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AKTUALITĀTES
Izmaiņas piena kvotu sistēmā veicinās
kvotu apriti
Atsaucoties uz izskanējušajām bažām par to, ka saskaņā
ar Eiropas Savienības (ES) regulu un Latvijas normatīvo
aktu prasībām daļai piena ražotāju varētu tikt atņemtas
neizpildītās piena kvotas, Zemkopības ministrija (ZM)
skaidro radušos neizpratni.
Latvijas kopējā piena kvota 2009./2010. kvotas gadam
bija noteikta 750 653 tonnu apmērā, no tās
719 683 tonnas veido valsts piegādes piena kvota un
30 970 tonnas – tiešās tirdzniecības piena kvota. Noslēdzoties 2009./2010. kvotas gadam, piegādes kvota ir
izpildīta par 84,62%, bet tiešās tirdzniecības kvota –
par 77,9%.
Zemkopības ministrija, izanalizējot situāciju attiecībā uz
piena kvotas izpildi un ņemot vērā valsts aģentūras
„Lauksaimniecības datu centra” (LDC) sniegtos datus par
kvotas izpildi un sadarbības partneru sniegtos priekšlikumus, nolēma, ka ir jāveic grozījumi MK 2009. gada
8. septembra noteikumos Nr. 1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi” noteiktajās prasībās attiecībā uz
piena kvotas papildināšanu valsts rezervē.
Tas nozīmē, ka šie noteikumi tiek grozīti, nosakot, ka
mazāks kvotas samazinājums (5% apmērā no neizpildītā
apjoma) tiek piemērots saimniecībām, kuras ir realizējušas piena daudzumu 71% – 85% apmērā no piešķirtā
kvotas apjoma. Saimniecībām, kuras ir realizējušas līdz
70,9% no piešķirtā kvotas apjoma, paliek spēkā līdzšinējā kārtība, t.i. piena kvota tiek samazināta par 50% no
neizpildītā apjoma. Pilnībā kvota tiek atsavināta tām
saimniecībām, kuras kvotas ietvaros vispār nav realizējušas pienu, bet, ja saimniecība tomēr plāno turpināt piena ražošanu, tad tai ir iespēja saņemt atpakaļ piena kvotu 50% apmērā no atsavinātā daudzuma. Šādu normu
piemērošana dod iespēju palielināt valsts piena kvotas
rezervi, radot iespēju no valsts rezerves piešķirt kvotas
jauniem piena ražotājiem un tiem, kuri ražo vairāk, nekā
ļauj jau piešķirtās kvotas. Kopumā valstī šādu normu
piemērošana radītu iespēju realizēt vairāk pienu kvotas
ietvaros un samazinātu iesaldēto un nelietderīgi apsaimniekoto kvotas apjomu.
Lai novērstu piena kvotas pārsniegšanu vai tās neizpildīšanu, kvotas lielumam ir jābūt samērojamam ar saimniecības ražošanas jaudu, kā arī katram ražotājam ir jāseko
līdzi savas kvotas izpildei. Tas nozīmē, ka jāveic kvotas
izpildes uzskaite un plānošana savā saimniecībā (tiktāl,
cik to neietekmē ārējie faktori) un nepieciešamības gadījumā jāmeklē iespēja savu kvotu samazināt vai attiecīgi
palielināt.
Ja ar piešķirto piena kvotu daudzumu nepietiek, piena
ražotājs var pārveidot savu piena kvotu no viena veida

otrā, kā arī pastāv iespēja pieprasīt piena kvotu no
valsts rezerves (iesnieguma iesniegšanas termiņš –
1. jūlijs) vai nopirkt to.
Ja saimniecība nespēj izpildīt piena kvotu, tad savukārt pastāv iespēja daļu no tās pārdot vai, ja ir
pārtraukta piena ražošana, tad var atteikties no
piena kvotas par to informējot LDC, kas šo daudzumu ieskaitīs valsts rezervē.
Piena ražotājiem jāatceras, ka uzskaite un izpildes
kontrole jāveic par katru kvotas veidu atsevišķi, t.i.,
atsevišķi par piegādes kvotu un atsevišķi par tiešās
tirdzniecības kvotu.
Par visiem jautājumiem saistībā ar piena kvotām
jāvēršas valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu
centrs”, Rīgā, Citadeles ielā 3, LV–1010. Sīkāku informāciju par piena kvotām var iegūt arī pa tālruni
67095070 (LDC Piena kvotu nodaļa), kā arī LDC
interneta mājaslapā www.ldc.gov.lv.
ZM informācija
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AKTUALITĀTES
Valsts augu aizsardzības dienests
(VAAD) brīdina par bakteriālās iedegas
iespējamo izplatību
VAAD atgādina, ka Latvijā bakteriālā iedega pirmo reizi
tika konstatēta 2007. gada jūlijā, kad tika atklāti 26 šīs
slimības perēkļi vairākās reģionālajās nodaļās (Zemgales,
Rīgas, Latgales un Dienvidkurzemes). Visplašāk bakteriālās iedegas bija izplatīta Zemgalē. Apkarot bakteriālo
iedegu var, vienīgi izcērtot un iznīcinot inficētos un apkārtesošos kokus, tādēļ tika piemēroti ļoti strikti fitosanitārie pasākumi. 2008. un 2009. gadā atklāja tikai atsevišķus perēkļus Zemgalē.
Ļoti svarīgi ir savlaicīgi konstatēt inficētos augus, lai pēc
iespējas ātrāk veiktu atbilstošos fitosanitāros pasākumus
un ierobežotu tālāku slimības izplatīšanos. Tādēļ, lai iespējami mazāk apdraudētu savu un apkārt esošos dārzus un neveicinātu infekcijas izplatīšanos, pamanot aizdomīgus simptomus uz bakteriālās iedegas saimniekaugiem, ir nekavējoties jāinformē VAAD reģionālo nodaļu
inspektori.
Bakteriālo iedegu infekciju izraisa baktērija Erwinia
amylovora, kas viegli izplatās ar kukaiņu, putnu, vēja un
citu pārnesēju starpniecību.
Bakteriālās iedegas raksturīgākie simptomi:
• ziedi – daži vai visi ziedi novīst, nomelnē, iet bojā, bet
parasti nenokrīt un paliek pie auga;

• pumpuri un jaunie dzinumi – novīst, nobrūnē;
• lapas – lapu kāti un centrālais dzīslojums
nobrūnē;
• augļi – nobrūnē, sačokurojas un iet bojā, bet
nenokrīt;
• zari un stumbrs – slimība sākas no ziedu vai zaru
galiem, no tiem baktērijas pāriet uz lielākajiem
zariem un izplatās uz galveno stumbru. Pavasarī
augi izskatās kā deguši vai sala bojāti. Vēlāk bojāto koku miza vietām uzpūšas un plaisā. Zem tikko bojātas mizas koksne ir brūngansarkana.
Bakteriālās iedegas atklāšanas gadījumā veicamos
fitosanitāros pasākumus nosaka Ministru kabineta
2008. gada 21. jūlija noteikumi Nr. 575 „Bakteriālās
iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas
kārtība”.
Sīkāka informācija par slimību un VAAD speciālistu
kontaktinformācija
atrodama
mājaslapā
www.vaad.gov.lv.
Sagatavots pēc VAAD publicētās informācijas

Grozījumi MK noteikumos un
LAD paziņojumi
Prasības augu izcelsmes produktu
ražošanai un tiešajai piegādei nelielā apjomā
2010. gada 10. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 499
„Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai
ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā
apjomā”. Noteikumi attiecas uz kultivēto augu izcelsmes
produktu ražotājiem, savvaļas ogu, augļu, riekstu, sēņu
un augu vācējiem, kā arī bērzu un kļavu sulas ieguvējiem.
Augu izcelsmes produktu apjoms, ko produktu ražotājs
kalendāra gadā drīkst piegādāt tieši, noteikts MK noteikumu pielikumā (piemēram, augļus drīkst realizēt tieši
3000 kg apjomā, ogas – 2000 kg, kartupeļus – 5000 kg,
savvaļas ogas – 600 kg). Pielikumā minēti 23 augu izcelsmes produktu veidi, kuriem noteikts apjoms, kādā tos
drīkst piegādāt tieši.
MK noteikumos noteikts, ka produktu ražotājam jānodrošina kalendāra gadā tieši piegādāto produktu apjoma uzskaite, dokumentējot informāciju par produktu
nosaukumu, apjomu, ieguves vietu, laiku, lietotajiem
biocīdiem un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī pēc
Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda uzskaites dokumenti. Sīkāk par pārējām
prasībām var uzzināt MK noteikumos Nr. 499.
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Iesniegumu pieņemšana pasākumā „Lauku
saimniecību modernizācija” Zemgalē un
Ziemeļkurzemē
Astotajā kārtā projektu iesniegumu pieņemšana
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauku saimniecību
modernizācija” notiek no 2010. gada 5. maija.
Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
iesniegto projektu reģistrētais publiskais finansējums 2010. gada 18. jūnijā sasniedzis 80 procentus
no kārtai pieejamā publiskā finansējuma apmēra,
toties Ziemelķurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē – 2010. gada 28. jūnijā.
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka saskaņā ar
20.10.2010 MK noteikumu Nr. 1209 13.2 punktu,
projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam
„Lauku saimniecību modernizācija”,
• Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
turpināsies 30 kalendārās dienas no 2010. gada
18. jūnija līdz 2010. gada 19. jūlijam.

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

13.07.2010 / Nr. 64
„Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā
apmežošana”, kur atbalsta pretendenti bijuši ļoti aktīvi. Finansējuma pārdale ir nepieciešama, jo Lauku
attīstības programmas 2007.–2013.gadam atbalsta
pasākuma „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes
pirmreizējā apmežošana” 3. kārtā, kas tika noteikta kā
pēdējā kārta saistībā ar šo atbalsta veidu, atbalsttiesīgo pretendentu aktivitāte bija divas reizes lielāka,
nekā plānots pirms šīs kārtas atvēršanas. Līdz ar to
Lauku atbalsta dienestā iesniegto pieteikumu īstenošanai ir nepieciešams papildu finansējums.
Rīkojums stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.

• Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē turpināsies 30 kalendārās dienas no
2010. gada 28. jūnija līdz 2010. gada 29. jūlijam.
Balstoties uz minētajiem MK noteikumiem, iesniegumi, kuri iesniegti Zemgales RLP pēc 2010. gada
18. jūnija, kā arī Ziemeļkurzemes RLP pēc 28. jūnija,
tiks sarindoti atbilstoši projektu atlases kritērijiem.
Pārējās pārvaldēs projektu iesniegumu pieņemšanas
beigu datums vēl nav noteikts, un projektu iesniegumu pieņemšana turpinās.
Piešķir papildu finansējumu lauksaimniecībā
neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai
Valdība 29. jūnijā akceptēja Zemkopības ministrijas
(ZM) izstrādāto rīkojumu par grozījumu Latvijas lauku
attīstības valsts stratēģijas plānā 2007.–2013. gadam,
novirzot finansējumu lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai, kur šobrīd ir
lielāka atbalsta pretendentu aktivitāte nekā plānots.
Rīkojums paredz novirzīt finansējumu no pasākuma
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, kurā atbalsta pretendentu atsaucība ir maza, uz pasākumu

Sagatavots pēc LAD un ZM informācijas

LAUKU SAIMNIEKIEM AKTUĀLA LIKUMDOŠANA
Vēl nedaudz par jauno kārtību, kādā
lauksaimniekiem degvielu atbrīvo
no akcīzes nodokļa

tirgotāja. Informācija par atbilstošajām uzpildes stacijām, sākot ar 5. jūliju, tiek ievietota arī LAD mājaslapā
(www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes degviela), kur to aktualizē, līdzko jauni tirgotāji izpilda nosacījumus.

Kā jau tika ziņots iepriekšējā „Lauku Lapas” numurā
Nr. 63 un arī dažādos semināros visā Latvijā, no šī
gada 1. jūlija ir noteikta jauna kārtība, kādā lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu bez akcīzes
nodokļa.

Kā varēs norēķināties par iegādāto degvielu?
Tāpat kā iepriekš, arī jaunā kārtība nosaka, ka lauksaimnieki iegādājoties degvielu bez akcīzes nodokļa,
nevar izmantot skaidras naudas norēķinus – tomēr
saskaņā ar jauno kārtību degvielu varēs iegādāties ar
pārskaitījumu vai izmantojot norēķinu karti.

Kur varēs iegādāties degvielu bez akcīzes
nodokļa?
Vislielākās bažas mazo saimniecību īpašniekiem ir
par to, kur šo degvielu varēs iegādāties. Degvielu, kas
atbrīvota no akcīzes nodokļa, varēs iegādāties visās
degvielas uzpildes stacijās (gan vairumtirdzniecībā,
gan mazumtirdzniecībā, kā arī akcīzes preču noliktavās), kuras būs saņēmušas attiecīgu licenci šādas
degvielas tirdzniecībai. Tas nozīmē, ka šīm uzpildes
stacijām būs jānodrošina
• atsevišķa degvielas tvertne, kur uzglabāt no
akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielu;
• atsevišķa šīs degvielas bez akcīzes nodokļa
uzskaite;
• informācijas sniegšana un aktualizēšana LAD datu
bāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto dīzeļdegvielu, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, un tās
daudzumiem.
Par to, kuras tirdzniecības vietas atbildīs šiem nosacījumiem, jāinteresējas pie attiecīgā degvielas

Kāpēc izdevīgi izmantot elektronisko
pieteikšanās sistēmu (EPS)?
LAD iesaka izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu arī saistībā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. Lai
arī platību maksājumiem un pašam akcīzes nodokļa
atbrīvojumam lauksaimnieks, iespējams, nav pieteicies, izmantojot EPS, tomēr pieteikties šai sistēmai var
jebkurā laikā. Izmantojot EPS, lauksaimnieks viegli
varēs sekot līdzi, cik daudz degvielas no piešķirtā limita jau ir iztērēts, kad un cik ir iegādāts un cik vēl palicis, ko var iegādāties bez akcīzes nodokļa. Elektroniskajā sistēmā visiem degvielas iegādes ikdienas darījumiem varēs viegli izsekot. Lauksaimniekiem, kuri neizmantos EPS, savam pieejamajam degvielas limitam
būs jāseko līdzi pašiem vai jālūdz informācija degvielas tirgotājam.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc LAD informācijas
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LAD atbildes uz lauksaimnieku
jautājumiem
Iesniedzot iesniegumu EPS sistēmā, tika ievadīta
EPS lietotāja parole. Izrādījās, ka bija nepieciešams
ievadīt LAD klienta numuru, tāpēc no maksājumu
summas šajā gadījumā tika zaudēts 1%. Vai nav
iespējams tehniski pilnveidot EPS sistēmu, lai tā
brīdina par to, ka ir ievadīts nepareizs klienta numurs vai arī ir pieļautas citas kļūdas? Kas notiek ar
šo ieturēto naudu?
Gadījumā, ja, iesniedzot iesniegumu, ir norādīts nepareizs iesnieguma numurs, EPS sarkanā rāmītī ziņo, ka
nepieciešams atkārtoti ievadīt klienta numuru.
Nauda netiek ieturēta – tā netiek izmaksāta, līdz ar to
arī netiek saņemta no Eiropas Komisijas.

2010. gada 10. jūnijā notika Lauku atbalsta dienesta
tikšanās ar lauksaimnieku organizācijām, kur LAD
speciālisti atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.
PROJEKTI
Projekts ir apstiprināts 2008. gadā, viens no
projekta etapiem ir būvniecība, pārējie etapi jau
ir noslēgti. Uzņēmumam, kas bija uzvarējis būvniecības sadaļā, nesen ir pasludināta maksātnespēja un tas nespēj izpildīt projekta noteikumus.
Kā lauksaimniekam rīkoties šādā situācijā?
Iesakām informēt LAD par radušos situāciju un veikt
jaunu iepirkuma procedūru, lai atkārtoti izvēlētu
atlikušo darbu veicēju.

Ja šogad iesniedz rakstisko pieteikumu EPS sistēmas lietošanai un līdz augustam noslēdz līgumu,
vai no augusta būs iespējams redzēt paziņojumus
par 2010. gada maksājumiem?
Jā, tiklīdz tiek saņemts lietotājvārds un parole, tā ir
iespējams redzēt gan iepriekšējos gados saņemtos
maksājumus, gan arī esošā gada maksājumus.

Vai fiziska persona, kas ražoja jau iepriekš, var
reģistrēties kā zemnieku saimniecība un pārņemt iesniegto projektu? Vai svarīgi reģistrēties
6 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža,
vai datums nav/ir svarīgs? Tagad tiek saprasts,
ka MK noteikumu Nr. 1209 8.5. punkts attiecas
tikai uz 5.2..
Ja fiziskā persona jau ir bijusi lauksaimniecības produkcijas ražotājs (kā saimnieciskās darbības veicējs),
tad tā var dibināt zemnieku saimniecību un pārņemt
iesniegto projektu. MK noteikumu Nr. 1209
8.5. punkts neattiecas uz šo gadījumu.

KONTROLES/SODI
MK noteikumu Nr. 272 5.1.1. punkts paredz, ka
grāvji jāatbrīvo no atvasēm, krūmiem utt., kas
traucē brīvu ūdens kustību. Ja kontroles laikā inspektors nav konstatējis ūdens tecēšanas traucējumus, vai tad par grāvja nogāzēs uzaugušām atvasēm drīkst sodīt?
Kontroles laikā var arī nekonstatēt ūdens tecēšanas
traucējumus, jo pārbaude var notikt sausā laikā, kad
ūdenstece ir minimāla vai tās nav vispār, taču tas nenozīmē, ka grāvjus un iztekas drīkst aizaudzēt ar krūmiem un kokiem. Sabojājot iztekas ar krūmu saknēm,
tās vairs neveic savu funkciju un liekais mitrums no
laukiem netiek novadīts, līdz ar to zeme kļūst pārlieku
mitra, veidojas peļķes u. tml. Krūmi un koki savukārt
veicina bebru aktivitāti – aizsprostu veidošanu, kā rezultātā sistēmas pārstāj darboties vispār.
Grāvjiem 15 m attālumā no Iztekām jābūt attīrītiem, lai
saknes nebojā iztekas. Par atvasēm, kas aug tālāk par
15 m no iztekām, pārkāpums netiek piemērots.

Ja šī pati (augstāk minētā) fiziskā persona īsteno naturālo saimniecību projektu, vai pārreģistrējoties par zemnieku saimniecību var pārņemt
naturālo saimniecību projekta saistības uz zemnieku saimniecību, vai arī naturālo saimniecību
projekts jārealizē kā piemājas saimniecībai –
fiziskai personai? Vai arī tomēr jābūt IK vai SIA?
Par saimniecības formas maiņu un/vai vēlmi pārņemt projekta saistības jāinformē LAD. Ja fiziska
persona pārreģistrējas kā zemnieku saimniecība, tad
tā pārņem pasākuma daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturēšana saistības.
ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (EPS)
Vai ir plānots EPS izveidot iespēju, lai varētu
pieteikties PVTM par nokautiem un eksportētiem lopiem?
Jā, ir plānots.

Kādi normatīvie akti nosaka, kā inspektors ārpus
veģetācijas perioda (ziemā) nopļautam zālājam
vizuāli var konstatēt atbilstību kodam 720 vai 710,
nenosakot botānisko sastāvu?
Ja pārbaudē tika nepareizi noteikts botāniskais sastāvs, 5 darba dienu laikā pēc Kontroles ziņojuma saņemšanas rakstiski bija jāvēršas attiecīgajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un jāizsaka savi
argumenti.
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Daļēji piekrītam, ka ziemas periodā ir grūtāk precīzi
noteikt botānisko sastāvu, taču tas attiecas tikai uz
gadījumiem, kad pēdējā pļaušana ir notikusi vēlu,
nav paspējis izaugt atāls, kā arī gadījumos, kad
aramzemē sētais zālājs ir nekvalitatīvs.

Iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents
iesniedz arī pierādījumu apkopojumu par ekonomisko
dzīvotspēju, kur gadā pēc projekta īstenošanas ieņēmumiem no lauksaimniecības produktu ražošanas
jāpalielinās vismaz par 3% vai izdevumiem jāsamazinās par 3%, salīdzinot ar projekta iesniegšanas gadu.

LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA
Kādi varētu būt ienākumi nākamajā gadā no
augļu dārza, kas ierīkots atbilstoši modernizācijas projektu nosacījumiem?
Iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents izstrādā biznesa plānu, kas ietver naudas plūsmas pārskatus, ražošanas apjomus un izmaksas.

Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmo mēnešu
rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”?
Operatīvā informācija par LAP pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” (L121) 8. kārtā (05.05.2010.–
30.12.2010.) iesniegtajiem projektiem pa reģionālajām
lauksaimniecības pārvaldēm uz 2010. gada 5. jūliju
dota tabulā.

Reģionālā lauksaimniecības pārvalde (RLP)

Projektu
skaits

Attiecināmās
izmaksas, Ls

Publiskais
finansējums,
Ls

Austrumlatgales
Dienvidkurzemes
Dienvidlatgales
Lielrīgas
Viduslatvijas
Zemgales
Ziemeļaustrumu
Ziemeļkurzemes
Ziemeļvidzemes
Kopā RLP
LPKS
Kopā

15
58
47
41
27
135
19
81
67
490
8
498

352 397,16
4 323 325,21
1 825 528,69
4 361 568,92
1 659 515,06
17 653 499,69
771 857,63
7 522 438,40
3 469 610,98
41 939 741,74
512 659,87
42 452 401,61

166 298,37
1 898 026,37
874 358,99
2 028 561,56
835 788,83
7 653 503,16
396 677,52
3 536 757,55
1 656 014,20
19 045 986,55
212 625,36
19 258 611,91

Aktuālā informācija tiek atjaunota katru nedēļu
pirmdienās
(atrodama
LAD
mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Lauku attīstības
programmas pasākumi.

Pieejamais
publiskais
finansējums,
Ls
2 539 525,00
6 276 134,00
3 850 082,00
4 492 987,00
2 866 125,00
8 772 818,00
2 499 096,00
4 248 677,00
5 953 676,00
41 499 120,00
10 000 000,00
51 499 120,00

Pieteikts % no
pieejamā
publiskā
finansējuma
6,5
30,2
22,7
45,1
29,2
87,2
15,9
83,2
27,8
45,9
2,1
37,4

ES ATBALSTS
Vai telefoniski ir iespējams saņemt informāciju
par ES atbalsta saņēmējiem?
Skatoties, kāds ir jautājums. Izmaksātās summas pa
telefonu netiek nosauktas. Publiski pieejamā informācija ir ievietota LAD mājaslapā sadaļā Maksājumu
saņēmēji.

Kādēļ LAD pēc projektu īstenošanas (Lauku
saimniecības modernizācija) nepietiek ar preces
iegādes pavadzīmi un bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, bet papildus tiek pieprasītas
konta izdrukas, kurās ir atspoguļots pirkums?
Darījumu apliecinoši dokumenti ir rēķins un maksājuma uzdevums vai konta izdruka. Ja ir bijis darījums
valūtā, tad ir nepieciešama konta izdruka, kurā ir
redzams valūtas konvertācijas datums. Konta izdruka apliecina arī to, ka maksājums ir noticis, ka maksājuma uzdevums nav atsaukts.

Kas notiek ar naudas summām, kas atgūtas/
ieturētas no LAD klientiem?
Ieturētās summas tiek atgrieztas attiecīgajā fondā
(ELFLA, ELVGF vai EZF) un izmantotas nākamajiem
maksājumiem. Ja atgūtais finansējums skar iepriekšējā
periodā izmaksāto finansējumu (ELVGF vai EZF), tad
nauda tiek pārskaitīta atpakaļ Eiropas Komisijai un
valsts budžetā atbilstoši līdzfinansējuma proporcijai.
LAD informācija
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Iesniegums par akcīzes nodokļa atbrīvojumu degvielai, ko izmanto lauksaimniecības zemes
platību apstrādei

Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana

1

5

10

15

Jūlijs
19
20

25

29

*

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.
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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

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta
** LAD reģionālajās lauksaimniecībās pārvaldēs (RLP), kur pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80% no kārtai piešķirtā, tiek noteikts projektu pieņemšanas beigu termiņš
*** Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
**** Iesniegumu iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija

Agrovides maksājumi

Šķiedras linu pirmapstrādes atbalsts Šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādes atbalsta iesniegums

Akcīzes nodoklis

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)

Platību maksājumi

Laika periods (līdz 15. augustam), kad atbalstam pieteiktos zālājus nogana un appļauj vai
vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē, ja vēlas saľemt VPM vai
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalstu
Laika perionds (līdz 10. septembrim), kad platībai jābūt vismaz 1 reizi nopļautai un zālei
novāktai (saņemot VPM un pasākuma Agrovide 2004-2006 apakšpasākumu Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos 2004-2006 aktivitātē Vēlā pļaušana un Buferjoslu
ierīkošana 2004-2006 atbalstu)
Laika perionds (līdz 15. septembrim), kad platībai jābūt vismaz 1 reizi nopļautai un zālei
novāktai (saņemot pasākuma Agrovide 2007-2013 apakšpasākumu Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos 2007-2013 aktivitātē Vēlā pļaušana un Buferjoslu
ierīkošana 2007-2013 atbalstu)
Iesniegums PVTM par 2009. gadā nokautiem un eksportētiem liellopiem *
Iesniegums PVTM par kartupeļu cieti
Iesniegums PVTM par zīdītājgovīm
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Iesniegums PVTM par zālāju un linu sēklām

Termiņš
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Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Gada ienākumu deklarācija par 2009.gadu pensionāriem

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

1

5

10

15

Jūlijs
19

*

20

25

29

*

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.
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*
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Septembris
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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

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta
** LAD reģionālajās lauksaimniecībās pārvaldēs (RLP), kur pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80% no kārtai piešķirtā, tiek noteikts projektu pieņemšanas beigu termiņš
*** Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
**** Iesniegumu iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija

Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

Darījumu kvītis

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

Riska samazināšana

Netradicionālās nozares

Kazkopība

Aitkopība

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Lauku saimniecību modernizācija **
Lauku saimniecību modernizācija - Zemgales RLP
Lauku saimniecību modernizācija - Ziemeļkurzemes RLP
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana ***
Atbalsts par novērtētām E klases un I klases aitām un E klases teķiem ****
Atbalsts E klases un I klases vaislas aitu māšu novērtēšanai ****
Atbalsts par augstvērtīgu šķirnes teķu novērtēšanu ****
Atbalsts sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa noteikšanu ****
Atbalsts par pārraudzības ganāmpulkā esošām kazām ****
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai ****
Atbalsts ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai briežkopībā, zvērkopībā,
truškopībā, strauskopībā un biškopībā ****

Termiņš
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Grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar Gada pārskatu sastādīšanu
Zemnieku saimniecībām iespējams brīvprātīgi
kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa
maksātājām
2010. gada 30. jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
publicēti grozījumi Gada pārskatu likumā, kā arī likumos „Par grāmatvedību” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Līdz ar šiem grozījumiem ir noteikts, ka
zemnieku (zvejnieku) saimniecības var kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājām arī tad, ja
to apgrozījums nav sasniedzis 200 000 latu gadā.
Pēc grozījumu izdarīšanas Gada pārskatu likuma
1. panta otrā daļa nosaka, ka individuālie uzņēmumi,
zemnieku un zvejnieku saimniecības var sagatavot
gada pārskatu, ievērojot Gada pārskatu likuma noteikumus, arī tad, ja to apgrozījums (ieņēmumi) no
saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata
gadā nepārsniedz 200 000 latu.
Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” likuma pārejas noteikumu
89. punkts paredz, ka iespēja zemnieku (zvejnieku)
saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem izvēlēties uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja
statusu, nesasniedzot 200 000 latu apgrozījumu,
piemērojama ar taksācijas periodu, kas sākas
2010. gadā, ja nodokļa maksātājs grāmatvedības
uzskaiti saskaņā ar Gada pārskatu likumu ir nodrošinājis ar 2010. gada 1. janvāri.
Individuālais uzņēmums vai zemnieka (zvejnieka)
saimniecība, kura pārreģistrāciju no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja statusa uz uzņēmumu
ienākuma nodokļa maksātāja statusu ir veikusi
2010. gadā, avansa maksājumus par laika posmu no
pārreģistrācijas mēneša līdz gada pārskata par
2010. gadu iesniegšanai var veikt labprātīgi.
Ja individuālais uzņēmums vai zemnieka (zvejnieka)
saimniecība 2010. gadā veic pārreģistrāciju no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja statusa uz uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja statusu, tad
2010. gadā attiecīgā individuālā uzņēmuma
(zemnieka) vai zvejnieka saimniecības samaksātie
iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi
novirzāmi uz uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa
maksājumiem par 2010. gadu.

Jauns bilances postenis individuālajiem
uzņēmumiem, kuri kļūst par Gada pārskatu likuma
subjektiem
Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuras kļūst par Gada pārskatu likuma subjektiem, sākuma bilancē starpību starp aktīvu kopsummu
un ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādu summām
norāda bilances posteņu grupā „Pašu kapitāls” izveidotā papildu postenī „Saimnieciskās darbības
kapitāls”.
Pārskata gada atšķirība no kalendārā gada – ja
individuālajam uzņēmumam nav izstrādāts
nolikums vai statūti
Līdz ar Gada pārskatu likuma 3. pantā izdarītajiem grozījumiem ir noteikts, ka gadījumā, ja individuālajam
uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai
nav pieņemti statūti vai izstrādāts nolikums, citādu
pārskata gada sākumu un beigas nosaka attiecīgs
uzņēmuma vai saimniecības lēmums.
Jauna prasība lauksaimniekiem attiecībā uz
gada pārskata pielikumā norādāmo informāciju
Gada pārskatu likuma 48. pants ir papildināts ar trešo
daļu. Tā nosaka, ka zemnieku un zvejnieku saimniecība, komercsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un saņem valsts atbalstu lauksaimniecībai
vai Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un
lauku attīstībai vai piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, gada pārskata pielikumā atsevišķi
norāda ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības,
kuri iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina neto apgrozījumā.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finansu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa
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Kases aparātu izmantošana ielu
tirdzniecības vietās
par šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2010. gada 1. septembrī. Līdz kases
aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu
lietošanas uzsākšanai ielu tirdzniecības vietās ar PVN
apliekamas personas saņemto samaksu par darījumiem skaidrā naudā apliecina ar reģistrēto kvīti pēc
darījuma partnera pieprasījuma.

2010. gada 1. jūnija stājās spēkā MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar šiem noteikumiem ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta.
2010. gada 29. jūnijā spēkā stājās grozījumi
MK 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 282
„Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”. Saskaņā ar
noteikumos izdarītajām izmaiņām ir noteikts, ka ielu
tirdzniecības vietās kases aparātu drīkst neizmantot
gan ar PVN apliekamas, gan ar PVN neapliekamas
personas – ja tās pārdod pašu ražotu vai iegūtu produkciju. Pēc pircēja pieprasījuma šādā gadījumā ir
jāizsniedz reģistrēta kvīts.
Ja ielu tirdzniecībā tiek pārdotas iepirktas preces,
tad kases aparātu neizmantot drīkst tikai ar PVN neapliekamas personas. Ar PVN apliekamām personām, tirgojot iepirktas preces ielu tirdzniecības vietās, ir nepieciešams kases aparāts. Ar PVN apliekamas personas nodrošina, lai kases aparātu, kases
sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu lietošana iepirktu preču pārdošanā ielu tirdzniecības vietās un

Personas, kurām kases aparāta
lietošana ir obligāta no 2010. gada 1. jūlija
Atgādinām, ka no 01.07.2010. kases aparāti darījumu
reģistrēšanai obligāti jāizmanto personām, kuras ārpus pastāvīgās darbības vietas piegādā iepirktas preces.
Tāpat no 1. jūlija kases aparāti obligāti jāizmanto tām
personām, kuras nav valsts vai pašvaldību budžeta
iestādes, ja tās iekasē
• ieejas maksu un maksu 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;
• ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā
dabā, atrakciju un atpūtas parkos.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finansu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Par izmaiņām pievienotās vērtības
nodokļa pārmaksas atmaksas
kārtībā
taksācijas periodu saņemšanas pārbauda, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, akceptē un pārnes
uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo nodokļa summu.
Ja nodokļu maksātājam ir pievienotās vērtības nodokļa parāds vai citu nodokļu parādi, tad Valsts ieņēmumu
dienests pirms pārmaksātās nodokļa summas pārcelšanas uz nākamo taksācijas periodu novirza to kārtējo
nodokļu maksājumu un nokavēto nodokļu maksājumu veikšanai.
Beidzoties taksācijas gadam, Valsts ieņēmumu dienests pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksā
nodokļu maksātāja norādītajā bankas kontā 30 dienu
laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par
pirmstaksācijas gada pēdējo taksācijas periodu.
Nodokļu maksātāja iesniegums nav nepieciešams.

Valsts ieņēmumu dienests informē par izmaiņām
pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksas
kārtībā, sākot ar 2010. gada 1. jūliju.
Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas, kas ir
izveidojusies, sākot ar 2010. gada 1. jūliju,
atmaksas kārtība
Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”
Pārejas noteikumu 64. punktu pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa, kas izveidojusies, sākot
ar 2010. gada 1. jūliju, tiek atmaksāta saskaņā ar minētā likuma 12. panta 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7,
12.8, 12.9, 12.10 un 12.11 daļu.
Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas
novirzīšana kārtējo un nokavēto nodokļu
maksājumu veikšanai
Valsts ieņēmumu dienests pievienotās vērtības nodokļa summu 30 dienu laikā pēc deklarācijas par
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Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas
atmaksa uz kontu
Nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt pārmaksāto
nodokļa summu, kas izveidojusies taksācijas periodā, aizpildot pieprasījumu deklarācijas veidlapā, ja
īstenojas kāds no šādiem nosacījumiem:
• apliekamās personas ar nodokļa 0% likmi apliekamo darījumu un to darījumu, kuru veikšanas vieta
nav iekšzeme, apjoms ir vismaz 90% no kopējās ar
nodokli apliekamo darījumu vērtības;
• pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu
un apliekamās personas ar nodokļa 0% likmi, 10%
likmi apliekamo darījumu vai to darījumu, kuru
veikšanas vieta nav iekšzeme, apjoms ir vismaz
20% no kopējās ar nodokli apliekamo darījumu
vērtības;
• pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 100 latu un
ir izveidojusies par pamatlīdzekļiem;
• pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu
un ir izveidojusies par precēm, kas iegādātas, un
pakalpojumiem, kas saņemti, lai nodrošinātu darījumus ar kokmateriāliem;
• pārmaksātā
nodokļa
summa
pārsniedz
15 000 latu.

Minēto pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu apliekamā persona var pieprasīt atmaksāt uz bankas kontu vai lūgt novirzīt kārtējo nodokļu vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, iesniedzot pamatotu
pieprasījumu.
Nodokļu maksātājs ir tiesīgs pieprasīt pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu, kas izveidojusies
par taksācijas periodiem līdz 2010. gada 30. jūnijam,
trīs gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa.

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas, kas ir
izveidojusies līdz 2010. gada 30. jūnijam,
atmaksa
Sākot ar 2010. gada 1. jūliju, pārmaksāto pievienotās
vērtības nodokļa summu, kas izveidojusies līdz
2010. gada 30. jūnijam, atmaksā, pamatojoties uz
likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” Pārejas
noteikumu 63. punktu.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka likums „Par pievienotās vērtības nodokli” neparedz pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, kas izveidojusies
par taksācijas periodiem līdz 2010. gada 30. jūnijam,
automātisku bez nodokļu maksātāja pieprasījuma
pārcelšanu uz nākamo taksācijas periodu.

VID informācija

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksa no VID ar PVN apliekamo personu reģistra izslēgtajiem nodokļu maksātājiem
Persona, kura ir izslēgta no VID ar PVN apliekamo personu reģistra, ir tiesīga iesniegt pieprasījumu pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksai četru mēneša laikā pēc lēmuma par tās izslēgšanu no minētā
reģistra pieņemšanas.
Ja persona, kura ir izslēgta no VID ar PVN apliekamo
personu reģistra, nav iesniegusi pieprasījumu pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksai četru mēneša laikā pēc lēmuma par tās izslēgšanu no minētā
reģistra pieņemšanas, Valsts ieņēmumu dienests pārmaksas summu dzēš.

AUGKOPĪBA
Vasarāju ražas prognozēšana jūnijā
Turpinot laukaugu ražas prognozēšanu, jūnijā tā tika
veikta vasarāju labībām – vasaras miežiem, auzām,
vasaras kviešiem, kā arī griķiem un vasaras rapsim.
Lauku apsekošana un prognozēšana veikta visos
četros Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Visos reģionos vasarāju sējumi šobrīd ir labā stāvoklī un potenciālās ražas prognozes
ir augstas. Vasaras kviešiem (1. attēls) visaugstākā
raža tiek prognozēta Zemgalē – 4,4 t/ha, kas ir ievērojami vairāk nekā pēc 2009. gada jūnija
prognozes – 2,9 t/ha.
1. att. Kviešu ražas prognoze jūnijā
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Otrs augstākais ražas līmenis prognozēts Vidzemē –
3,5 t/ha, arī tas ir augstāks nekā 2009. gadā, bet nepārsniedz 2008. gada prognozi, kad Vidzemē tika
prognozētas visaugstākās ražas – 4,1 t/ha.
Augstas ražas tiek prognozētas arī vasaras miežiem
(2. attēls). Arī miežiem, tāpat kā kviešiem, augstākais
ražas līmenis prognozēts Zemgalē – 3,9 t/ha, kas
ievērojami pārsniedz iepriekšējo gadu prognozes –
3,2 t/ha 2009. gadā un 3,0 t/ha 2008. gadā.

Būtiski lielāka raža, salīdzinot ar 2009. gadu, tiek prognozēta arī Kurzemē, kur šogad tā varētu sasniegt
3,4 t/ha. Vienīgi Latgalē tiek prognozēta nedaudz
zemāka raža kā 2009. gadā– 2,8 t/ha, kas ir par
0,2 t/ha mazāk nekā 2009. gadā.
2008. un 2009. gadā auzu ražas prognozēšana
(3. attēls) tika veikta tikai Kurzemē, Vidzemē un Latgalē, šogad auzu raža tika prognozēta arī Zemgalē, kur
tā arī paredzama augstāka nekā pārējos reģionos –
3,0 t/ha.

2. att. Vasaras miežu ražas prognoze jūnijā

3. att. Auzu ražas prognoze jūnijā

Pārējos reģionos auzu ražas prognozes ir līdzīgas un
svārstās 0,2 t/ha robežās (Kurzemē – 2,5 t/ha, Latgalē – 2,6 t/ha un Vidzemē 2,7 t/ha). Arī izmaiņas, salīdzinot ar 2009. gadu, ir nelielas – 0,1 – 0,2 t/ha.
Vasaras rapša ražas prognoze (4. attēls) tika veikta
Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē.

4. att. Vasaras rapša ražas prognoze jūnijā
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Tāpat kā graudaugiem, arī vasaras rapsim augstākā
raža paredzama Zemgalē – 2,9 t/ha, kas ir par
0,4 t/ha jeb 13,7% augstāka, nekā prognozēts Vidzemē (2,5 t/ha), un par 20,7% augstāka par Kurzemē
prognozēto ražas līmeni – 2,3 t/ha.
Griķu ražas prognozes (5. attēls) trīs gadu laikā visvairāk ir mainījušās Kurzemē, prognozētā raža katru
gadu samazinās – no 2,0 t/ha 2008. gadā līdz
0,8 t/ha 2010. gadā.

Pārējos reģionos tik krasas ražas prognozes svārstības
nav novērojamas, raža tiek prognozēta tādā pat līmenī vai nedaudz augstāka kā 2009. gadā. Augstākās
ražas prognozētas Vidzemē un Latgalē – 1,0 t/ha.
Potenciālās ražas prognozēšana tiks turpināta arī jūlijā, kad, lai precizētu esošās prognozes, atkārtota prognozēšana tiks veikta gan ziemājiem – ziemas miežiem, kviešiem, rudziem, tritikālei, rapsim, gan vasarājiem – vasaras kviešiem, miežiem, auzām, rapsim, griķiem. Pirmā prognozēšana tiks veikta kartupeļu stādījumiem.
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā
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5. att. Griķu ražas prognoze jūnijā

LAPAS JOKS

Saskaņā ar vairākiem grozījumiem normatīvajos aktos, zemnieku (zvejnieku) saimniecība var kļūt par UIN maksātāju arī tad, ja
tās apgrozījums nav sasniedzis Ls 200 000 gadā. “Saimnieciskās darbības kapitāls” ir starpība starp aktīvu kopsummu un
ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādu summām. Vairāk informācijas izdevuma 8. 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

