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VALSTS UN ES ATBALSTS

Šogad lauksaimnieki varēs
pieteikties ES atbalstam par
enerģijas kultūraugiem
Jau pavisam drīz – šā gada pirmajā pusē
lauksaimnieki
varēs
pieteikties
Eiropas
Savienības (ES) atbalsta saņemšanai par
enerģijas kultūraugiem. Paredzēts, ka atbalsta
apjoms būs 45 eiro uz hektāru, tomēr šis
nosacījums var tikt proporcionāli samazināts, ja
ES mērogā atbalstam pieteiks vairāk platības
nekā noteiktais maksimums (tas ir, 2 miljoni
hektāru). Lauksaimniekiem, kuri vēlēsies
saņemt atbalstu, būs jānoslēdz izejmateriālu
piegādes līgums ar atzītiem enerģijas kultūraugu
savācējiem vai pirmajiem pārstrādātājiem (par
pirmo pārstrādātāju var būt jebkurš enerģijas
kultūraugu izmantotājs (izņemot atbalsta
pretendentu, kurš enerģijas kultūraugus izmanto
savā saimniecībā), kurš veic pirmo pārstrādes
procesu ar mērķi iegūt produktus, ko izmanto
enerģijas ražošanai).
Šobrīd Zemkopības ministrija (ZM) izstrādā
Ministru Kabineta (MK) noteikumu projektus
„Kārtība kādā administrē un uzrauga Eiropas
Savienības atbalstu enerģijas kultūraugiem” un
„Kārtība, kādā tiek piešķirts Eiropas Savienības
atbalsts par enerģijas kultūraugiem”.
Pēc ZM informācijas pirmajiem ir jāsāk rosīties
enerģijas kultūraugu savācējiem un pirmajiem
pārstrādātājiem. Viņiem uzmanīgi jāseko līdzi
informācijai par MK noteikumu „Kārtība kādā
administrē un uzrauga Eiropas Savienības

Par dokumentiem, kas apliecina
lauksaimniecisko izglītību,
profesionālās iemaņas un
kompetenci lauksaimniecībā

atbalstu enerģijas kultūraugiem” pieņemšanu
un spēkā stāšanos (ZM prognoze, ka tas
varētu būt jau martā). Pēc noteikumu projekta
enerģijas
kultūraugu
savācējiem
un
pirmajiem pārstrādātājiem Lauku atbalsta
dienestā (LAD) 3 darbdienu laikā no minēto
MK noteikumu spēkā stāšanās būs jāiesniedz
atzīšanas iesniegums (atzīšana nozīmēs – ja
lauksaimnieki vēlēsies saņemt atbalstu par
enerģijas kultūraugiem, tad viņiem tie būs
jāpiegādā tikai atzītiem savācējiem un
pirmajiem pārstrādātājiem).
Iesakām visiem interesentiem par šo ES
atbalstu sekot līdzi jaunākajai LAD
informācijai, jo LAD pārstāvji solīja, ka
iesnieguma paraugi un skaidrojumi tiks
ievietoti LAD mājas lapā (www.lad.gov.lv),
lai būtu mazāk neskaidrību. Tāpat sekojiet
līdzi jaunumiem sakarā ar minētajiem MK
noteikumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
vai MK mājas lapā (www.mk.gov.lv), kuros
atradīsiet konkrētu informāciju par atbalsta
saņemšanas nosacījumiem.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības
nodaļā
pēc ZM informācijas

Zemkopības ministrija
(ZM) Lauku atbalsta
dienesta (LAD) mājas
lapā (www.lad.gov.lv)
ir ievietojusi sarakstu,
kas paskaidro, kāds
izglītību apliecinošs
dokuments un kādā
specialitātē tiek uzskatīts par atbilstošu.

Eiropas Savienības (ES) un valsts subsīdiju
finansēto pasākumu ieviešanā viens no projekta
vērtēšanas kritērijiem ir „Atbalsta pretendenta
lauksaimnieciskā izglītība”. Šāds kritērijs ir
noteikts gan valsts subsīdiju pasākumā „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē”, gan 1. Pasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimtiks noteikts arī tādiem Lauku attīstības niekiem” lauksaimniecības izglītību apliecina:
programmas
pasākumiem
kā
„Atbalsts  augstākās izglītības diploms, ja iegūta
jaunajiem lauksaimniekiem” un „Lauku
kvalifikācija:
saimniecību
modernizācija”.
Izvērtēšanas
 agronoms ar specializāciju laukkopībā
procesā ieguvēji būs tie, kam ir nepieciešamā
vai dārzkopībā, vai zootehnikā (lopkoaugstākā vai vidējā izglītība lauksaimniecībā vai
pībā), vai uzņēmējdarbība lauksaimattiecīgajā lauksaimniecības nozarē piemērotas
niecībā;
profesionālās
iemaņas
vai
kompetence.
 lauksaimniecības zinātņu bakalaurs;
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 veterinārārsts;
 inženieris ar

specializāciju lauksaimniecības mehanizācijā vai lopkopības
mehanizācijā;
 profesionālais bakalaurs lauksaimniecības
enerģētikā vai lauksaimniecības enerģētikas
inženieris.
 profesionālās vidējās (vidējās speciālās)
izglītības diploms, ja iegūta kvalifikācija:
 agronoms, agronoms dārzkopis, dārzkopis,
dārznieks, biškopis;
 zootehniķis, veterinārfeldšeris, veterinārais
feldšeris, veterinārārsta asistents;
 lauku uzņēmējs, uzņēmējs dārzkopībā,
lauku īpašumu apsaimniekotājs;
 lauksaimnieks, lauksaimnieks ar specializāciju agronomijā vai dārzkopībā, vai
mežkopībā, vai zirgkopībā;
 lauksaimniecības
tehnikas
mehāniķis,
tehniķis mehāniķis, mehāniķis;
 zemkopis ar specializāciju lauku tūrismā vai
zirgkopībā, vai mežkopībā;
 lauku māju saimniece ar specializāciju
lauku tūrismā.
2. Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”
lauksaimniecisko izglītību apliecina:
 jau 1. punktā nosauktie izglītības diplomi;
 diplomi par augstākās vai profesionālās vidējās
(vidējās speciālās) izglītības ieguvi šādās
specialitātēs:
agronomija,
zootehnika,
biškopība, lauksaimniecības mehanizācija,
lauksaimniecības elektrifikācija, hidromeliorācija, veterinārija, mežsaimniecība, lauksaimniecības
plānošana,
lauksaimniecības
ekonomika, dārzkopība.
3. Ārzemēs izsniegto diplomu atzīšana notiek
valsts noteiktajā kārtībā (saskaņā ar Izglītības
likuma 11. pantu u.c. dokumentiem).
4.
Lauksaimniecības
nozarē
piemērotas
profesionālās iemaņas un kompetenci apliecinoši
dokumenti var būt augstskolu (koledžu),
tehnikumu,
profesionāli
tehnisko
skolu,
lauksaimniecības skolu, arodskolu, arodvidusskolu, profesionālo vidusskolu un citu izglītības
iestāžu izdoti diplomi vai atestāti un valstī atzītas
kvalifikācijas apliecības šādās specialitātēs:
 agronomija, zootehnika, biškopība;
 lauksaimniecības
mehanizācija,
lauksaimniecības elektrifikācija;
 hidromeliorācija, zemes ierīcība;
 veterinārija;
2
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 mežsaimniecība;
 lauksaimniecības plānošana, lauksaim-

niecības
grāmatvedība,
lauksaimniecības ekonomika;
 sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā;
 dārzkopība, dārzkopība ar specializācijām;
 lauksaimniecība, lauksaimniecība ar
specializācijām;
 uzņēmējdarbība lauksaimniecībā;
 zemkopis, zemkopis ar specializācijām;
 lauku māju saimniece, mācīts lauku
strādnieks (strādniece), lauku strādnieks
(strādniece), lauku mājamatnieks, plaša
profila traktorists mašīnists (sākot ar
1992. gadu) un 1. kvalifikācijas līmeņa
lauksaimniecības darbinieks (ja kvalifikācijas
apliecība
izsniegta
līdz
2004. gada 1. martam).
Lauksaimniecības nozarē piemērotas profesionālās iemaņas un kompetenci apliecina arī
pēc 2004. gada 1. marta izsniegtās
profesionālās pilnveides apliecības par mācību
kursa
„Lauksaimniecības
pamati”
vai
„Bioloģiskā lauksaimniecība” apguvi.



Ja rodas šaubas par kāda kvalifikāciju
apliecinoša dokumenta atbilstību vajadzīgo
iemaņu un kompetenču apliecināšanai, ZM
aicina ar attiecīgo dokumentu (kopiju) vērsties
ZM Lauku attīstības departamentā atzinuma
saņemšanai.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc ZM informācijas LAD mājas lapā
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GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Gada ienākumu deklarācijas
sastādīšana iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājiem
!Atgādinām,

ka ir pēdējais laiks Gada
ienākumu deklarācijas sastādīšanai iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājiem.
Šis raksts sniegs nepieciešamo informāciju par
2006. gada deklarācijas sastādīšanu tiem, kas to
vēl nav sākuši darīt un atlikuši šo darbu uz
mēneša beigām. Taču informācija noderēs arī
tiem, kas deklarāciju jau sastādījuši, lai
pārbaudītu, vai ir iekļauta visa nepieciešamā
informācija.
Kam ir jāiesniedz
Gada ienākumu
deklarācija?
Pienākumu iesniegt Gada
ienākumu
deklarāciju
nosaka
likums
„Par
iedzīvotāju
ienākuma
nodokli”. Gada ienākumu
deklarācija (turpmāk –
deklarācija) obligāti ir
jāiesniedz
1) saimnieciskās darbības veicējiem;
2) nodokļu maksātājiem, kuriem ienākuma nodoklis nav ieturēts no visa apliekamā
ienākuma;
3) fiziskām personām, kuras guvušas ar nodokli
apliekamus ienākumus ārvalstīs;
4) fiziskām personām, kuras taksācijas gadā*
guvušas neapliekamos ienākumus, kuri pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto
neapliekamā minimuma apmēru (sastādot
gada ienākumu deklarāciju par 2006. gadu,
četrkāršots gada neapliekamais minimums ir
1536 lati (32 lati × 12 mēneši × 4)).
Gada ienākumu deklarāciju var sastādīt un
iesniegt arī tās personas, kurām taksācijas gadā ir
bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī personas,
kurām iedzīvotāju ienākuma nodoklis avansā ir
ieturēts vairāk nekā pienācās, nepiemērojot
neapliekamo minimumu vai atvieglojumus pilnā
apmērā.

* Taksācijas gads – gads, par kuru aprēķina nodokli.
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa
maksājumu aprēķins vienkāršās
grāmatvedības kārtotājiem
Saskaņā ar pēdējiem grozījumiem likumā „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā
2007. gada 1. janvārī, ir mainīts iedzīvotāju
ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina
iesniegšanas termiņš. Līdz šim avansa
maksājumu aprēķins bija jāiesniedz līdz
taksācijas gada 1. februārim un šī likumdošanas
norma nodokļu maksātājiem bieži radīja
problēmas, jo, lai avansa maksājumu aprēķinu
sagatavotu atbilstoši likuma prasībām, līdz
1. februārim bija jānoslēdz iepriekšējais gads.
Avansa
maksājumu
aprēķins par 2007. gadu
ir jāiesniedz vienlaicīgi
ar
gada
ienākumu
deklarāciju, bet ne vēlāk
kā līdz 2007. gada
1.
aprīlim.
Avansa
maksājumu
aprēķina
veidlapa ir apstiprināta
ar Ministru kabineta
1998. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 38
„Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa avansa maksājumu noteikšanas
kārtība”.
Personiskās
palīgsaimniecības,
piemājas
saimniecības vai zemnieku saimniecības
īpašnieka ienākumiem no lauksaimnieciskās
ražošanas avansa maksājumi tiek noteikti tādā
apmērā, kas atbilst nodoklim no puses viņa
iepriekšējā gada apliekamā ienākuma. Ja,
piemēram, 2006. gadā ar nodokli apliekamais
ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas ir
Ls 200, tad 2007. gadā avansa maksājums ir
jārēķina no Ls 100 un avansa maksājumu
summa būs Ls 25. Avansa maksājumiem likumā
ir noteikti šādi termiņi: 15. marts, 15. maijs,
15. augusts un 15. novembris.
Nodokļu maksātājam gada laikā ir tiesības
precizēt avansa maksājumu aprēķinu, ja gada
laikā faktiskais ienākumu apjoms mainās.
Gada ienākumu deklarācijas veidlapa
Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar Ministru
kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumiem
Nr. 41 “Noteikumi par iedzīvotāju gada
ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas
kārtību”. Šie noteikumi nosaka arī deklarācijas
aizpildīšanas kārtību.
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Deklarācijas veidlapa sastāv no:
 Gada ienākumu deklarācijas D;
 pielikuma D1 “Taksācijas gadā Latvijas
Republikā gūtie ienākumi”. Pielikumā norāda
visus Latvijas Republikā gūtos ienākumus
(piemēram, darba algu, pensijas u.tml.),
izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības;
 pielikuma D2 “Fizisko personu (rezidentu)
ārvalstīs gūtie ienākumi”;
 pielikuma D3 “Ienākumi no saimnieciskās
darbības”;
 pielikuma D4 “Attaisnotie izdevumi par
izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.
Kad un kur ir jāiesniedz Gada ienākumu
deklarācija?
Deklarācija ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā pēc nodokļu maksātāja dzīvesvietas ne
vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. aprīlī
(t.i., deklarācija par 2006. gadu ir jāiesniedz līdz
2007. gada 1. aprīlim).
Ja dzīvesvieta taksācijas gada laikā ir mainīta, tad
deklarācija ir jāiesniedz vai jānosūta pa pastu uz
Valsts ieņēmumu dienesta nodaļu pēc iepriekšējās
dzīvesvietas. Ja, piemēram, 2006. gada maijā
persona ir mainījusi dzīvesvietu no Jelgavas
rajona Svētes pagasta uz Rīgas rajona Olaines
pagastu, tad Gada ienākumu deklarācija par
2006. gadu ir jāiesniedz Zemgales reģionālās
iestādes Jelgavas nodaļā.
Iesniedzot deklarāciju, ieteicams sev paturēt
vienu deklarācijas eksemplāru ar Valsts
ieņēmumu dienesta atzīmi par tās saņemšanu.
Vai Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz
tad, ja ir tikai ienākumi no algotā darba?
Ja taksācijas gada laikā ir tikai algotā darbā gūti
ienākumi, tad deklarāciju drīkst neiesniegt.
Tomēr reizēm ir gadījumi, kad kāda iemesla dēļ
darba vietā nav piemērots neapliekamais
minimums un citi atvieglojumi pilnā apmērā –
piemēram, darbinieks gada laikā ir mainījis darba
vietu un no vienas darba vietas algas nodokļa
grāmatiņu izņēmis 13. martā, bet otrā darba vietā
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to iesniedzis 1. jūnijā. Līdz ar to darba devēji
atvieglojumus un neapliekamo minimumu ir
piemērojuši:
 pirmajā darba vietā – par periodu no
1. janvāra līdz 13. martam;
 otrajā darba vietā – par periodu no 1. jūnija
līdz 31. decembrim.
Tā kā neapliekamo minimumu var piemērot par
visu gadu, tad nodokļu maksātājs var iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ
pārmaksāto algas nodokli.
Kāda ir Gada ienākumu deklarācijas
aizpildīšanas secība?
Vispirms ir jāaizpilda deklarācijas pielikumi un
pēc tam no pielikumos norādītās informācijas
aizpilda deklarāciju D.
Jāaizpilda tikai tie pielikumi, kuri attiecas uz
deklarācijas iesniedzēju:
 pielikumā D1 norāda visus Latvijas Republikā
gūtos ienākumus (piemēram, darba algu,
pensijas u.tml.), izņemot ienākumus no
saimnieciskās darbības;
 pielikumā D2 norāda ārvalstīs gūtos
ienākumus;
 pielikumā D3 norāda ienākumus no
saimnieciskās darbības (ja personai, kas
sastāda deklarāciju, ir nodokļu maksātāja
reģistrācijas apliecība);
 pielikumā D4 ietver informāciju par taksācijas
gada attaisnotajiem izdevumiem par izglītību
un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Pielikuma D1 aizpildīšana
Viens no dokumentiem, pamatojoties uz kuru,
pielikumu aizpilda, ir darba devēja vai citas
personas izsniegtais “Paziņojums par algas
nodokli”. Tā kā „Paziņojums par algas nodokli”
satur līdzīgas ailes kā D1 pielikums, tad šīs
veidlapas aizpildīšana ir vienkārša.
Pielikums D1 ir paredzēts, lai norādītu Latvijā
gūtos ienākumus, izņemot ienākumu no
saimnieciskās darbības.

Attaisnotie izdevumi
Ienāku
mu gū
šanas
vieta un
veids

Bruto
ieņēmu
mi

Neap
liekamie
ienāku
mi

1

2

3

darba
ņēmēja
valsts
sociālās
apdroši
nāšanas
obligātās
iemaksas

iemaksas
privātajos
pensiju
fondos un
dzīvības
apdrošinā
šanas prē
mijas

4. a

4b

4

autoru
izdevumi

Izdevumi,
kas saistīti
ar ienākumu
gūšanu

Apliekamie
ienākumi,
neatskai
tot darba de
vēja veiktās
iemaksas
(2. – 3. – 4.c –
5. aile)

Avansā
samaksātais
(ieturē
tais) no
doklis

4c

5

6

7
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Ailē „Bruto ieņēmumi” norāda visus – arī ar nodokli neapliekamos – taksācijas gadā gūtos ienākumus naudā, natūrā un pakalpojumu veidā, t.sk.:
 darba samaksu;
 ienākumus no tāda nekustamā īpašuma
pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā
mazāk par 12 mēnešiem;
 ienākumus no personāla akciju atpirkšanas;
 konkursos un sacensībās saņemtās balvas;
 autoratlīdzību (honorāru);
 pensijas;
 slimības pabalstus;
 izložu un azartspēļu laimestus;
 ienākumu no līgumsabiedrības, personālsabiedrības;
 ienākumu no sadalītā lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvās
sabiedrības
pārpalikuma;
 ienākumus no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās
sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku
kooperatīvās
sabiedrības,
laivu
garāžu
īpašnieku
kooperatīvās
sabiedrības
un
dārzkopības kooperatīvo sabiedrību sadalītās
peļņas;
 neapliekamos ienākumus.
Ailē „Neapliekamie ienākumi” norāda neapliekamos ienākumus, t.sk.:
 dividendes no komercsabiedrības ienākuma;
 ienākumu no noguldījumiem un depozītiem
kredītiestādēs;
 apdrošināšanas atlīdzības;
 ienākumus no valsts un pašvaldību
parādzīmēm;
 normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas
izmaksāti no budžeta;
 no mantojuma gūto ienākumu;
 mācību iestāžu stipendijas;
 uzturlīdzekļus;
 no darba devēja saņemto bēru pabalstu, kura
vērtība nepārsniedz 150 latu.
Ailē „Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu”
norāda ar maksājumu dokumentiem apliecinātos
izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu,
nepārsniedzot 2. ailē norādīto summu. Ja
ienākums gūts, pārdodot metāllūžņus un
izdevumiem no šo ienākumu gūšanas piemēro
likumā noteikto normu, šajā ailē ieraksta no
ienākuma izmaksātāja izsniegtā paziņojuma
10. rindā norādīto summu. Ja ienākums gūts no
izložu un azartspēļu laimestiem, šajā ailē norāda
arī ar maksājuma dokumentiem apliecinātos
izdevumus par piedalīšanos azartspēlē vai izlozē.
5
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Fiziskās personas, kas nav reģistrējušās kā
saimnieciskās darbības veicējas, 2006. gada
deklarācijā D1 pielikumā ailē “Bruto
ieņēmumi” un “Neapliekamie ieņēmumi”
norāda ienākumus no kokmateriālu un augoša
meža pārdošanas, kas ir atbrīvoti no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa. Ja par šo ienākumu
2006. gada sākumā ienākuma izmaksātājs ir
ieturējis ienākuma nodokli, tad ieturēto nodokļa
summu uzrāda pielikuma D1 ailē “Avansā
samaksātais (ieturētais) nodoklis”.
Pielikuma D2 aizpildīšana
D2 pielikumu aizpilda fiziskā persona, kura
taksācijas gadā guvusi ienākumus ārvalstīs. Ja
ienākumi ir gūti vienā vai vairākās ārvalstīs, par
katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda
atsevišķu D2 pielikuma rindu.
Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli
ārvalstu valūtā pārrēķina latos pēc Latvijas
Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa attiecīgi
ienākuma saņemšanas un nodokļa samaksāšanas
dienā.
Pielikuma D3 aizpildīšana
Pielikumu D3 aizpilda, pamatojoties uz
ierakstiem Ieņēmumu un izdevumu uzskaites
žurnālā, kā arī citos grāmatvedības uzskaites
reģistros.
! Sastādot 2006. gada deklarāciju, jāņem vērā,
ka no nodokļa tiek atbrīvots ienākums no
kokmateriālu un augoša meža pārdošanas. Bet
gada laikā gan ieņēmumi no kokmateriālu un
meža pārdošanas, gan izdevumi, kas attiecināmi
uz šiem ieņēmumiem, tika reģistrēti Ieņēmumu
un izdevumu uzskaites žurnālā.
Darbi, kas saimnieciskās darbības veicējam
jāizdara pirms Gada ienākumu deklarācijas
pielikuma D3 sastādīšanas:
 gada beigās jāpārbauda Ieņēmumu un
izdevumu uzskaites žurnālā (turpmāk –
žurnāls) ierakstītās summas, – vai tās ir
norādītas pareizajās ailēs;
 jāpārbauda žurnāla aiļu kopsummas;
 jāveic pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu, naudas līdzekļu, lopu
inventarizācija;
 jāaprēķina, cik daudz līdzekļu ieguldīts
nepabeigtajos ražojumos (piemēram, rudens
arumam, ziemāju sējumiem);
 jāsalīdzina ar darījumu partneriem parādu
summas. Parādu salīdzināšanu veic, izsūtot
darījumu partneriem t.s. salīdzināšanas aktus;
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(piemēram, pirkta lopbarība, minerālmēsli,
augu aizsardzības līdzekļi u.tml.), tad
inventarizācijas sarakstos iespēju robežās
atsevišķi jānodala tie krājumi, par kuriem uz
31. decembri vēl nav samaksāts;
jāpārbauda, vai visiem pamatlīdzekļiem un
nemateriālajiem ieguldījumiem ir izrakstītas
kartītes;
jānoraksta tie pamatlīdzekļi, kuri inventarizācijā atzīti par nolietotiem un kurus vairs
nav iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā
(piem., tie ir salūzuši un nav remontējami);
jāaprēķina nolietojums pamatlīdzekļiem un
nemateriālajiem ieguldījumiem;
jāpārbauda, vai gada laikā ir bijuši izdevumi,
kas attiecināmi uz vairākiem gadiem
(piemēram, veikta augsnes kaļķošana);
jāsameklē iepriekšējā taksācijas gada ienākumu
deklarācija (ja tāda ir sastādīta), jo, iespējams,
ka būs nepieciešams izmantot tajā norādīto
informāciju;
jāsadala žurnāla 20. ailē norādītie proporcionāli
sadalāmie izdevumi;
jāveic izdevumu precizēšana, pirms tos ieraksta
D3 pielikumā.

Ieņēmumi no kokmateriālu un meža
pārdošanas 2006. gada deklarācijā
Pirms sastāda deklarāciju par 2006. gadu, jāveic
vēl daži papildu darbi:
 jāpārbauda, vai ieņēmumos no citiem saimnieciskās darbības veidiem (žurnāla 14. aile) ir
Ailes Nr.
13.
14.
15.
19.
20.
21.

2000 

reģistrēti arī ieņēmumi no kokmateriālu un
augoša meža pārdošanas un, ja šādi ieņēmumi
ir – šīs summas jāsaskaita;
 ja ir gūti ieņēmumi no kokmateriālu un
augoša meža pārdošanas, jāsaskaita, kāda daļa
no proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem
(žurnāla 21. aile) un izdevumiem, kas
uzskaitīti žurnāla 20. ailē attiecas uz
ieņēmumiem no kokmateriālu un augoša
meža pārdošanas.
Proporcionāli sadalāmo izdevumu
sadalīšana
Tiem nodokļu maksātājiem, kuri veic gan
lauksaimniecisko, gan cita veida saimniecisko
darbību (piemēram, tehnikas pakalpojumu
sniegšana, kokapstrāde), uzsākot darbu pie gada
deklarācijas sastādīšanas, jāsadala izdevumi,
kuri uzrādīti žurnāla 21. ailē “Proporcionāli
sadalāmie izdevumi” (šajā ailē žurnālā ir
uzrādīti izdevumi, kas sadalāmi starp
lauksaimniecisko ražošanu un citām nozarēm,
piemērojot proporciju, jo gada laikā nav zināms,
uz kuru nozari tie ir attiecināmi – piemēram,
bankas pakalpojumi, sakaru izdevumi u.c.).
Proporcionāli sadalāmo izdevumu attiecināšanu
uz lauksaimniecību un citām nozarēm paskaidro
sekojošs piemērs.
Piemērs.
Saimnieciskās
darbības
veicēja
žurnālā
2006. gada beigās ir šādas žurnāla aiļu
kopsummas:

Ailes nosaukums
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
Neapliekamās subsīdijas
(..)
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem
Proporcionāli sadalāmie izdevumi

Proporcionāli sadalāmo izdevumu summa, kas at
tiecināma uz:
 lauksaimniecību
10000
 2000  0.8  1600
;
10000  2500
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Summa, Ls
10000
2500*
4000
3500
1800
2000

Tas nozīmē, ka taksācijas gadā nodokļu maksātājam izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko
darbību, ir Ls 5100 (1600 + 3500), bet izdevu
mi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības
veidiem, sastāda Ls 2200 (400 + 1800).

 citiem saimnieciskās darbības veidiem
2000 – 1600 = 400.
* Ja summa ietver arī ieņēmumus no kokmateriālu un augoša meža pārdošanas, tad pirms ierakstīšanas D3 pielikumā, tā ir jāsamazina par šo
ieņēmumu apmēru.
Piemēram, ja ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas būtu Ls 1800, tad D3 pielikumā ailē “Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības
veidiem” tiks norādīti ieņēmumi Ls 700 apmērā (Ls 2500 – Ls 1800). Savukārt ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas ir jāuzrāda D3
pielikuma 08. rindā “Neapliekamie ienākumi”.
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Izdevumu precizēšana
Izdevumu precizēšanu veic pēc tam, kad ir sadalīti proporcionāli sadalāmie izdevumi. Izdevumu
precizēšanai izmanto speciālu tabulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Taksācijas gada izdevumi
Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem
Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņē
mumiem
Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā
Krājumu atlikums taksācijas gada beigās
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā,
bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā,
bet attiecas uz taksācijas gadu
Precizētie taksācijas gada izdevumi (1. – 2. + 3. + 4. – 5. + 6. – 7. + 8. rinda)

Tabulas rindā “Izdevumi, kas izdarīti taksācijas
gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem” norāda
tos izdevumus, kas taksācijas gadā izdarīti
(samaksāti), bet attiecas uz nākamajiem gadiem
(piemēram,
izdevumi
kaļķošanai,
ganību
ierīkošanai, īres un nomas maksai u.tml.). Lai
noteiktu, kāda daļa no izdevumiem jāattiecina uz
nākamajiem gadiem, taksācijas gadā samaksāto
summu izdala ar gadu skaitu, uz kuriem šie
izdevumi attiecas un rezultātu pareizina ar to
nākamo gadu skaitu, uz kuriem šie izdevumi
attiecas.
Rindā “Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados,
bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem”
uzrāda taksācijas gada izdevumos iekļaujamos
izdevumus, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet
attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem. Lai
atvieglotu informācijas ieguvi šīs rindas
aizpildīšanai, grāmatvedībā būtu jāiekārto
saraksts, kurā norāda:
 katrā gadā veiktos izdevumus, kuri attiecināmi
uz vairākiem gadiem;
 gadu skaitu, kurā izdevumi pakāpeniski
sadalāmi;
 katrā taksācijas gadā norakstīto izdevumu
summu.
Rindā “Krājumu atlikums taksācijas gada
sākumā” uzrādītajai krājumu atlikumu vērtībai
jāsakrīt ar krājumu atlikumu vērtību iepriekšējā
gada beigās.
Tabulas rindā “Krājumu atlikums taksācijas gada
beigās” norāda samaksāto pirkto krājumu
atlikumu vērtību un visu pašražoto krājumu
atlikumu vērtību taksācijas perioda beigās.
Aizpildot tabulas 7. un 8. rindu, jāņem vērā, ka
pašnodarbinātās personas sociālās apdrošināšanas
7

obligātās iemaksas ir vienīgais maksājums,
kuram netiek piemērots kases princips, jo uz
taksācijas gada izdevumiem jāattiecina sociālās
apdrošināšanas iemaksu summa, kas par
taksācijas gadu ir aprēķināta (nevis samaksāta).
Piemēram, par 2006. gada 4. ceturksni sociālās
apdrošināšanas iemaksas jāveic tikai 2007. gada
janvārī un tādējādi tās žurnālā 2006. gadā nav
uzrādītas, bet deklarācijā tās ir jāatspoguļo
2006. gadā un tāpēc šī summa ir jānorāda
izdevumu precizēšanas tabulas 8. rindā.
Savukārt, ja 2006. gada janvārī tika veiktas
pašnodarbinātā
sociālās
apdrošināšanas
iemaksas par 2005. gadu, tad šī summa ir
jānorāda tabulas 7. rindā.
Ja ieņēmumi saņemti tikai no lauksaimnieciskās
darbības vai tikai no citas saimnieciskās
darbības, tad izdevumu precizēšana tiek veikta,
izmantojot tikai vienu tabulu.
Sarežģītāka izdevumu precizēšana ir tiem
nodokļa
maksātājiem,
kuri
veic
gan
lauksaimniecisko, gan arī citu saimniecisko
darbību, jo šajā gadījumā atsevišķi jāprecizē
lauksaimniecības
izdevumi
un
citu
saimnieciskās darbības veidu izdevumi, sastādot
divas izdevumu precizēšanas tabulas.
Vispirms jāizvērtē, kuri no precizēšanas tabulā
iekļaujamiem izdevumiem ir uzreiz attiecināmi
uz lauksaimniecību (piemēram, pašražotās
lauksaimniecības
produkcijas
krājumi,
lopbarība, tikai lauksaimniecībā izmantojamo
pamatlīdzekļu nolietojums u.c.) un kuri – uz
citām nozarēm (piemēram, preču krājumi
tirdzniecībā, nolietojums tehnikai, ko izmanto
pakalpojumu sniegšanai u.c.). Kā rīkoties šādos
gadījumos, paskaidro šāds piemērs.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

L A U K U

L A PA

13.03.2007 / Nr. 24

Piemērs.
Nodokļu maksātājs secina, ka uzreiz pa nozarēm nav iespējams sadalīt arī šādas summas:
Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā

300

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās

600

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attie
cas uz iepriekšējiem gadiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attie
cas uz taksācijas gadu

Pieņemsim, ka lauksaimniecības un citas
saimnieciskās darbības ieņēmumu īpatsvars ir
80% no lauksaimniecības un 20% no citiem
saimnieciskās darbības veidiem (tāpat kā
iepriekšējā piemērā).

30
40

Par krājumu atlikumiem, pamatlīdzekļu
nolietojumu un sociālās
apdrošināšanas
iemaksām, kuras precīzi nevar attiecināt uz
vienu vai otru nozari, var sagatavot atsevišķu
izdevumu precizēšanas tabulu:

1.

Taksācijas gada izdevumi

-

2.

-

4.

Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem ga
diem
Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas
gada ieņēmumiem
Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā

300

5.

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās

600

6.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

1200

7.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksā
cijas gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nāka
majā gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu
Precizētie taksācijas gada izdevumi (1.-2.+3.+4.-5.+6.-7.+8. rinda)

3.

8.
9.

Aprēķinos iegūto skaitli no 9. rindas sadala
proporcionāli ieņēmumiem:
 uz lauksaimniecību attiecināmā daļa:
910 x 0.80 = 728;
 uz citiem saimnieciskās darbības veidiem
attiecināmā daļa:
910 x 0.20 = 182.
Pēc tam sagatavo lauksaimniecības izdevumu un
citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu
precizēšanu divās atsevišķās tabulās. Iegūtās
summas pieskaita izdevumu precizēšanas tabulas
1.
rindā
“Taksācijas
gada
izdevumi”
norādāmajām summām:
 lauksaimniecības izdevumu precizēšanas
tabulā pieskaita Ls 728;
 citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu
precizēšanas tabulā pieskaita Ls 182.
Vai ir jāveic ieņēmumu precizēšana?
Ieņēmumu precizēšana nav nepieciešama.
Ieņēmumus no lauksaimniecības, no citām
nozarēm un saņemtās subsīdijas ieraksta šim
nolūkam paredzētajās D3 pielikuma rindās.

8

-

30
40
910

Pielikuma D3 aizpildīšanas kārtība
Kad izdevumu sadalīšana un precizēšana ir
izdarīta, pamatojoties uz ierakstiem žurnālā un
izdevumu precizēšanas tabulās, veic ierakstus
šādās Gada ienākumu deklarācijas pielikuma D3
rindās:
 01. rindā – “Ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas” – taksācijas gada laikā gūtie
lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi,
neskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
Sākot no 2006. gada, šajā deklarācijas rindā
drīkst norādīt arī ieņēmumus no lauku
tūrisma pakalpojumu sniegšanas.
Lauku tūrisma pakalpojumi ir lauku
teritorijās un lauku apdzīvotās vietās sniegtie
viesu izmitināšanas pakalpojumi speciāli
ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās
pielāgotās telpās, kurās gultas vietu
pamatskaits nepārsniedz 12 un gultas vietu
papildu skaits nav lielāks par 6, kā arī ar
tiem saistītie papildu pakalpojumi, kas
balstās uz vietējiem kultūras un dabas
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resursiem. Ja nodokļu maksātāja saimniecībā,
kas piedāvā tūrisma pakalpojumus, gultas
vietu skaits ir lielāks, nekā minēts iepriekš, tad
ieņēmumi no lauku tūrisma ir norādāmi
deklarācijā pie ieņēmumiem no citiem
saimnieciskās darbības veidiem.
02. rindā – “Izdevumi, kas saistīti ar
lauksaimniecisko ražošanu” – izdevumi, kas
attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu
(lauksaimniecības izdevumu precizēšanas
tabulas rezultāts);
06. rindā – „Iepriekšējo gadu zaudējumi no
lauksaimnieciskās ražošanas, kurus sedz ar
taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no
lauksaimnieciskās ražošanas” – Pārskata par
zaudējumiem no saimnieciskās darbības
I daļas „Zaudējumi no lauksaimnieciskās
ražošanas” 3. ailes summa. Šī summa nedrīkst
būt lielāka par 05. rindā norādīto;
08. rindā – “Neapliekamie ienākumi” –
subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts
lauksaimniecībai un saņemtais Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku
attīstībai. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta skaidrojumu 2006. gadā šajā rindā
saimnieciskās darbības veicēji uzrāda arī
ienākumu no augoša meža un kokmateriālu
pārdošanas;
09. rindā – “Ieņēmumi no citiem
saimnieciskās darbības veidiem” – taksācijas
gada laikā gūtie ieņēmumi no pārējiem
saimnieciskās darbības veidiem;
10. rindā – “Izdevumi, kas saistīti ar citiem
saimnieciskās darbības veidiem” – izdevumi,
kas saistīti ar 09. rindā uzrādīto ieņēmumu
gūšanu (citu saimnieciskās darbības veidu
izdevumu precizēšanas tabulas rezultāts);
13. rindā – „Iepriekšējo gadu zaudējumi no
citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus
sedz ar taksācijas gada apliekamajiem
ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības
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veidiem” – Pārskata par zaudējumiem no
saimnieciskās darbības II daļas „Zaudējumi
no citiem saimnieciskās darbības veidiem”
3. ailes summa. Šī summa nedrīkst būt
lielāka par 12. rindā norādīto;
 14.a rindā – „To skaitā par pašu nodokļa
maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas” – vēlreiz norāda valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā
persona maksājusi par sevi kā par
pašnodarbinātu personu, atbilstoši ceturkšņa
ziņojumiem par pašnodarbinātā valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām;
 16. rindā – “Avansā samaksātais nodoklis vai
patentmaksa” – saimnieciskās darbības
veicēja taksācijas gada laikā nomaksātie
iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa
maksājumi
vai
patentmaksa,
kuru
saimnieciskās darbības veicējs ir iemaksājis
pašvaldības budžetā.
Pārējās pielikuma D3 rindas aizpildāmas
aprēķinu rezultātā, kā arī pēc iepriekšējo
taksācijas
periodu
deklarāciju
datiem
(iepriekšējo
taksācijas
gadu
zaudējumu
summas).
Nodokļu
maksātājs,
kurš
veic
gan
lauksaimniecisko, gan citu saimniecisko
darbību, var atsevišķi nenorādīt lauksaimniecības ieņēmumus un izdevumus,
saskaitot tos kopā ar citas saimnieciskās
darbības ieņēmumiem un izdevumiem. Šādā
gadījumā visi ieņēmumi tiks norādīti 09. rindā
“Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības
veidiem”, bet izdevumi – 10. rindā “Izdevumi,
kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības
veidiem”. Tomēr jāņem vērā, ka tad nevarēs
piemērot
neapliekamo
ienākumu
no
lauksaimnieciskās darbības Ls 3000 apmērā.
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Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

01

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu

02

Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas (01.-02.)

03

Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 3000 latu apmērā gadā

04

Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas (03.-04.)

05

Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kurus sedz ar
taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ņemot vērā iepriekšējo
gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas (05.-06.)
Neapliekamie ienākumi (subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaim
niecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai)
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

06

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

10

Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem (09.-10.)

11

Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

12

Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus
sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās
darbības veidiem
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā
iepriekšējo gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem
(12.-13.)
To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (07.+14.)
Avansā samaksātais nodoklis vai patentmaksa

Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana
Ja iepriekšējos gados nodokļu maksātājam ir
bijuši zaudējumi no lauksaimniecības vai no
citiem darbības veidiem, tad šos zaudējumus
turpmākajos gados sedz no ienākuma, ja tāds ir.
Zaudējumus hronoloģiskā secībā var segt no
nākamo 3 gadu apliekamā ienākuma, bet īpaši
atbalstāmajās teritorijās* – no 6 gadu apliekamā
ienākuma. Tātad 2006. gada deklarācijā var tikt

07
08
09

13
14
14a
15
16

segti 2003., 2004. un 2005. gada zaudējumi un
kā pirmie ir jāsedz 2003. gada zaudējumi, tad
2004. un visbeidzot 2005. gada zaudējumi.
Iepriekšējo gadu zaudējumu parādīšanai D3
pielikumā
ir
atrodams
“Pārskats
par
zaudējumiem no saimnieciskās darbības”, kurā
atsevišķi norāda lauksaimniecības un citu
nozaru zaudējumus.

Pirmstaksācijas gads,
kurā zaudējumi radušies

Līdz taksācijas gadam
nesegtie zaudējumi

Zaudējumu summa, par
ko samazina apliekamo
ienākumu taksācijas gadā

Zaudējumi, ko pārnes uz
nākamajiem taksācijas
gadiem

1

2

3

4

I. Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas
2004

300

280

20

2005

450

-

450

Kopā:

750

280

470

II. Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

Kopā:
* Ja individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība ir reģistrēta un atrodas saskaņā
ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās darbības attīstības projekta
atbilstību attiecīgās teritorijas attīstības programmai ir pieņemts lēmums MK noteiktajā kārtībā.
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Zaudējumu pārskata abas daļas aizpilda šādi:
 1. ailē „Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi
radušies” norāda gadu, kurā radušies
zaudējumi;
 2. ailē „Līdz taksācijas gadam nesegtie
zaudējumi” ieraksta pirmstaksācijas gada
(kurā ir radušies zaudējumi) D3 pielikuma
3. rindā norādītos zaudējumus, kas samazināti
par saņemto subsīdiju apmēru*, vai 11. rindā
norādītos
zaudējumus.
Attiecībā
uz
nākamajiem pirmstaksācijas gadiem norāda
pirmstaksācijas gada (gada pirms šī taksācijas
gada) pārskata 4. ailē norādītos zaudējumus;
 3. ailē „Zaudējumu summa, par ko samazina
apliekamo ienākumu taksācijas gadā” norāda
segtos iepriekšējo gadu zaudējumus no
lauksaimnieciskās
ražošanas
vai
citas
saimnieciskās darbības zaudējumus;
 4. ailē „Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem
taksācijas gadiem” norāda uz nākamajiem
taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu
apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas
gada 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.
Pielikuma D4 aizpildīšana
Pielikumu D4 aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem
taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas
iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma
nodokļa aprēķinā. Pielikuma aizpildīšanai
izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina
izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu
(piemēram, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus,
kredītiestādes rēķinu izrakstus). Par saviem un
katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem
aizpilda atsevišķu pielikumu D4.
Attaisnoto izdevumu apmērs un to segšanas
kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2001. gada
31. jūlija noteikumos Nr. 336 “Noteikumi par
attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.
Deklarācijas D aizpildīšana
Deklarāciju aizpilda pēc tam, kad ir aizpildīti
pielikumi. Gandrīz visas ailes tiek aizpildītas,
summējot ierakstus deklarācijas pielikumos.
Ailes, kurām informācija nav atrodama
pielikumos, aizpilda šādi:
 08. rindā „Ziedojumi un dāvinājumi” norāda
ar dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijā
reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un
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reliģiskām organizācijām vai to iestādēm,
kurām
piešķirts
sabiedriskā
labuma
organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā
labuma organizāciju likumu, un budžeta
iestādēm. Deklarācijas 08. rindā norādāmā
summa nedrīkst pārsniegt 20 procentus no
deklarācijas
03.
rindā
„Apliekamie
ienākumi – kopā” norādītās summas;
09. rindā “Privātajos pensiju fondos izdarītās
iemaksas un apdrošināšanas prēmiju
maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas
līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)” iekļauj
D1 pielikuma 4.b ailē norādīto summu un ar
dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja
paša veiktās iemaksas privātajos pensiju
fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar
līdzekļu uzkrāšanu) summas. Deklarācijas
09. rindā norādāmā summa nedrīkst pārsniegt
10 procentus no deklarācijas 03. rindā
„Apliekamie ienākumi – kopā” norādītās
summas;
11. rindā „Gada neapliekamais minimums”
norāda neapliekamā minimuma apmēru
taksācijas gadam. Neapliekamo minimumu
nepiemēro par to taksācijas gada daļu, kurā
nodokļu maksātājs ir bijis cita nodokļa
maksātāja apgādībā. 2006. gadā neapliekamā
minimuma summa ir Ls 384;
12. rindā „Gada neapliekamais minimums
pensionāram” norāda visu saņemto pensijas
apmēru – ja pensija piešķirta līdz 1996. gada
1. janvārim atbilstoši likumam „Par valsts
pensijām” vai pensionāriem noteikto
neapliekamā minimuma apmēru (Ls 1485
2006. gadā) – ja pensija piešķirta vai
pārrēķināta pēc 1996. gada 1. janvāra
atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” vai
tiek saņemta izdienas pensija vai speciālā
valsts pensija;
13. rindā „Atvieglojumi par apgādājamajiem” norāda nodokļa atvieglojumu
summu par apgādājamajiem. 2006. gadā par
vienu apgādājamo piemērojams atvieglojums
Ls 264 gadā;
14. rindā „Atvieglojumi par invaliditāti”
norāda papildu atvieglojuma apmēru
invalīdiem. 2006. gadā atvieglojumu apmērs
I vai II grupas invalīdiem bija Ls 456 gadā,
III grupas invalīdiem Ls 360 gadā;
15.
rindā
„Atvieglojumi
politiski
represētajām personām” norāda papildu
atvieglojuma apmēru politiski represētām

* Piemēram, ja 2005. gada deklarācijā zaudējumi no lauksaimniecības ir Ls 4000, bet subsīdijas saņemtas Ls 2500 apmērā, tad pārskatā par
zaudējumiem par 2005. gadu norāda zaudējumus Ls 1500 apmērā (Ls 4000 – Ls 2500).
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personām. 2006. gadā atvieglojumu apmērs
personai, kurai nav piešķirta pensija, ir Ls 840
gadā un personai, kurai ir piešķirta pensija –
Ls 456 gadā;
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 16.

rindā
„Atvieglojumi
nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem” norāda
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
noteikto papildu atvieglojuma apmēru, kas ir
tāds pats kā politiski represētām personām.

Gada ienākumu deklarācija
APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 6.ailes summa + (D3 15.rinda +
14.a rinda))
ārvalstīs gūtie ienākumi (D2 5.aile)

01

KOPĀ (01. + 02.)

03

02

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3.ailes kopsumma + D2 5.aile + D3 04. un 08.rindas summa)

04

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.a ailes summa + D3 14.a
rinda)
izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un
ārstnieciskie pakalpojumi (D4 6.ailes kopsumma)
ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami
attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā (D4 5.ailes kopsumma)
ziedojumi un dāvinājumi
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi
atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 4.b ailes
summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju
maksājumi < 10% no 03.)
KOPĀ (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS

05
06
07
08
09
10
11

GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM

12

ATVIEGLOJUMI:
par apgādājamajiem
par invaliditāti

13
14

politiski represētajām personām

15

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

16

KOPĀ (13. + 14. + 15. + 16.)

17

IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ
(03. – 10. – 11. – 12. – 17.)

18

NODOKLIS (25% no 18.)

19

AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS
(D1 7.aile + D2 8. vai 10.aile + D3 16.rinda)

20

PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (19. – 20.)
Piemaksa (ja 19. lielāka nekā 20.)

21

Pārmaksa (ja 20. lielāka nekā 19.)

22

NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ

23

NODOKĻA SUMMA

24
Informāciju sagatavoja
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Linda Puriņa
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AUGKOPĪBA

Jauni noteikumi sēklaudzētājiem un
tirgotājiem
2007. gada 17. februārī stājās spēkā jauni
Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 120
„Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi”, līdz ar to spēku ir zaudējuši MK
2003. gada 13. maija noteikumi Nr. 253 “Labības
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.
Pieņemtie
noteikumi
nosaka
labības
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību. Tie
attiecas uz noteiktām labību sugām (rudziem,
kviešiem, miežiem, auzām, tritikāli, griķiem un
kukurūzu (izņemot uzplīstošo un cukurkukurūzu)),
kuru
audzēšana
paredzēta
lauksaimnieciskajai ražošanai.
Noteikumi nosaka sēklu kategorijas, kur sēklas
tiek iedalītas šādi:
 izlases sēklas (IS);
 pirmsbāzes sēklas (PB);
 bāzes sēklas (B);
 sertificētas sēklas (C).
Kādas ir sēklaudzēšanai noteiktās prasības?
Katrs sēklaudzētājs var audzēt vienas vai vairāku
šķirņu vai kategoriju sēklas, ja ir atbilstoša
materiāltehniskā bāze un iespējas nodrošināt, lai
dažādu šķirņu vai kategoriju sēklas nesajauktos.
Kultūraugu sugu un šķirņu sēklaudzēšanas sējumi
ir jāizvieto tikai pēc piemērotiem priekšaugiem.
Labības sēklas var audzēt arī laukos, kur
iepriekšējā gadā audzētas tās pašas šķirnes tādas
pašas vai augstākas kategorijas sēklas, bet nevar
audzēt laukos, kur iepriekšējos divus gadus
audzēta cita tās pašas sugas labības šķirne. Augu
maiņa pa gadiem ir jāieraksta lauku vēsturē.
Lauku vēsture ir jākārto tā, lai būtu norādīta lauku
izvietojuma shēma un informācija par konkrētajā
laukā lietoto sēklu, mēslojumu un augu
aizsardzības līdzekļiem.

13

Ja sēklaudzētājam pieder gan bioloģiskās
lauksaimniecības saimniecība (vai tās daļa), gan
saimniecība (vai tās daļa), kurā ražo
konvencionālās lauksaimniecības labību sugu
sēklas, tad bioloģiskās lauksaimniecības
saimniecībā iegūst tās pašas šķirnes sēklas,
kādas iegūst konvencionālās lauksaimniecības
saimniecībā (vai tās daļā), ja tiek izpildīti šajos
MK noteikumos minētie nosacījumi.
Kas veic sēklaudzēšanas lauka apskati?
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauku vispārējo
stāvokli, to atbilstību un noteiktu šķirnes tīrību,
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD)
inspektori veic lauku apskati.
Sēklaudzētājam katru gadu līdz 1. jūnijam ir
jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā
sēklaudzēšanas lauku apskates iesniegums.
Labības šķirnes sējumu reģistrācija
Personai, kura vēlas veikt labības šķirnes
sējumu reģistrāciju, kārtējā gadā līdz 1. jūnijam
VAAD ir jāiesniedz labības šķirnes sējumu
reģistrācijas iesniegums. Sējumu reģistrācijas
laikā dienesta inspektors nosaka faktisko
 sējuma biezību;
 šķirnes tīrību;
 sugas tīrību;
 inficēšanos ar slimībām.
Sēklu kvalitātes novērtēšana
Lai veiktu vidējo sēklu paraugu noņemšanu un
analīzes, kā arī etiķešu sagatavošanu,
sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
reģistrētajai
personai
jāiesniedz
VAAD
iesniegums. Sēklu paraugus noņem dienesta
inspektors, kuram ir atbilstoša kvalifikācija.
Dienesta inspektors sēklu kvalitātes novērtēšanai noņem paraugu no katras sagatavotās
sēklu partijas. Sēklu partijas masa, no kuras tiek
ņemts vidējais paraugs, nevar būt lielāka par
 30 000 kg – rudziem, kviešiem, miežiem,
auzām un tritikālei;
 10 000 kg – griķiem;
 40 000 kg – kukurūzai.
Noteikto maksimālo sēklu partijas masas
lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%. Ja
sēklu partijas masa pārsniedz maksimāli
noteikto lielumu, to sadala vairākās sēklu
partijās.
Ja pirmsbāzes kategorijas (PB) vai bāzes
kategorijas (B) sēklu partijas sēklām analīzē
noteiktā
dīgtspēja
neatbildīs
noteiktajai
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minimālajai sēklu dīgtspējai, persona varēs
iesniegt VAAD iesniegumu atļaujas saņemšanai
uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst
minimālajām dīgtspējas prasībām. VAAD šos
iesniegumus par ziemājiem apkopos līdz
1. septembrim, par vasarājiem – 1. aprīlim un
informēs Nacionālo augu šķirņu padomi, norādot
kopējo iesniegumu skaitu pa sugām un šķirnēm,
partiju skaitu, kopējo sēklu apjomu un konstatēto
minimālo dīgtspēju. Padome izvērtēs attiecīgās
šķirnes sēklas nodrošinājumu Latvijas tirgū un
sniegs priekšlikumus par zemāko iespējamo
dīgtspēju, ar kuru var atļaut uz laiku tirgot sēklas,
kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām.
Sēklu tirdzniecība
Sēklu tirdzniecība ir atļauta pēc tam, kad sēklas ir
attiecīgi atzītas par pirmsbāzes (PB), bāzes (B)
vai sertificētām (C) sēklām. Latvijā ir pieļaujama
dažādu labības šķirņu un dažādu labības un
pākšaugu sugu sēklu maisījumu tirdzniecība, ja
attiecīgās šķirnes ir iekļautas Latvijas Augu
šķirņu katalogā un tajā nav piebildes par
konkrētās šķirnes specifiskajām īpašībām, kas
neļauj veidot maisījumus.
Kādi ir sēklu kvalitāti apliecinošie
dokumenti?
Sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti ir šādi:
 Latvijā sertificētai sēklai – sēklas materiāla
iesaiņojuma etiķete ar norādi “Eiropas
Savienības tiesību akti” (ja sēkla paredzēta
tirdzniecībai) un sēklas sertifikāts;
 citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai
sēklai – sēklas materiāla iesaiņojuma etiķete ar
norādi “Eiropas Savienības tiesību akti”, kā arī
oficiāls apstiprinājums (sertifikāts), ka nav
konstatēti
vējauzas
(Avena
fatua)
piemaisījumi.
Sēklu sertifikātu, pamatojoties uz lauka apskates
un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem,
VAAD izsniedz reģistrā reģistrētajām personām,
ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas
rezultātu rādītāji atbilst noteiktajām prasībām.
Cik ilgi sēklu sertifikāts ir derīgs?
Skaitot no sēklu dīgtspējas analīzes pabeigšanas
dienas, sēklu sertifikāta derīguma termiņš ir šāds:
 12 mēneši – visu sugu sēklām, ieskaitot arī to
maisījumus;
 3 mēneši – sēklām, kas invadētas ar ērcēm vai
citiem dzīviem kaitēkļiem, kas bojā sēklas to
glabāšanas laikā;
 līdz ziemāju sējas beigām – ziemāju sēklām,
kuras paredzēts izmantot sējai tā paša gada
rudenī.
14
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Ja sēklu sertifikāta derīguma termiņu vēlas
pagarināt, pirms sēklu sertifikāta derīguma
termiņa beigām veic atkārtotu sēklu pārbaudi
dīgtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšanai.
Kas ir sēklu uzskaites žurnāls?
Reģistrā reģistrētajai personai ir jākārto sēklu
uzskaites žurnāls. Žurnālā reģistrē visas
attiecīgās labības sugas, šķirnes sēklu
sagatavošanas operācijas un izmantošanas
veidus, norādot konkrēti katrā darbībā izmantoto
sēklu
daudzumu
(kilogramos).
Ierakstu
pareizība ar parakstu ir jāapliecina sēklu
īpašniekam vai tā pilnvarotai personai.
Komerciālos darījumos nepieciešama norāde par
pircēju.
Kas apliecina sēklu kvalitāti pircējam?
Sēklu kvalitāti apliecina sēklu tirgotājs ar sēklu
sertifikāta kopiju, kurā ieraksta attiecīgajam
pircējam pārdotās sēklas daudzumu. Informāciju
par izsniegtajām sertifikāta kopijām sēklu
tirgotājs divas reizes gadā (pēc stāvokļa uz
1. jūniju un 1. novembri) iesniedz VAAD. Ja
tiek tirgota citās valstīs sertificēta sēkla, sēklu
tirgotājs divas reizes gadā (pēc stāvokļa uz
1. jūniju un 1. novembri) iesniedz VAAD
informāciju par Latvijā ievestajām sēklu
partijām pa šķirnēm un kategorijām, norādot
sēklu partiju numurus, daudzumus un
pievienojot
sēklu
kvalitāti
apliecinošo
dokumentu kopijas.
Kāpēc tiek veikta sēklu pēcpārbaude
kontrollauciņos?
VAAD kontrollauciņos veic sēklu partiju
pēcpārbaudi, lai pārliecinātos, vai sēklu
pavairošanas procesā ir nodrošināta un
saglabājusies šķirnes identitāte un tīrība.
Pēcpārbaude tiek veikta
 visām miežu, auzu, kviešu un pašapputes
tritikāles pirmsbāzes (PB) kategorijas, bāzes
(B) un sertificētu pirmās paaudzes (C1)
kategorijas sēklu partijām, kā arī ne mazāk
kā 5% no sertificētu otrās paaudzes (C2)
kategorijas sēklu partijām;
 visām rudzu un griķu pirmsbāzes (PB)
kategorijas un bāzes (B) kategorijas sēklu
partijām, kā arī ne mazāk kā 5% no
sertificētu (C) kategorijas sēklu partijām.



VAAD ziņo, ka sēklu partiju pēcpārbaudes
rezultāti 2007. gada rudenī būs pieejami elektroniskā veidā Valsts augu aizsardzības dienesta
mājas lapā (www.vaad.gov.lv). Šajā mājas lapā arī
var atrast MK noteikumu Nr. 120 „Labības
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
pilnu versiju un citus noderīgu informāciju.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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AUGKOPĪBA

Demonstrējumu un izmēģinājumu
ierīkošana saimniecībās
Ar valsts subsīdiju atbalstu jau devīto gadu
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
organizē demonstrējumu un izmēģinājumu
ierīkošanu saimniecībās. Šajā programmā
demonstrējumi ir efektīvākais ceļš zinātnisko
atziņu ieviešanai praksē. Demonstrējumu
ierīkošanas mērķis – ar praktiskiem piemēriem
iepazīstināt ražotājus ar zinātnieku iegūtajām
atziņām,
demonstrējot
nepieciešamās
tehnoloģiskās izmaiņas.
Demonstrējumu ierīkošana palīdz ražotājam
apgūt un efektīvi ieviest praksē progresīvas
saimniekošanas tehnoloģijas, veikt ekonomisko
analīzi jaunām ražošanas tehnoloģijām. Katrā
demonstrējumā tiek veikts bruto seguma
aprēķins, tā sniedzot ražošanas rezultātu
ekonomisko novērtējumu.
Demonstrējumu programma piedāvā risinājumus,
kas ir pieejami plašākam zemnieku skaitam,
neveicot lielus kapitālieguldījumus tehnoloģiju
izmainīšanā. Demonstrējot kādu tehnoloģiju
vienā saimniecībā, pārējām saimniecībām tiek
parādīts, ka arī citi šo tehnoloģiju var ieviest savā
saimniecībā.
Programmā
ietver
arī
demonstrējošos izmēģinājumus, galvenokārt
augkopībā, kur ar praktiskiem piemēriem tiek
īstenotas pielietojamās zinātnes atziņas.
Demonstrējumi un izmēģinājumi tiek ierīkoti gan
augkopībā, dārzkopībā, gan arī lopkopībā (t.sk.
bioloģiskajā lauksaimniecībā).
Demonstrējumu ierīkošanai tiek izstrādāts
nolikums, kā arī organizēts konkurss, kur
pretendentiem ir izvirzīti šādi kritēriji:
 saimniecībai
jānodrošina
ilglaicīgu
demonstrējumu ierīkošanu saimniecībā;
 jāievēro labas lauksaimniecības prakses vai
dzīvnieku labturības un higiēnas prasības;
 jābūt prakses saimniecībai;
 saimniecībai ir jānodrošina demonstrējumu
pieejamība vismaz piecas darbdienas nedēļā.
2006. gadā konkursa gaitā tika apstiprinātas
29 tēmas, kuras var iedalīt lielākās tēmu grupās.
Viena no tām ir izmēģinājumi par ekonomiski
pamatotu mēslojuma noteikšanu graudaugiem,
zālājiem un kukurūzai, kas tika ierīkoti Stendē,
Skrīveros un Vecaucē. Šī prioritāte ir saistīta arī
ar ES Nitrātu direktīvas EEC/91/676 ieviešanu
Latvijā, kā arī ar Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumu ieviešanu saimniecībās. 2006. gadā
15

tika turpināti pētījumi ārpussakņu mēslošanas
līdzekļu lietošanas efektivitātes noteikšanai
rapša sējumos. Izmēģinājumi ar vasaras rapsi
tika ierīkoti trīs vietās: Pēterlaukos, Skrīveros un
Viļānos. Demonstrējums ar ziemas rapsi tika
ierīkots Dobeles rajona zemnieku saimniecībā
„Lazdiņi”. Savukārt Latgales lauksaimniecības
zinātnes centrā tika ierīkoti izmēģinājumi
graudaugu un rapša šķirņu salīdzināšanai, lai
noteiktu audzēšanai piemērotākās šķirnes
Austrumlatvijas reģionā.
Augu aizsardzībā tika ierīkoti izmēģinājumi
herbicīdu lietošanas efektivitātes novērtēšanā
vasaras kviešiem Pēterlaukos, Priekuļos un
Stendē, bet kukurūzai – Vecaucē. Vasaras
kviešu sējumos tika noteikta herbicīdu
samazināto
devu
efektivitātes
pārbaude
divdīgļlapju nezāļu ierobežošanā, iegūtie
rezultāti tiks izmantoti datorprogrammas
”Nezāles” datu bāzes papildināšanai.
Lopbarības ražošanā Vecaucē tika ierīkots
izmēģinājums baltā āboliņa, auzeņaireņu,
aireņhibrīdu jaukto zelmeņu agronomiskā
potenciāla noteikšanai Latvijas apstākļos.
Turpināti 2005. gadā aizsāktie pētījumi par
Latvijas
agroekoloģiskajiem
apstākļiem
piemērotāko kukurūzas hibrīdu izvērtējumu, kas
tika ierīkoti Vecaucē.
Dārzkopībā tika pētītas divas galvenās tēmas:
 augu aizsardzības metožu salīdzinājums
integrētās
augļkopības
ieviešanai
–
4 saimniecībās: Saldu raj. z/s ”Mucenieki”
(ābelēm, upenēm, jāņogām); Jelgavas raj. z/s
”Osīši” (ābelēm, bumbierēm); Aizkraukles
raj. z/s ”Griķīši” (ābelēm, bumbierēm) un
Daugavpils raj. z/s ”Ziediņi” (plūmēm un
ķiršiem);

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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 intensīvas zemeņu audzēšanas tehnoloģijas
pilnveidošana – piemērotu šķirņu atlase, ražas
paātrināšanas iespējas no 2006. līdz
2008. gadam. Izmēģinājums tika ierīkots
Saldus raj. z/s ”Mucenieki”.
Arī bioloģiskajā lauksaimniecībā var izdalīt divas
galvenās tēmas:
 bioloģiskās sēklaudzēšanas agrotehnisko
pasākumu izstrāde – Priekuļos, Skrīveros un
Stendē;
 nezāļu dominanto sugu un skaita dinamikas
izpēte bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā –
Vecaucē ierīkotā izmēģinājuma turpinājums.
Lopkopībā arī var izdalīt divus galvenos
pētījumus: piena lopkopībā un cūkkopībā.
Piena lopkopības nozares ekonomiski pamatotai
attīstībai tika demonstrētas šādas tēmas:
 alus drabiņu skābēšanas iespējas (Valmieras
raj. z/s ”Zīcēni”);
 šķīstošā proteīna ietekme uz vielmaiņas
procesiem (Ventspils raj. SIA ”Jāņlejas”).
Cūkkopībā tika ierīkoti demonstrējumi par tēmu
”Apkārtējās vides piesārņojuma novēršanas
iespējas atbilstoši ES direktīvām par cūkkopībā
izmantojamo barību” – konvencionālajās
saimniecībās Ludzas raj. z/s ”Āres” un Ventspils
raj. SIA ”Jaunpope”, kā arī bioloģiskās
lauksaimniecības saimniecībā Krāslavas raj. z/s
”Pakalni”.
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Visi demonstrējumi un izmēģinājumi tiek
demonstrēti lauku dienās un semināros, kur tiek
dota iespēja vizuāli novērtēt salīdzināmo
variantu atšķirības, kā arī diskutēt par
problēmām.
Ar
iegūtajiem
rezultātiem
interesenti tiek iepazīstināti katra gada
noslēguma seminārā; tie tiek apkopoti arī
ikgadējā izdevumā ”Lauku izmēģinājumi un
demonstrējumi augkopībā”, kas ir labs
palīglīdzeklis saimniekiem gan šķirņu izvēlē,
gan optimālā mēslojuma noteikšanā konkrētam
kultūraugam. Izdevums iepazīstina arī ar
jaunākajiem pētījumiem augkopības nozarē. Šie
izdevumi (2000–2005) ir pieejami gan rajonu
lauku konsultāciju birojos, gan arī Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra mājas
lapā (www.llkc.lv). Par izmēģinājumos un
demonstrējumos iegūtiem rezultātiem tiek ziņots
arī rajonu konsultantu un zemnieku apmācībās,
kas tiek organizētas ziemas un pavasara periodā.
Pieteikšanās uz demonstrējumu un izmēģinājumu ierīkošanu 2007. gadā tiks organizēta
2007. gada martā. Ar demonstrējumu
ierīkošanas konkursa nolikumu var iepazīties
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā,
kā arī rajonu lauku konsultāciju birojos.
Informāciju sagatavoja
LLKC Augkopības nodaļas vecākā speciāliste
Ilze Skudra

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā

Lauku robežu precizēšanu un mērījumu veikša
nu ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju
“Trimble GeoXT”.
Mērījumu rezultātā iegūst noteiktu lauku kontū
ru un aprēķinātu platību hektāros, iegūtos datus
var izmantot platībmaksājumu saņemšanai.
Informācija: 3050577, 29115730.
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.
Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. Visu
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv
sadaļā “Profesionālās apmācības 2005–2006”.
Tabulā norādīti kursi un to norises ilgums pa mēnešiem,
kuros apmācības sākas laikā no 2007. gada aprīļa līdz
2007. gada jūnijam.

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

Lauksaimniecības modulis
Kursu tēma

Augkopība – īsais kurss / 32 st.
Integrētā augkopība / 32 st.
Dārzkopība – augļu un ogu integrētā
audzēšana / 60 st.
Bioloģiskās lauksaimniecības īsais kurss /
32 st.
Bioloģiskā zemkopība / 24 st.
Lopkopība – izvērstais kurss (dzīvnieku
suga pēc izvēles) / 56 st.
Pārraudzība piena šķirņu govkopībā /
42 st.
Dzīvnieku ganāmpulku pārraudzība /
42 st.
Kvalitatīva piena ieguve / 32 st.
Veterinārmedicīna / 24 st.
Netradicionālā lauksaimniecība.
„Biškopība” / 32 st.
Lauku ekonomikas dažādošana
"Vides tūrisms" / 75 st.

Īstenošanas vieta

Kontakttālrunis

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB

4130022
5707200
3123452

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles

5122579

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB

5422332

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB

4725958

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB

3123452

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB

3427737

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
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3007563
3050220
5381263
3123452
3050235
4473852
5707200
3722579
4473852
4807688
4725958

Kursu norises laiks (mēneši)
IV

2007. gads
V
VI VII

VIII

Kursu tēma

Īstenošanas vieta
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB

Lauku ekonomikas dažādošana. "Lauku Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles
ainavas veidošana, sētu labiekārtošana un Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
daiļdārzu veidošana" / 32 st.
Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB
Lauksaimniecības tehnikas sekmīga
izmantošana laukos / 24 st.
Fermu rekonstrukcijas un būvniecības
aktuālie jautājumi / 32 st.

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB
Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB
Ozolnieki, Rīgas iela 34, SIA „Latvijas Lau
ku konsultāciju un izglītības centrs”
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB

Kontakttālrunis

Kursu norises laiks (mēneši)
IV

2007. gads
V
VI VII

VIII

4130022
5122579
3927211
3323519
4623204
4307012
3050220
3722579

Mežsaimniecības modulis
Kursu tēma
Meža apsaimniekošanas cikls I / 32 st.
Meža uzturēšana un apsaimniekošanas
plānošana / 40st.

Īstenošanas vieta

Kontakttālrunis

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB

3662721

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB

5233127

mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)
kursu īstenošanas laiks

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi.
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Kursu norises laiks (mēneši)
2007. gads
IV
V
VI VII VIII

