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AKTUALITĀTES
Pieteikšanās lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana" saskaņā ar MK
2009. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un
zivsaimniecības attīstībai” un MK 2008. gada 8. aprīļa
noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.
Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem notiks no 2011. gada 13. jūnija līdz 2011. gada
15. jūlijam. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes
uzņēmumiem ir Ls 15 000 000 apmērā.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
ražotājiem mājas apstākļos notiks no 2011. gada
13. jūnija līdz 2011. gada 29. decembrim. Septītās
kārtas pieejamais publiskais finansējums ražotājiem
mājas apstākļos ir Ls 1 000 000 apmērā.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas
beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuru ietvaros tiek
atbalstītas tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, projektu īstenošanas
beigu datums ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā
www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts.

Grozījumi valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
piešķiršanā
2011. gada 18. maijā stājās spēkā grozījumi MK
2009. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un
zivsaimniecības attīstībai”.
Noteikumi attiecas uz atbalsta pretendentiem, kuri pretendē uz atbalstu, kas tiek piešķirts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā vairākos Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam un Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.–2013. gadam pasākumos.
Svarīgākie grozījumi saistās ar iepirkuma procedūras
veikšanu – projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu
vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības
par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:
• ja paredzamā līguma summa pārsniedz 120 000 latu
būvdarbu iepirkumiem vai 50 000 latu preču un pakalpojumu iepirkumiem, tad atbalsta pretendents nosaka
tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par
10 darbdienām – preču un pakalpojumu iegāžu gadījumā un 15 darbdienas – būvdarbu gadījumā, skaitot
no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;
• projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai rekonstrukcijai, kā arī vispārējām izmaksām, ja

tās ir lielākas par 500 latiem, izvēlas visizdevīgāko
piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem
ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu
piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei.
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Grozījumos iekļauti arī šādi precizējumi:
• normatīvā akta grozījumi paredz noteikt atbalsta saņemšanas kārtību zinātniskajām institūcijām, kurām
atbalsts tiks maksāts tādā pašā kārtībā kā valsts kapitālsabiedrībām;
• paredzēts, ka publiskā finansējuma atmaksu varēs saņemt arī par būvniecību vai citiem pakalpojumiem, ja
ir veikta daļēja iegāžu apmaksa (samaksāta privātā
ieguldījuma un neattiecināmo izmaksu daļa). Lai nodrošinātu ES un valsts budžeta līdzekļu atbilstošu izlietojumu, gadījumos, kad atbalsts tiek saņemts saskaņā
ar preču daļējas apmaksas nosacījumiem, atbalsta
saņēmējam desmit darbdienu laikā pēc informācijas

saņemšanas no LAD par publiskā finansējuma
pārskaitīšanu preces piegādātājam, izmantojot
kredītiestādes darījumu kontu, jāiesniedz LAD
kredītiestādes
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka publiskais
finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces
piegādātājam.
Tāpat izdarīti arī vairāki tehniski un redakcionāli
grozījumi, kas precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Sagatavots pēc LAD informācijas un
minētajiem MK noteikumiem

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Izmaiņas kases aparātu lietošanas kartībā
2011. gada 24. maijā ir pieņemti kārtējie grozījumi Ministru Kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 282
"Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko
ierīču un iekārtu lietošanas kārtība". Grozījumi publicēti
„Latvijas Vēstnesī” 2011. gada 26. maijā un stājās spēkā
2011. gada 27. maijā.
Līdz ar grozījumiem noteikumu 67. punktā atkal ir mainīts termiņš, līdz kuram jāiesniedz pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu. Pēc grozījumu
izdarīšanas šī pārskata iesniegšanas termiņš ir ceturksnim sekojošā mēneša 25. datums.
Saņemot maksājumus skaidrā naudā, nodokļu maksātāji
turpmāk varēs nelietot kases aparātu, darījumu apliecinot ar MK noteikumos Nr. 282 minētajā kārtībā noformētu reģistrētu biļeti:
• par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu
pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos (70.3.1. apakšpunkts);
• par ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos (70.3.2. apakšpunkts);

• par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas
vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos
(70.3.3. apakšpunkts).
Iekasējot ieejas maksu, maksu par inventāra nomu
un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino,
kultūras un izklaides pasākumos, nodokļu maksātāji (izņemot valsts un pašvaldību budžeta iestādes),
kuri neizmanto kases aparātu, kopā ar pārskatu par
numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto
biļešu izlietojumu iesniedz šādu informāciju par
biļešu izlietojumu konkrētos pasākumos:
• pārskata periods;
• nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
• nodokļu
maksātāja
nosaukums
(fiziskai
personai – vārds, uzvārds);
• pasākuma nosaukums un norises datums;
• pasākumā izlietoto biļešu reģistrēšanas datums
Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (nolīdz), skaits;
• nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds,
uzvārds un paraksts;
• pārskata sagatavošanas datums.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Linda Puriņa
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AUGKOPĪBA

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

Ražas prognozēšanas rezultāti maijā
Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, LLKC speciālisti
pēc Zemkopības ministrijas pasūtījuma veiks kultūratugu ražas prognozēšanu
Latvijā plašāk audzētajiem
kultūraugiem – ziemas kviešiem, ziemas rapsim, rudziem, tritikālei, vasaras kviešiem, vasaras miežiem,
auzām, vasaras rapsim, griķiem un kartupeļiem.
Maijā ražas prognozēšana veikta ziemājiem – ziemas
kviešiem, rapsim, rudziem un tritikālei.
Šogad visiem kultūraugiem prognozētās ražas (attēls) ir
zemākas nekā pagājušajā gadā.
Ražas samazinājums izskaidrojams ar kultūraugiem nelabvēlīgajiem laika apstākļiem ziemošanas periodā un
sauso pavasari. Martā vidējais nokrišņu daudzums Latvijā bija 17,1 mm, kas ir 52% no ilggadējās normas, bet
gaisa temperatūra par 1 grādu pārsniedza ilggadējo normu. Samazināts nokrišņu daudzums un paaugstināta
gaisa temperatūra turpinājās arī aprīlī – nokrišņi bija
24,5 mm, kas ir 62% no ilggadējās normas, bet gaisa
temperatūra par 2,1 grādu augstāka par ikgadējo normu. Maija pirmajā dekādē nokrišņu daudzums bija tikai
30% no normas, tas palielinājās tikai maija otrajā dekādē, 2,5 reizes pārsniedzot dekādes normu.
Šo apstākļu dēļ apmēram 43% no ziemāju platībām
nepārziemoja un daļu no tiem nācās pārsēt. Visvairāk
cieta ziemas kviešu sējumi, tādēļ tiem ir vislielākais

Ražas prognožu salīdzinājums 2010. un 2011. gadā

prognozētās ražas samazinājums, salīdzinot ar
2010. gadu – par 1,2 t/ha mazāk. Tas izmainīs arī
ierasto ziemāju un vasarāju sējumu struktūru.
2010. gadā ziemāji aizņēma 53%, bet vasarāji –
47% no graudaugu platībām, bet šogad šī attiecība
ir attiecīgi 32% (ziemāji) un 68% (vasarāji).
Jūnijā ražas prognozēšana tiks veikta vasarājiem –
vasaras kviešiem, miežiem, rapsim, auzām un
griķiem.
Izmantoti dati no Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (www.meteo.lv)
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļa

SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA
Kas ir savstarpējā atbilstība?
Savstarpējās atbilstības mērķis ir veicināt lauksaimniekus
ievērot noteiktu prasību izpildi lauksaimniecībā, sabiedrības interesēs attiecībā uz vides aizsardzību, pārtikas
nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un labturību, sabiedrības veselību, augu veselību, pastāvīgo pļavu un ganību
saglabāšanas nosacījumus, kā arī labu lauksaimniecības
un vides stāvokli.
Savstarpējā atbilstība šobrīd ir centrālais kopējās lauksaimniecības politikas elements, kas nodrošina saikni
starp atbalsta saņemšanu un atbilstību normatīvajos
aktos noteiktiem nosacījumiem. Pēc būtības – savstarpējā atbilstība ir dažādu normu kopums, kas lauksaimniekam jāievēro, lai saņemtu atbalsta maksājumus.
Savstarpējā atbilstība attiecas uz šādiem atbalsta maksājumiem:
• ES tiešajiem maksājumiem:
vienoto platības maksājumu, atsevišķo maksājumu par
cukuru, īpašo atbalstu par pienu, atbalstu par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām;
• Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem:
maksājumu par nelabvēlīgiem apstākļiem citās teritorijās (izņemot kalnu teritorijas) jeb MLA, „Agrovides”
un “Natura 2000” maksājumiem, kā arī maksājumiem,
kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK un “Natura 2000”
maksājumiem mežiem.
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Savstarpējās atbilstības ieviešana Latvijā notiek
pakāpeniski, kopš 2004. gada. Lai saņemtu vienoto
platības maksājumu un atdalītos papildu valsts
tiešos maksājumus, lauksaimniekiem ir jāievēro
labs lauksamniecības un vides stāvoklis un pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumi jau
attiecīgi no 2004. gada un 2005. gada. Savukārt
prasības vides, sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības un labturības jomās tiek iekļautas obligāto
pārvaldības prasību sarakstā un tiek sasaistītas ar
tiešajiem maksājumiem pakāpeniski, sākot no
2009. gada.
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Savstarpējās atbilstības ieviešanas grafiks:
LABS LAUKSAIMNIECĪBAS UN VIDES STĀVOKLIS

Spēkā no 2004. gada

PATSTĀVĪGO PĻAVU UN GANĪBU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMS

Spēkā no 2005. gada

OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS:
• Vide
• Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija

Spēkā no 2009. gada

• Sabiedrības un dzīvnieku un augu veselības
aizsardzība

Spēkā no 2011. gada

• Dzīvnieku labturība

Spēkā no 2013. gada

Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa
nosacījumi
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi ir
savstarpējās atbilstības prasību sastāvdaļa, kas ir jāievēro
ikvienam lauksaimniekam, kas piesakās atbalsta maksājumu saņemšanai.
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi
nodrošina:
• augsnes un tās struktūras saglabāšanu un ilgtspējību;
• vides un ainavas elementu saglabāšanu un
aizsardzību;
• ūdens resursu saglabāšanu un pārvaldību.
Pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas
nosacījums
Pastāvīgās pļavas un ganības atstāj ļoti labvēlīgu ietekmi
uz vidi un tās daudzveidību, tāpēc Eiropas Komisija ir
noteikusi, ka katrai dalībvalstij ir jānodrošina pastāvīgo
pļavu un ganību un kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes attiecības saglabāšanu. Ja šī attiecība valsts
līmenī samazinās, dalībvalstij tas ir jānovērš un jānosaka,
ka lauksaimnieki nedrīkst pārveidot savas pastāvīgās
pļavas un ganības par zemi citām vajadzībām, bet gadījumā, ja attiecība samazinās vairāk par 10%, lauksaimniekiem ir pienākums pārveidot šādu zemi atpakaļ par
pastāvīgajām pļavām un ganībām.
Latvijā pastāvīgo pļavu un ganību attiecība pret kopējo
lauksaimniecībā izmantojamo zemi gadu no gada pieaug, tāpēc pagaidām lauksaimniekiem netiek noteikti
ierobežojumi lauksamniecības zemes izmantošanai.
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Obligātās pārvaldības prasības
Savstarpējās atbilstības obligātās pārvaldības prasības ietver konkrētas Latvijas normatīvajos aktos
noteiktas prasības, kuras bija spēkā vēl pirms savstarpējās atbilstības ieviešanas Latvijā un tādēļ nav
jaunums. Šīs pārvaldības prasības lauksaimniekam
ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai tas piesakās atbalsta
saņemšanai vai nē.
Obligātās pārvaldības prasības attiecas uz četrām
jomām un ietver sevī šādas normas:
I. VIDE
1. Savvaļas putnu aizsardzība
2. Gruntsūdeņu aizsardzība no piesārņojošu vielu
emisijas ūdenī
3. Vides un augsnes aizsardzība, lauksaimniecībā
izmantojot notekūdeņu dūņas
4. Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ar nitrātiem, kuru rada lauksaimnieciskas izcelsmes avoti
5. Dabisko biotopu, savvaļas dzīvnieku un augu
aizsardzība
II. DZĪVNIEKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
6. Cūku identifikācija un reģistrācija
7. Liellopu identifikācija un reģistrācija
8. Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija
III. SABIEDRĪBAS, DZĪVNIEKU UN AUGU VESELĪBA
9. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana
10.Hormonālas, tireostatiskas iedarbības vielu un
beta-agonistu lietošana
11.Droša pārtika
• Pārtikas higiēnas noteikumi
• Prasības svaigpiena ieguvei un pirmapstrādei
• Prasības olu apritei
• Lauksaimniecības dzīvnieku barības nekaitīguma prasības

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
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12.Ierobežojumi lauksaimniecības dzīvnieku barošanā
un transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) profilakse, kontrole un apkarošana
• Ierobežojumi lauksaimniecības dzīvnieku barošanā
• TSE profilakse, kontrole un apkarošana
13.Mutes un nagu sērgas kontrole
14.Noteiktu dzīvnieku slimību kontrole un īpaši pasākumi saistībā ar cūku vezikulāro eksantēmu
15.Infekciozā katarālā drudža kontrole un apkarošana
IV. DZĪVNIEKU LABTURĪBA
16.Vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem
17.Teļu labturības prasības
18.Cūku labturības prasības

Lai palīdzētu lauksaimniekiem saprast un ievērot
savstarpējās atbilstības obligātās pārvaldības prasības vides, sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības
jomās, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi šīs
prasības vienkāršā valodā. Pašreiz ir pieejama 21
informatīva lapa par tām savstarpējās atbilstības
prasībām, kas ir stājušās spēkā laika periodā no
2004. līdz 2011. gadam. Informatīvās lapas ir izmantojamas kā palīglīdzeklis lauksaimniekam, un
tām nav juridiska spēka.

Savstarpējās atbilstības prasību izpildes kontrole
Lauksaimnieks, kurš pretendē uz atbalsta maksājumiem,
var tikt izraudzīts pārbaudei.
Savstarpējās atbilstības prasību izpildi kontrolē šādas
kompetentās kontroles iestādes:
• Lauku atbalsta dienests kontrolē laba lauksamniecības
un vides stāvokļa nosacījumu ievērošanu un obligāto
pārvaldības prasību izpildi vides jomā;
• Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē obligāto
pārvaldības prasību izpildi par dzīvnieku identifikāciju
un reģistrāciju, sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzību un dzīvnieku labturību;
• Valsts augu aizsardzības dienests kontrolē obligāto
pārvaldības prasību izpildi par mēslošanas līdzekļu
lietošanu un uzskaiti īpaši jutīgajās teritorijās un augu
veselības aizsardzību;
• Valsts meža dienests kontrolē obligāto pārvaldības
prasību izpildi vides jomā meža platībās.
Ik gadu katrai kompetentajai kontroles iestādei ir jāpārbauda vismaz 1% no atbalsta pretendentiem. Latvijā
savstarpējās atbilstības kontrolēm katru gadu tiek atlasīti apmēram 1300 lauksaimnieku.
Sekas par savstarpējās atbilstības prasību
neievērošanu
Ja lauksaimnieks neievēros laba lauksaimniecības un
vides stāvokļa nosacījumus vai obligātās pārvaldības

prasības, tam tiks piemērots atbalsta daļējs vai pilnīgs samazinājums.
Par savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu
pirmajā gadā tiek piemērotas sankcijas samazinot
atbalsta maksājumus 1 – 5% apmērā, otrajā gadā
par atkārtotu pārkāpumu šī sankcija tiek piemērota
trīskāršā apmērā, savukārt 3. konstatēšanas gadā
šāds pārkāpums jau tiek uzskatīts par tīšu un maksājums var tikt samazināts pat par 100%.

Informatīvi materiāli par obligātajām pārvaldības prasībām
Arī Latvijas Lauku konsultāciju un Izglītības centrs ir sagatavojis informatīvus materiālus lauksaimniekiem
(pieejami LLKC mājaslapā www.llkc.lv):
• Rokasgrāmata “Savstarpējās atbilstības pārvaldības
prasības Latvijā”, 2008. gads,
• Saimniecības apmeklējuma jeb „Vizītes lapa”,
• Brošūra “Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības
lauksaimniekiem Latvijā”.
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Zemkopības ministrija ir sagatavojusi 21 informatīvu lapu, kurās ir vienkāršā valodā skaidrotas savstarpējās atbilstības prasības vides, sabiedrības,
dzīvnieku un augu veselības jomās. Informatīvās
lapas ir pieejamas Zemkopības ministrijas mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļā Savstarpējā atbilstība/
Informatīvi materiāli par SA.
Šīs lapas ar turpinājumiem tiks publicētas arī
„Lauku Lapā” – šoreiz viss par prasībām vides
jomā, kā arī sabiedrības un augu veselības
jomā.
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LABA LAUKSAIMNIECĪBAS UN VIDES STĀVOKĻA NOSACĪJUMI
Prasības mērķis: nodrošināt lauksaimniecības zemes
uzturēšanu un sakopšanu.
Mērķa grupa: nosacījumi attiecas uz lauksaimniekiem,
kuri apsaimnieko lauksaimniecības zemi un pretendē uz
ES tiešajiem maksājumiem, atdalītajiem papildu valsts
tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem Lauku attīstības
programmas 2. ass maksājumiem.
Nosacījumi, kas jāievēro lauksaimniekam
1. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi apstrādā ar augsnes mitruma režīmam atbilstošu lauksaimniecības
tehniku, nodrošinot, ka lauksaimniecības tehnikas riteņu nospiedumu dziļums nepārsniedz 30 cm un to garums vienlaidus nepārsniedz 40 m.
2. Lauksaimniecībā izmantojamā zemē tiek kopta lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma, nodrošinot tās darbību, saglabāšanu un zemes mitruma režīma regulēšanu. Platībā, kas pieteikta atbalstam apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, kopj meliorācijas sistēmas vai tās daļas vai tās
izņem no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas.
3. Rugaini vai sauso zāli aizliegts dedzināt uz lauka.
4. Pastāvīgās pļavas un ganības, kā arī aramzemē iesētos
ilggadīgos zālājus:
• nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj,
zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz 15. augustam, bet, ja platību izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai tā ir iekļauta „Natura 2000” teritoriju sarakstā, – līdz 15. septembrim;
• platību, kuru izmanto enerģijas kultūraugu – klūdziņu prosas, miežubrāļa – audzēšanai un kurā enerģijas kultūraugi ziedēšanas fāzi ir sasnieguši iepriekšējā gadā, nopļauj un novāc līdz 1.maijam,
• vismaz vienu reizi gadā nopļauj un zāli novāc vai
sasmalcina (no 1. augusta līdz 15. septembrim) vai
nogana un appļauj, ja lauksaimnieks pretendē uz
atbalstu apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos” un apakšpasākumā „Buferjoslu
ierīkošana”;

• nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi gadā
nopļauj un zāli novāc vai sasmalcina līdz
15. augustam, ja lauksaimnieks pretendē uz
atbalstu apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”.

5. Zāli, kas aug platībā, kuru neizmanto kultūraugu
audzēšanai vai kurā ir augļu dārzi vai ilggadīgie
stādījumi, appļauj līdz 15. augustam.
6. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20 m un slīpums ir
lielāks par 10 grādiem, no 1. oktobra līdz 31. martam nodrošina vismaz ar minimālu kultūraugu
veģetāciju vai saglabā rugaini.
7. Saglabā un nepieļauj dabas pieminekļu – dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju – iznīcināšanu
vai bojāšanu.
8. 10 m platā joslā gar ūdenstecēm nelieto mēslošanas līdzekļus (stāsies spēkā, sākot ar
2012. gadu).
9. Ja, veicot lauksaimnieciskas darbības, apūdeņošanā izmanto vairāk nekā 10 kubikmetru virszemes vai pazemes ūdeņu diennaktī, ir jābūt saņemtai ūdens resursu lietošanas atļaujai.

Normatīvie akti
• Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, 6. pants un 3. pielikums;
• Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 51. pants;
• MK 2011. gada 1. marta noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmās” 14. un 15. punkts.
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PASTĀVĪGO PĻAVU UN GANĪBU SAGLABĀŠANA
Prasības mērķis: nodrošināt pastāvīgo pļavu un ganību
saglabāšanu.
Mērķa grupa: nosacījumi attiecas uz lauksaimniekiem,
kuri apsaimnieko lauksaimniecības zemi un pretendē uz
tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem Lauku attīstības
programmas 2. ass maksājumiem.
Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 20. augustam
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par
kārtējā gada pastāvīgo pļavu un ganību un kopējās lauksaimniecības zemes platības attiecības izmaiņām valstī
salīdzinājumā ar 2005. gadu.
Nosacījumi, kas jāievēro lauksaimniekam
1. Ja šī publikācija satur informāciju, ka minētā attiecība
ir samazinājusies, lauksaimniekiem, kas pretendē uz
vienoto platības maksājumu, ir pienākums nepārveidot pastāvīgajām pļavām un ganībām izmantotu zemi
citām vajadzībām.
2. Ja publikācijā minētās attiecības samazinājums ir lielāks par 10 procentiem, lauksaimniekiem, kas pārveidojuši pastāvīgās pļavas un ganības par zemi citām
vajadzībām, ir pienākums to pārveidot atpakaļ par

pastāvīgajām pļavām un ganībām izmantojamu
zemi līdz nākamā gada platību maksājuma iesnieguma iesniegšanas dienai.
Izņēmums
Lauksaimnieki, kas pilnībā pārstrukturē saimniecību, pārveidojot to par augkopības saimniecību,
likvidējot vai būtiski samazinot lopu ganāmpulku,
ja ir saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par
atļauju pārveidot pastāvīgās pļavas un ganības par
zemi citām vajadzībām.
Lai saņemtu atļauju lauksaimniekam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
ir jāiesniedz:
• iesniegums (MK noteikumu Nr. 173 9. pielikums)
un
• valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs”
izziņa par lopu ganāmpulka likvidāciju vai būtisku samazināšanu vai darījumu apliecinošs dokuments par lopu ganāmpulka vai tā būtiskas daļas
pārdošanu.

Normatīvie akti
• Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar Kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, 6. panta 2. daļa
• Komisijas Regulas (EK) Nr. 1122/2009 ( 2009. gada 29. oktobris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IV un V sadaļā paredzēto noteikumu piemērošanai atbalsta shēmām
lauksaimniekiem, 3. un 4. pants
• MK 2011. gada 1. marta noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” 19., 20., 21. un 22. punkts
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1. SAVVAĻAS PUTNU AIZSARDZĪBA
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekam
1. Jāatļauj vides jomas speciālistiem savā īpašumā veikt
īpaši aizsargājamo putnu sugu un biotopu izpēti,
uzskaiti un kontroli.
2. Putnu migrācijas sezonas laikā jānodrošina visiem
migrējošiem putniem netraucēta atpūta un barošanās,
jāievieš saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai novērstu
putnu nodarītos postījumus.
3. Attiecībā uz īpaši aizsargājamo putnu sugām aizliegts:
• mērķtiecīgi ķert vai nogalināt putnus;
• putnus apzināti traucēt (īpaši vairošanās, mazuļu
augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas
laikā);
• postīt dzīvotnes;
• apzināti bojāt vai iznīcināt putnu ligzdas un olas;
• pārvietot putnu ligzdas;
• iznīcināt vai bojāt putnu vairošanās vietas;
• piesārņot putnu dzīvotnes, nodarīt tām kaitējumu.
4. Mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši
aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, aizliegts:
• veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža
ugunsdrošības pasākumus;

rakt grāvjus;
būvēt vai remontēt ceļus;
ierīkot mežacūku barotavas;
ierīkot un izmantot medību torņus no 1. februāra līdz 1. augustam.
5. Mikroliegumos, kas izveidoti ūdenstilpēs un
ūdenstecēs ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu
aizsardzībai aizliegts no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam
pļaut niedres un pārvietoties ar motorizētiem
līdzekļiem. Pārējā gada laikā ir jābūt saņemtam
saskaņojumam no atbildīgās valsts institūcijas.
6. Laika posmā no 1. augusta līdz 1. februārim cauri
mikroliegumiem ir atļauta meža materiālu izvešana no cirsmām citās mežaudzēs, kā arī cita veida transportēšanas pasākumi.
•
•
•
•

Darbību saskaņošanai atbildīgā valsts institūcija ir
tā, kura izveidojusi konkrēto mikroliegumu (Valsts
meža dienests, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija u.c.).

Normatīvie akti
• Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. panta 3. un 4. punkts un 11. panta 1., 2., 3. (izņemot „putnu olu
lasīšana un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas”), 4. un 6. punkts
• MK 2001. gada 30. janvāra noteikumu Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 25., 26. un 28. punkts
I. VIDE
SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA – Obligātā pārvaldības prasība
ZM informācija

2. GRUNTSŪDEŅU AIZSARDZĪBA
Prasības mērķis: gruntsūdeņi ir vissvarīgākā dzeramā
ūdens apgādes daļa. Gruntsūdens kvalitāti un sastāvu
veido gan dabas, gan cilvēku ietekme, un tā piesārņošana var ietekmēt dzeramā ūdens lietošanas iespējas, tādēļ
ir svarīgi novērst gruntsūdeņu piesārņošanu.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz lauksaimniekiem, kas
pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem
Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekam
1. Aizliegts ievadīt pazemes ūdeņos piesārņojošās vielas
(prioritārās vielas un bīstamās vielas), izņemot gadījumus, ja:
• tās izsūcas cauri augsnei vai nogulumiežiem;
• saņemta atļauja no reģionālās vides pārvaldes.

2. Ja operators plāno apglabāt vai glabāt pirms
apglabāšanas prioritārās vai bīstamās vielas, kas
varētu izraisīt netiešu emisiju pazemes ūdeņos,
kā arī vēlas veikt citas piesārņojošas darbības,
kuras var izraisīt netiešu emisiju pazemes ūdeņos, pirms minēto darbību veikšanas jāsaņem
atļauja.

Bīstamo vielu un prioritāro vielu saraksts ir atrodams MK 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
1. un 2. pielikumā.

Normatīvie akti
• MK 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 22. punkts
un 25. punkta ievaddaļa
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3. VIDES UN AUGSNES AIZSARDZĪBA, LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJOT
NOTEKŪDEŅU DŪŅAS
Prasības mērķis: veicināt dūņu vai to komposta pareizu
izmantošanu lauksamniecībā un novērst jebkādu kaitīgu
iedarbību uz augsni, augiem, cilvēkiem un dzīvniekiem.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz lauksaimniekiem, kas
pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem
Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem un
kuri augsnes mēslošanai izmanto notekūdeņu dūņas vai
to kompostu.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekam
1. Ar dūņu vai komposta ražotāju jānoformē rakstisks
apliecinājums par notekūdeņu dūņu vai komposta
izmantošanu augšņu mēslošanai, pamatojoties uz
šādiem dokumentiem:
• notekūdeņu dūņu vai komposta sērijas kvalitātes
apliecības kopija,
• platības augšņu izpētes materiāli (minēti MK noteikumu 22. punktā),

• kartogrāfiskais materiāls (mērogā 1:10 000 vai
1:5000) ar iezīmētām platībām, kurās paredzēts
iestrādāt notekūdeņu dūņas vai kompostu.
2. Apliecinājumā ir jābūt šādai informācijai:
• notekūdeņu dūņu vai komposta daudzums,
• iestrādei paredzētās platības,
• iestrādei maksimāli pieļaujamās sausnas un
dabiski mitru notekūdeņu dūņu vai komposta
devas,
• pirmajā gadā pēc notekūdeņu dūņu vai komposta iestrādes audzējamie lauksaimniecības
kultūraugi.
3. Ja lauksaimniecībā izmantojamās platības atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, notekūdeņu dūņu un komposta izmantošana ir jāsaskaņo ar reģionālo vides pārvaldi.

Normatīvie akti
• MK 2006. gada 2. maija noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 33., 35. un 40. punkts
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4. ŪDEŅU AIZSARDZĪBA PRET PIESĀRŅOJUMU AR NITRĀTIEM,
KURU RADA LAUKSAIMNIECISKAS IZCELSMES AVOTI
Prasības mērķis: samazināt un novērst ūdens un augsnes piesārņojumu no lauksaimnieciskās darbības izraisītajiem nitrātiem.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz lauksaimniekiem īpaši
jutīgajās teritorijās, kas pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem Lauku attīstības programmas
2. ass maksājumiem un kuri augu mēslošanai un augsnes uzlabošanai izmanto kūtsmēslus un citus mēslošanas līdzekļus.
Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem
1. Aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 metrus platā joslā.
2. Mēslošanas līdzekļu izkliedes un iestrādes ierobežojumi – mēslošanas līdzekļus:
• laikposmā no 15. novembra līdz 15. martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus;
• neizkliedē uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes;
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• izkliedē palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās tikai pēc iespējamo plūdu sezonas beigām. Minerālmēslus minētajās teritorijās izsēj
tikai kultūraugu veģetācijas laikā;
• ja nogāzes slīpums uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi ir lielāks par 10 grādiem, izkliedē:
− ne tuvāk par 50 metriem no ūdensteces vai
ūdenstilpes krasta līnijas;
− tikai tad, ja lauku klāj augu sega vai ja tie
nekavējoties tiek iestrādāti tieši augsnē;
• zālājos slāpekli saturošus minerālmēslus
neizsēj no 15. septembra līdz 15. martam;
• pārējiem kultūraugiem, kā arī augļu dārzos
jebkuru minerālmēslu izsēja un iestrāde augsnē nav pieļaujama no 1. novembra līdz
15. martam.
3. Uzglabājot kūtsmēslus:
• pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpumam jānodrošina savāktā kūtsmēslu apjoma uzkrāšana
vismaz sešus mēnešus;
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• šķidro un pusšķidro kūtsmēslu, kā arī vircas krātuvēs
jānodrošina savāktā kūtsmēslu apjoma uzkrāšana
vismaz septiņus mēnešus;
• krātuves pamatni un sienas izbūvē no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir izturīgs pret tehnikas ietekmi;
• virca no vaļējām un slēgtām pakaišu kūtsmēslu krātuvēm jāsavāc atsevišķā krātuvē, kuras tilpumam
jānodrošina septiņos mēnešos savāktā apjoma uzkrāšana;
• šķidrmēslu krātuves var būt slēgta tipa vai nosegtas
ar pastāvīgu dabisku vai mākslīgu peldošu segslāni,
kas
samazina
iztvaikošanu.
Peldošais segslānis vai pārsegs nosedz krātuves virsmu nepārtraukti un, ja nepieciešams, tiek papildināts ar jaunu materiālu;
• pieļaujama pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšana
uz lauka kaudzēs. Kaudzes aizliegts turēt uz lauka
vienā un tajā pašā vietā ilgāk par 10 mēnešiem;
• pirms kaudzes veidošanas ierīko absorbējoša materiāla (salmu, kūdras) pamatni, lai tā spētu uztvert kūtsmēslos esošo šķidrumu un pasargātu no noteces.
Kaudzi nosedz ar absorbējoša materiāla aizsargslāni,
lai mazinātu atmosfēras nokrišņu iedarbību, novērstu noteci un gaistošo vielu iztvaikošanu.
4. Jānodrošina nepieciešamā uzskaite un dokumentācija
par mēslojumu lietošanu. Ja tiek apsaimniekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme 20 hektāru un lielākā
platībā, kā arī audzēti dārzeņi, augļu koki vai ogulāji
trīs hektāru un lielākā platībā, persona dokumentē
lauka vēsturi par katru lauku un kultūraugu mēslošanai lietojot mēslošanas līdzekļus:
• katru gadu sagatavo katra lauka kultūraugu mēslošanas plānu ne vēlāk kā līdz kultūraugu sējai vai stādīšanai, ilggadīgiem sējumiem un stādījumiem – līdz
veģetācijas sākumam;
• kultūraugu mēslošanas plāna sagatavošanā
pamatojas uz augšņu agroķīmiskās izpētes
(kartēšanas) datiem, kas nav vecāki par sešiem gadiem, un augšņu agroķīmiskās kartēšanas lietu glabā
vismaz sešus gadus;
• uzskaita un dokumentē visus saimniecībā iegādātos
minerālmēslus, norādot minerālmēslu nosaukumu,
pamatsastāvu un daudzumu;

• līdz 15. maijam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plānu
kopsavilkumu par kārtējā gada ražu;
• lauku vēstures dokumentāciju glabā vismaz
trīs gadus.

5. Kūtsmēslu pieļaujamās normas:
• jānodrošina, lai ar kūtsmēsliem iestrādātais
slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā gadā nepārsniegtu
170 kg, kas atbilst 1,7 dzīvnieku vienībām;
• gadījumā, ja saimniecībā saražotais slāpekļa
daudzums ar kūtsmēsliem pārsniedz 170 kg uz
vienu saimniecības lauksamniecībā izmantojamās zemes hektāru gadā, tad dokumentāri
jāpierāda saražotā kūtsmēslu pārpalikuma nodošana citām saimniecībām vai to izmantošana citā veidā.
6. Lietojot minerālmēslus, nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa minerālmēslu normas (MK not. Nr. 33 2. pielikums) kultūraugiem, bet, ja saimniecība veic augu barības
elementu bilances aprēķinu, noteiktās maksimālās pieļaujamās slāpekļa normas atļauts pārsniegt, gadījumos, kad bilances intensitāte
(plānotā slāpekļa norma pret slāpekļa iznesi ar
ražu) konkrētā laukā slāpeklim nav lielāka par
120%.
7. Rudens un ziemas periodā vismaz 50% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir
jābūt zaļajām platībām (daudzgadīgie zālāji, ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, nesastrādāta rugaine, dārzeņu, lopbarības biešu, cukurbiešu
laksti (lapas)).

Normatīvie akti
• Aizsargjoslu likuma 37. panta 1. daļas 5. punkta c) apakšpunkts
• MK 2011. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 33. „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.3.2., 3.3.4., 6.1., 6.2., 6.3.,
6.4., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4., 6.4.5., 6.5. apakšpunkts
• MK 2004. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīv-
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ZM informācija

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

5. DABISKO BIOTOPU UN AUGU AIZSARDZĪBA
Prasības mērķis: nodrošināt dabas liegumu, parku, aizsargājamo ainavu apvidu teritoriju, dabas pieminekļu
teritoriju, mikroliegumu un īpaši aizsargājamo sugu
augu aizsardzību.
Mērķa grupa: Prasība attiecas uz lauksaimniekiem, kas
pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem
Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem
1. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
• dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākums, par kura veikšanu ir saņemta
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un
rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
• bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas;
• mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
• dabiski apmežojušās vai pirms aizsargājamās teritorijas izveidošanas apmežotas lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņu uz kategoriju
„mežs” vai „krūmājs”;
• upju dabiskā tecējuma atjaunošanu;
• ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju
nacionālo parku dabas lieguma zonā un īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu.
2. Dabas parka teritorijā aizliegts:
• dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā
arī meža zemsedzi, ja vien tas nav biotopu atjaunošanas pasākums, par kura veikšanu ir saņemta Dabas
aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski
informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
• mainīt zemes lietošanas kategoriju.
3. Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav biotopu atjaunošanas
pasākums, par kura veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā
institūcija.

4. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu.
5. Īpaši aizsargājamo sugu augus visās to attīstības
stadijās aizliegts lasīt, plūkt, izrakt un postīt to
dzīvotnes.
6. Mikroliegumos, kas izveidoti augu sugu un biotopu aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas
mērķiem un uzdevumiem, iznīcina vai traucē
attiecīgo īpaši aizsargājamo sugu, bojā tās biotopu, negatīvi ietekmē ekosistēmas struktūru,
tai skaitā:
• minerālmēslu, pesticīdu un citu ķīmisko vielu
lietošana;
• zemju transformācija;
• grunts uzbēršana, zemes virskārtas nostumšana.
Īpaši aizsargājamās augu sugas ir uzskaitītas
MK 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
sarakstu”.

Normatīvie akti
• MK 2011. gada 1. marta noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmās” 14. pielikums
• MK 2001. gada 30. janvāra noteikumu Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 29.9., 29.10. un 29.12. apakšpunkts
• Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. panta 1. punkts
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III. SABIEDRĪBAS UN AUGU VESELĪBA
SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA – Obligātā pārvaldības prasība
ZM informācija

9. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANA
Prasības mērķis: veicināt augu aizsardzības līdzekļu
pareizu lietošanu, lai nodrošinātu augu, dzīvnieku un
sabiedrības veselību.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz lauksaimniekiem, kas
pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem
Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem.

4. Ja lieto pirmās un otrās klases augu aizsardzības
līdzekļus, personai ir:
• jāsaņem apliecība par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi;
• jāveic iegādāto augu aizsardzības līdzekļu un
apstrādāto kultūraugu uzskaite.

Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekam
1. Lauksaimniekam atļauts izplatīt un lietot tikai reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.
2. Augu aizsardzības līdzekļus jālieto saskaņā ar norādēm
marķējumā.
3. Augu aizsardzības līdzekļi jāuzglabā oriģinālā iepakojumā ražotāja noteiktajos uzglabāšanas apstākļos, aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Augu aizsardzības reģistrs ir pieejams Valsts augu
aizsardzības
dienesta
(www.vaad.gov.lv).

tīmekļa

vietnē

Normatīvie akti
• Augu aizsardzības likuma 7. panta pirmā daļa, 9. panta trešā daļa, 10. panta pirmā un otrā daļa
• MK 2004. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 463 „Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi” 61., 62. un 63. punkts
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PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš

ražotājiem mājās apstākļos
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana **
Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana **
Atbalsts par vaislai ataudzējamās aitas un teķa novērtēšanu ***
Atbalsts vaislas aitu māšu novērtēšanai ****
Atbalsts sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa noteikšanu ***
Atbalsts par pārraudzības ganāmpulkā esošām slaucamām kazām ***
Atbalsts par vaislai ataudzējamām kazām ***
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai ****
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Iesniegums PVTM par nokautiem un eksportētiem liellopiem *
Iesniegums PVTM par zīdītājgovīm
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Kredītu fonds
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

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

Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats
Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu
Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš PAŠNODARBINĀTAJIEM
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 500 latus
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par ceturksni) - ja ienākums no kapitāla
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pieauguma mēnesī no 100.01 - 500 latiem

Riska samazināšana
Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)
Mikrouzņēmumu nodoklis
Darījumu kvītis
Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Kazkopība

Aitkopība

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Kredītu fonds

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)

Termiņš
1

5

13

Jūnijs
15
20

25

1

5

Jūlijs
15
20
31

Augusts
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv
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Izraudzītas 17 moderno tehnoloģiju prakses vietas
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) maijā apstiprinājis 17 moderno tehnoloģiju prakses vietas – zemnieku saimniecības un
lauksaimniecības uzņēmumus, kuros profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti varēs apgūt praktiskās
saimniekošanas iemaņas Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē.

saimniecības, kuras darbotos paralēli jau esošajam
mācību prakšu tīklam. Šī gada aprīlī tika izsludināta
pieteikšanās uz šo prakses vietu atlasi. Prakses vietas
tika vērtētas sešās nozarēs – laukkopībā, dārzkopībā,
lopkopībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, lauku tūrismā un mežsaimniecībā. Atlases mērķis bija atrast modernu tehnoloģiju saimniecības, kuras varētu nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un
augstskolu studentiem kvalitatīvas profesionālās, kvalifikācijas, mācību un ražošanas prakses izpildi.

Nepieciešama teorētisko un praktisko
zināšanu bāze
Viens no svarīgākajiem praktisko iemaņu iegūšanas
posmiem profesionālās izglītības iestādēs ir kvalifikācijas prakse, augstskolās – prakse pirms diploma
saņemšanas. Šīs prakses tiek īstenotas apgūstamās
nozares uzņēmumos galvenokārt ārpus izglītības
iestādes. Svarīgi, lai praksē veicamie uzdevumi tur
tiktu izpildīti atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.
Kopš 2003. gada LLKC ir veidojis mācību prakšu
saimniecību tīklu. Šajā tīklā esošās saimniecības nodrošināja prakses programmas izpildi profesionālās
izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu studentiem. 2003. gadā šajā tīklā bija 139 saimniecības,
taču šobrīd tajā ir vairāk nekā 400 vienpadsmit nozaru prakses vietas. Līdz 2009. gadam šīm saimniecībām par praktikantu uzņemšanu bija nodrošināts
valsts atbalsts, taču pirms diviem gadiem ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ visā valstī finansējums vairs nav pieejams.

Praktikantu uzņemšana ir iespēja papildināt
savas zināšanas
Atlasei bija pieteikušās 23 saimniecības no visas Latvijas. Ar daļu no šīm saimniecībām LLKC jau bija izveidojusies sadarbība, un tās bija atrodamas atzīto prakses vietu reģistrā. LLKC izveidotā ekspertu grupa apmeklēja pieteikušās saimniecības un uz vietas novērtēja to atbilstību nolikuma prasībām. Pārsvarā visām
saimniecībām, kuras bija pieteikušās, jau bija iepriekšēja pieredze praktikantu uzņemšanā un ilgstoša sadarbība ar izglītības iestādēm. Saimniecību vadītāji
atzīst, ka praktikantu uzņemšana dod iespēju papildināt arī savas zināšanas, jo vairums praktikantu var būt
ne tikai konkrēta darba izpildītāji, bet ir ieguvuši pieredzi savu vecāku saimniecībās, moderni iekārtotās
skolu praktiskās apmācības vietās, kā arī ārzemēs un
labprāt dalās savā pieredzē. Saimnieki īpaši uzteic
augstskolu studentus, kuriem jau ir konkrēts viedoklis
nozares jautājumos un dotie padomi ir vērā ņemami
saimniecības darbības attīstībai.
Izvērtējot saimniecību atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, tika atbalstītas 17 saimniecības piecās nozarēs,
jo mežsaimniecības nozarē nebija pieteikusies neviena saimniecība.

Prakses vietas tika vērtētas sešās nozarēs
Mācību prakšu saimniecību tīkls pastāv vēl šobrīd un
savu darbību turpina, taču 2011. gadā Valsts Lauku
tīkla pasākuma „Mācību prakšu saimniecību tīkla
uzturēšana” ietvaros tika piesaistīts finansējums, lai
atlasītu un atbalstītu 20 modernu tehnoloģiju
N.p.k.
1

Zemnieku saimniecība „Eicēni”

Pārgaujas

Straupes

2

Zemnieku saimniecība „Stivriņi”

Aglonas

Kastuļinas

3

SIA „Ar B agro”

Tukuma

Sēmes

Nozare
Bioloģiskā lauksaimniecība
Bioloģiskā lauksaimniecība
Dārzkopība

4

Zemnieku saimniecība „Galiņi”

Ogres

Madlienas

Dārzkopība

Bauskas

Vecsaules

Laukkopība

Talsu

Lībagu

Laukkopība

Rēzeknes

Viļānu

Laukkopība

5
6
7

Nosaukums

Zemnieku saimniecība
„Mežmārtiņi”
APP „Valsts Stendes graudaugu
selekcijas institūts”
SIA „Latgales lauksaimniecības
zinātnes centrs”

Novads

14

Pagasts
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Nosaukums

Novads

Pagasts

Nozare

8

Zemnieku saimniecība „Kotiņi”

Viļakas

Šķilbēnu

Laukkopība

9

SIA „Rideļu dzirnavas”

Engures

Engures

Lauku tūrisms

10

Zemnieku saimniecība
„Sollomina muiža”

Aglonas

Aglonas

Lauku tūrisms

11

Zemnieku saimniecība „Ziķi”

Saldus

Zirņu

Lopkopība

12

Zemnieku saimniecība „Vērdiņi”

Vecumnieku

Bārbeles

Lopkopība

13

SIA „Mikaitas”

Limbažu

Limbažu

Lopkopība

14

Zemnieku saimniecība „Liepas”

Pārgaujas

Stalbes

Lopkopība

15

Zemnieku saimniecība „Deņevo”

Aglonas

Kastuļinas

Lopkopība

16

SIA „Siliņi”

Aknīstes

Asares

Lopkopība

17

SIA „Latvijas Lauksaimniecības
universitātēs mācību un pētījumu saimniecība ”Vecauce””

Auces

Vecauces

Lopkopība

Katrai no izvēlētajām 17 prakses vietām 2011. gadā
par viena praktikanta uzņemšanu tiek piešķirts
atbalsts. Lai saņemtu šo atbalstu, prakses vietai jānodrošina:
• praktikanta uzņemšana, kam prakses ilgums nav
mazāks par piecām nedēļām;
• izglītības iestādes izstrādātās prakses programmas
izpilde;
• praktikantu ēdināšana un nakšņošana.
LLKC ar saimniecībām plāno sadarboties ne tikai kā
ar prakses vietām, bet arī kā Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros organizēto semināru, apmācību un

pieredzes apmaiņas braucienu apskates saimniecībām. Šajās saimniecībās dalībnieki varēs iepazīties ar
saimniecības darbību, dažādiem tehnoloģiskajiem
risinājumiem un iegūs pieredzi, ko varēs izmantot
savā saimniecībā.
Praktikanti, kuri vēlas praktizēties šajās saimniecībās,
sīkāku informāciju var atrast mājaslapās www.llkc.lv
sadaļā Pakalpojumi/Prakses vietu atzīšana un
www.laukutikls.lv sadaļā Lauku tīkla pasākumi.
Sagatavoja LLKC Tālākizglītības nodaļas
vecākā speciāliste Jolanta Sūna
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Valsts Lauku tīkla speciālists katrā novadā
Ņemot vērā iepriekšējos gados labi novērtēto lauku
attīstības speciālistu darbu lauku teritorijās, tika
meklētas iespējas to turpināt, tāpēc 2009. gada beigās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
darbā Valsts Lauku tīklā pieņēma un Latvijas novados darbu uzsāka 64 speciālisti, bet līdz 2010. gada
februāra beigām – vēl 61 speciālists. Katrā novadā,
izņemot trīs Pierīgas novados (Carnikavas, Saulkrastu un Salaspils), strādā viens novada speciālists. Šo
Pierīgas novadu iedzīvotājiem un lauku uzņēmējiem
iespēju robežās palīdzēs kaimiņu novadu, kā arī
Aizkraukles un Ogres Lauku attīstības biroja speciālisti. Divpadsmit Latvijas novados (Ventspils, Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Saldus, Jelgavas, Limbažu, Rēzeknes, Madonas, Daugavpils, Gulbenes, Alūksnes)
darbojas divi lauku attīstības speciālisti. Informāciju
par sava novada lauku attīstības speciālistu atradīsiet mājaslapā www.laukutikls.lv/kontakti.

speciālisti aktīvi piedalās semināru un apmācību organizēšanā par lauku iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. Šie pasākumi notiek attiecīgo novadu teritorijās un tajos var piedalīties var ikviens interesents. Sīkāka informācija par Valsts Lauku tīkla organizētajiem
pasākumiem
atrodama
mājaslapā
http://
www.laukutikls.lv/notikumi.
Parakstoties uz jaunumu saņemšanu savā e-pastā, ik
dienas jūs savā e-pastā varēsiet saņemt informāciju
par aktualitātēm laukos.
Mājaslapā nozaru speciālistiem ir iespējams uzdot sev
interesējošus jautājumus, uz kuriem atbildi saņemsiet
savā e-pastā.
Laipni aicinām iesaistīties mājaslapas papildināšanā,
sūtot mums savu aktuālo informāciju uz laukutikls@llkc.lv.
Uz tikšanos www.laukutikls.lv!

Novadu lauku attīstības speciālistu galvenais uzdevums ir iedzīvotāju informēšana par Lauku attīstības
programmas
sniegtajām
iespējām.
Novadu

Sagatavoja Valsts Lauku tīkla Sekretariāts
Projektu vadītāja Zanda Dimanta

Atvērto durvju dienas DEMO FARM saimniecībās
Projektā „Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā” jeb DEMO FARM iesaistītās saimniecības vasarā
aicina uz atvērto durvju dienām. Šajās dienās interesentiem būs iespēja iepazīties ar saimniecībām, uzklausīt saimnieku pieredzi, bērni varēs spēlēt projektā sagatavotās spēles, kā arī apskatīt dzīvniekus.
Atvērto durvju dienas saimniecībās:
• 5. jūlijā – z/s “Valti” – lauksaimniekiem, kas interesējas par gaļas liellopu audzēšanu;
• 7. jūlijā – z/s “Lielkrūzes” – vides speciālistiem;
• 9. jūlijā – z/s ”Jaun-Ieviņas” – ģimenēm un citiem
interesentiem;
• 16. jūlijā – z/s ”Vekši” - ģimenēm un citiem interesentiem;

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

• 23. jūlijā – p/s “Vīksnas” – ģimenēm un citiem interesentiem;
• 30. jūlijā – z/s “Mauriņi” – ģimenēm un citiem interesentiem;
• 1. augustā – p/s “Silkalni” – visiem tiem, kas interesējas par ārstniecības augiem.
Sīkāku informāciju par šiem pasākumiem meklējiet
tuvāk pasākuma norises datumam LLKC un Latvijas
Dabas fonda mājaslapās (www.llkc.lv un www.ldf.lv).
Projekta DEMO FARM teritorija Latvijā aptver Kurzemi, Vidzemi, Rīgu,
Pierīgu; Igaunijā – Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Tartumaa,
Jõgevamaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Läänemaa, Saar ema un, Hiiumaa reģionu.
Projekts tiek līdzfinansēts no Igaunijas – Latvijas programmas 20072013 Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.

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

