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojuma
veikšanai Latvijā.
Lauksaimniecības skaitīšana ir jāveic ik pēc desmit
gadiem, lai nodrošinātu statistiskās informācijas lietotājus (valsts institūcijas, zinātnes iestādes, mācību
iestādes, nevalstiskās organizācijas un sabiedrību) ar
aptverošu informāciju par situāciju lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtie rezultāti tiks izmantoti situācijas analīzei Latvijā, kā arī turpmākās
Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanai.
Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtā informācija ir
nepieciešama, lai objektīvi pamatotu jauno tiešo
maksājumu finansējuma pārdales kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par tiešo maksājumu izlīdzināšanu.
Kāda informācija jāiegūst no lauku
saimniecībām?
Lauksaimniecības skaitīšanā apsekojot saimniecības
ir jāiegūst informācija par
• lauku saimniecību, tās īpašnieku un vadītāju;
• zemes izmantošanu;
• lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;
• bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām;
• izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu (ieskaitot iekārtas
atjaunojamās enerģijas ražošanai);
• lauksaimniecībā nodarbinātajiem;
• citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.
Saskaņā ar minētās regulas prasībām vienlaicīgi ar
skaitīšanu izlases veidā tiks veikts lauksaimnieciskās
ražošanas metožu apsekojums. Apsekojuma mērķis ir
iegūt agrovidi raksturojošu informāciju par
• lietotās augsnes apstrādes metodēm un veiktajiem
augsnes auglības saglabāšanas pasākumiem;
• dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm;
• lietotajām laistīšanas metodēm saimniecībā.

22

Lai samazinātu respondentu noslodzi, lauksaimniecības skaitīšanā ir paredzēts daļu informācijas iegūt no
administratīvajām datu bāzēm: Lauksaimniecības
datu centra Mājdzīvnieku reģistra un Lauku atbalsta
dienesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.
Kad un kā notiks lauksaimniecības skaitīšana?
Lai nodrošinātu veiksmīgu 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas un lauksaimniecības ražošanas metožu apsekojuma norisi, ir noslēgta starpresoru vienošanās, kuru parakstījušas trīs organizācijas – Centrālā
statistikas pārvalde (CSP), Lauku atbalsta dienests
(LAD) un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”(LLKC). Skaitīšanu veiks 53 Centrālās statistikas pārvaldes intervētāji un visi lauku attīstības speciālisti gan lauku attīstības birojos, gan katrā novadā.
Jums ir iespēja izvēlēties, kur ērtāk iesniegt ziņas par
savu lauku saimniecību. Zemāk norādīta informācija
par vietām gan LAD, gan LLKC, kur Jūs varat iesniegt
anketu, kā arī griezties pēc konsultācijas tās aizpildīšanai.
Saņemot ES platību maksājumu pieteikuma formu,
Jūs saņemsiet arī anketu „2010. gada lauksaimniecības skaitīšana” un izlases veidā arī anketas pielikumu
„2010. gada lauksaimnieciskās ražošanas metožu
apsekojums”. Vienlaicīgi ar ES platību maksājumu
pieteikuma formu iesniegšanu, Jums būs iespēja iepriekš sagatavoto lauksaimniecības skaitīšanas informāciju nodot CSP intervētājiem, kuri aprīlī un maijā
strādās LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
(RLP) un sektoros speciāli norādītās telpās.
Gadījumā, ja Jūs platību maksājumu formas nesniegsiet personīgi RLP, bet iesniegsiet tās LLKC lauku attīstības speciālistiem Lauku attīstības birojos vai novadu lauku attīstības speciālistiem, lūdzam vienlaicīgi
iesniegt arī lauksaimniecības skaitīšanas informāciju.
Ja informācija par Jūsu saimniecību netiks iegūta
pavasarī, tad jūlijā un augustā LLKC lauku attīstības
speciālisti apmeklēs Jūsu lauku saimniecību un veiks
intervijas vai CSP telefoninterviju dienests veiks intervijas pa tālruni. Sākot ar jūliju, būs iespēja iesniegt
lauksaimniecības skaitīšanas informāciju elektroniski.
Jums pastāv iespēja aizpildīto veidlapu pa tiešo nosūtīt CSP:
Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301.

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV
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Konfidencialitātes prasību ievērošana
Atbilstoši Valsts statistikas likumam lauksaimniecības
skaitīšanas laikā iegūtai informācijai tiks nodrošināta
individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un saimniecību.
Lauksaimniecības skaitīšanā iesaistītajam personālam aizliegts izpaust jebkādu informāciju, pildot darba pienākumus. Iegūtos datus izmantos tikai statistiskiem nolūkiem kopsavilkumu veidošanai, datu
grupēšanai un lauksaimniecībā notiekošo procesu
analīzei Latvijā un reģionos.

Informācijai
Sīkāku informāciju var iegūt CSP mājaslapā
www.csb.lv vai pa tālruņiem CSP:
28637804, 28631645, 67366896.
Vēl informāciju varat iegūt arī LLKC mājaslapā
www.llkc.lv vai pa tālruni 63050220, kā arī griezties pie
Jums tuvākā novada lauku attīstības speciālista vai
lauku attīstības speciālista birojos.
Būsim atsaucīgi un iesaistīsimies 2010. gada Lauksaimniecības skaitīšanā!
Pielikumā tabula ar LAD adresēm, kur 2010. gada
Centrālās statistikas pārvaldes lauksaimniecības skaitīšanas intervētāji aprīlī un maijā veiks intervijas ar
lauksaimniekiem.

Reģions
Austrumlatgale
Dienvidkurzeme

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

Ziemeļaustrumi

Ziemeļkurzeme

Ziemeļvidzeme

Adrese
Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, Rēzeknes novads
Rūpniecības ielā 1, Ludza, Ludzas novads
Viesnīcas ielā 1, Saldus, Saldus novads
Planīcas ielā 5b, Kuldīga, Kuldīgas novads
Padures ielā 1, Aizpute, Aizputes novads
Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, Preiļu novads
Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Skolas ielā 9, Krāslava, Krāslavas novads
Brīvības ielā 40, Ogre, Ogres novads
Tvaika ielā 2, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads
Dobeles ielā 41a, Jelgava, Jelgavas novads
Uzvaras ielā 6, Bauska, Bauskas novads
Tirgus laukums 4, Dobele, Dobeles novads
Ozolu ielā 2a, Gulbene, Gulbenes novads
Dārza iela 11, Alūksnes novads
Brīvības ielā 46a, Balvi, Balvu novads
Dundagas ielā 4, Talsi, Talsu novads
Dienvidu ielā 6, Tukums, Tukuma novads
Tirgus ielā 7, Ventspils, Ventspils novads
Mūrmuižas ielā 18, Valmiera
Dārza ielā12, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
Jūras ielā 58, Limbaži, Limbažu novads
Rīgas ielā 13, Valka, Valkas novads
Atgādinām, ka varat griezties pēc informācijas arī pie
Jums tuvākā novada lauku attīstības speciālista vai
lauku attīstības speciālista birojos.
Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā pēc CSP informācijas
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

SIA “LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” PIEDĀVĀ

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” piedāvā lauku robežu
precizēšanu un mērījumu veikšanu ar globālās pozicionēšanas sistēmas
uztvērēju “Trimble GeoXT”. Mērījumu rezultātā iegūst noteiktu lauku
kontūru un aprēķinātu platību hektāros; iegūtos datus var izmantot
platībmaksājumu saņemšanai.
Informācija: 63050577, 29115730.

LAPAS JOKS

Pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ietvaros tiek atbalstīti projekti tārpu, gliemežu un sauszemes mīkstmiešu audzēšanai. Vairāk par šo iespēju izdevuma 10. lpp!

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

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

