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Sagatavots SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220
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AKTUALITĀTES
Grozījumi normatīvajos aktos
Kooperatīvajām sabiedrībām palielināts
dibinātāju skaits
Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā. Svarīgākie grozījumi ir
šādi:
• lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem (iepriekš likums paredzēja, ka
kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim – Kooperatīvo sabiedrību likuma 8. pants).
• lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības gan dibinātājs, gan biedrs var būt
cita lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (iepriekš likums paredzēja, ka
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvas
sabiedrības dibinātāji un biedri var būt fiziskās
vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus – Kooperatīvo sabiedrību
likuma 11. un 18. pants).

Nemaksās kompensācijas par īpaši
aizsargājamo sugu dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem
Sakarā ar grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā, sākot ar šā gada 1. jūliju pārtrauks
maksāt kompensācijas par īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītajiem būtiskiem postījumiem.
Līdz šim Sugu un biotopu aizsardzības likumā
bija noteikts, ka zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir tiesības saņemt no Latvijas
Vides aizsardzības fonda līdzekļiem kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un
migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem. Tā kā Latvijas Vides aizsardzības fondā nav līdzekļu šādu kompensāciju izmaksai un, ņemot vērā Latvijas ekonomisko situāciju, nav paredzams, ka līdzekļi būs pieejami arī
nākamajos gados, likuma grozījumos noteikts, ka
kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem neaprēķina un neizmaksā 2009., 2010. un 2011. gadā.

Precizētas pasākumu īstenošanas vietas
Sakarā ar pašvaldību teritoriālās reformas pabeigšanu grozīti šādi MK noteikumi, kas saistīti ar LAP
2007.–2013. gadam pasākumiem, precizējot pasākumu īstenošanas vietas:
• 2009. gada 30. jūnijā stājās spēkā grozījumi
MK noteikumos Nr. 300 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)””, par pasākuma īstenošanas vietu
nosakot visu Latvijas teritoriju, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu
Latvijas administratīvajās teritorijās iepriekšējā
gada sākumā;
• 2009. gada 30. jūnijā stājās spēkā grozījumi
MK noteikumos Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, par pasākuma īstenošanas vietu nosakot
Latvijas teritoriju, izņemot republikas pilsētas un
novadu pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī šādas teritoriālās vienības: Ādažu novads, Babītes novada Babītes pagasts, Baldones
novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads,
Ķekavas novada Ķekavas pagasts, Mārupes novads, Olaines novada Olaines pagasts, Ropažu
novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads,
Siguldas novada Siguldas pagasts un Mores
pagasts, Stopiņu novads. Iedzīvotāju skaitu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās iepriekšējā gada sākumā.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc attiecīgajiem normatīvajiem aktiem
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Lauksaimniecības datu centrs
informē
Lauksaimniecības datu centrs savus klientus
informē, ka ar 2009. gada 1. jūliju ir iespēja
telefoniski pasūtīt krotālijas.
Pasūtot krotālijas, jāzina
• ganāmpulka numurs, īpašnieks;
• informācija par pasūtījumu;
• informācija par veikto maksājumu;
• krotāliju saņemšanas vieta.
• Krotāliju pasūtījumus pieņem no pirmdienas līdz
piektdienai, laikā no 830 līdz 1700, tālrunis –
67095064.
LDC mājaslapas informācija

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Svarīgākās izmaiņas normatīvajos
aktos, kas stājās spēkā 2009. gada
1. jūlijā
Samazināts neapliekamais minimums
MK 14.06.2009. noteikumi Nr. 531 „Noteikumi par
mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” nosaka, ka no 01.07.2009. neapliekamais
minimums ir 35 lati.
Atvieglojums par apgādībā esošu personu saglabāts
iepriekšējā apmērā – 63 lati.
Likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu
laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”
Ar 2009. gada 1. jūliju spēkā stājās jauns likums. Tas
nosaka pensiju, ģimenes valsts pabalsta un vecāku
pabalsta izmaksas apmērus laikposmā no
2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim.
Minētajā laika periodā pensijas un pabalstus
paredzēts izmaksāt šādā apmērā:
• valsts vecuma pensiju un izdienas pensiju – 90%
no piešķirtās pensijas apmēra;
• valsts vecuma pensiju un izdienas pensiju saņēmējam, kurš ir obligāti sociāli apdrošinātā persona
(darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), – 30% no
piešķirtās pensijas apmēra. Pensijas samazinājumu
piemēro ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko
mēnesim, kurā pensijas saņēmējs ir kļuvis par obligāti sociāli apdrošināto personu (darba ņēmēju
vai pašnodarbināto);
• vecāku pabalstu personai, kura bērna kopšanas
laikā ir obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba
ņēmējs vai pašnodarbinātais), – 50% no piešķirtā
pabalsta apmēra. Pabalsta samazinājumu piemēro
ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim,
kurā persona ir kļuvusi par obligāti sociāli
apdrošināto personu.

Laika periodā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada
31. decembrim Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā
ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir
astoņi lati mēnesī.
Pensijas 70% apmērā netiks samazinātas tiem
pensionāriem, kuri ir:
• zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieki;
• autoratlīdzības saņēmēji;
• fiziskās personas, kuras veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai gūst ienākumus no personīgās
palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir
reģistrējušās kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājas;
• pašvaldību deputāti, komercsabiedrību valžu, padomju locekļi, ja tie savus pienākumus veic bez atlīdzības. No 2009. gada 1. jūlija saskaņā ar
izmaiņām likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
šādas personas nav uzskatāmas par sociālajai
apdrošināšanai pakļautām personām.
Minētajām personām pensijas tiks samazinātas tikai
10% apmērā.
2

Pašnodarbinātajiem par tiem mēnešiem, kuros ienākumi sasniedz vai pārsniedz MK noteikto minimālo
robežu (šogad – Ls 180), ir jābūt reģistrētiem VID un
jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šajā gadījumā tiks piemērots 70% samazinājums. Ja pašnodarbinātā ienākumi nesasniedz minimālo apmēru un sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek veiktas, pensijas
samazinājums 70% apmērā viņam netiks piemērots.
Pensija tiks samazināta 10% apmērā.
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periodā. Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, slimības pabalsta izmaksas periodu varēs pagarināt, bet ne ilgāk
kā līdz 52 kalendārajām nedēļām.
Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta izmaksas
apmērā un termiņā
Bezdarbnieka pabalstu izmaksās 9 mēnešus. Par pagarinātā perioda mēnešiem (pēc 1. jūlija) bezdarbnieka
pabalsts būs konstanta summa – 45 lati mēnesī. Pagarinātajā periodā 45 latus mēnesī saņems tie bezdarbnieki, kuriem:
• darba stāžs ir no 1 līdz 9 gadiem. Šie bezdarbnieki
pabalstu 45 latu apmērā saņems pēdējos piecus
mēnešus;
• darba stāžs ir no 10 līdz 19 gadiem. Šie bezdarbnieki
pabalstu 45 latu apmērā saņems pēdējos trīs
mēnešus.
• Samazināts periods, kurā jābūt veiktām iemaksām, lai
noteiktu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu – 12 mēnešu periodā iemaksām jābūt veiktām 9 mēnešus
(līdz šim 18 mēnešu periodā– 12 mēnešus).

Darba devējiem jāņem vērā, ka šī likuma 8. pants
maina termiņu, kādā iesniedzamas ziņas par darba
ņēmējiem.
No 2009. gada 1. jūlija darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā triju darba
dienu laikā pēc tam, kad persona ir ieguvusi, mainījusi
vai zaudējusi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedzot Valsts
ieņēmumu dienestam ziņas par darba ņēmējiem.
Izmaiņas slimības pabalsta izmaksas termiņiem
Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par maternitātes un
slimību apdrošināšanu”, slimības pabalsta izmaksas
ilgums samazināsies no 52 līdz 26 nedēļām, ja persona slimo nepārtraukti. Savukārt, ja slimo ar pārtraukumiem, – uz laiku ne ilgāku kā 52 nedēļas trīs gadu

Sagatavoja LLKC
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Linda Puriņa

AUGKOPĪBA
Ražas prognoze vasarājiem
4

Ražas prognoze vasarāju labībām (vasaras kviešiem,
miežiem, auzām, rapsim un griķiem) tika veikta laikā
no 15. līdz 19. jūnijam. Salīdzinot šī gada vasarāju
ražas prognozes ar 2008. gada prognozēm jūnijā redzams, ka šī gada prognozes miežiem (1. attēls) un
vasaras rapsim (2. attēls) visos reģionos ir augstākas.
Visaugstākā vasaras miežu raža – 3,5 t/ha – šobrīd,
tāpat kā 2008. gadā, tiek prognozēta Vidzemē ( Valmieras rajonā –3,7 t/ha). Arī vasaras rapsim augstākās
ražas, tieši tāpat kā pagājušogad, tiek prognozētas
Kurzemē – 3 t/ha un Zemgalē – 2,7 t/ha.
Vasaras kviešiem (3. attēls) un griķiem (4. attēls)
2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, prognozētās
ražas ir zemākas.
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1. att. Vasaras miežu ražas prognoze jūnijā
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Latgale

2. att. Vasaras rapša ražas prognoze jūnijā
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3. att. Vasaras kviešu ražas prognoze jūnijā

4. att. Griķu ražas prognoze jūnijā

Vasaras kviešiem Zemgalē šogad prognozētā raža ir
par 22%, bet Vidzemē – par 24% zemāka, vienīgi
Latgalē šogad tā par 21% pārsniedz pagājušā gada
prognozi. Arī griķiem vienīgi Latgalē 2009. gadā tiek
prognozēta par 0,2 t/ha augstāka raža nekā

2008. gadā. Pārējos reģionos šī gada prognozes ir
zemākas.
Auzām (5. attēls) ražas prognozēšana tika veikta
Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Vidzemē prognozēšana šogad netika veikta.
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5. att. Auzu ražas prognoze jūnijā
Augstākās auzu ražas šogad tiek prognozētas Vidzemē un Latgalē – 2,7 t/ha (Vidzemē tas varētu būt par
0,2 t/ha, Latgalē – par 0,5 t/ha lielāka nekā
2008. gadā). Kurzemē šogad raža tiek prognozēta par
0,7 t/ha zemāka nekā 2008. gadā.

Salīdzinot vasarāju labību 2008. gada un 2009. gada
jūnija ražas prognozes, kopumā tās nav būtiski atšķirīgas. Ražas prognozēšana nākamajos mēnešos tiks
turpināta. Jūlijā tiks veikta ražas prognoze gan
ziemāju, gan vasarāju labībām, kā arī kartupeļiem.
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā

LOPKOPĪBA
Par lauku saimnieku aizvietotājiem
Aizvietotāju programmas darbībai valsts sniedz
atbalstu. Šī gada atbalsta nosacījumi ir izklāstīti
2009. gada 3. februāra MK subsīdiju noteikumu
Nr. 107 (4. pielikums. Atbalsts izglītībai un zinātnei.
Atbalsts lauku saimnieku aizvietotāju programmai)
20. – 27. punktā.
Pirmo aizvietotāju sagatavošana jau notika
2007. gadā, kad apmācību veiksmīgi beidza 10 cilvēki,
kuri saņēma sertifikātu. Lauku saimnieku aizvietotāji
Valsts
ieņēmumu dienestā
reģistrējas kā

Kā zināms, piena lopkopības un jaunlopu audzēšanas
saimniecībās īpašniekam nav tā saucamo brīvo periodu, kad iespējams atpūsties un, galvenokārt, uzlabot savu veselību, jo nav pietiekami apmācītu cilvēku, kuriem varētu uzticēt saimniecības vadīšanu
saimnieka prombūtnes laikā. Lauku saimnieku aizvietotāji ir apmācīti piena lopkopības un jaunlopu
audzētāju saimniecību īpašnieku aizvietošanai uz
kādu laiku, kas saistīts ar saimniecības īpašnieka darbnespēju, plānotām operācijām, slimībām.

4

pašnodarbinātas personas. No apmācītajiem aizvietotājiem kā lauku saimnieku aizvietotāji šobrīd aktīvi
strādā četri:
• Alda Aizsilniece – Preiļu raj.,
• Dace Jevdokimova – Madonas raj.,
• Valentīna Gžibovska – Preiļu raj.,
• Nadīna Rozīte – Valmieras raj.
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2009. gadā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) uzsāk jaunu aizvietotāju sagatavošanu, tādēļ aicina pieteikties cilvēkus, kuri vēlētos
strādāt kā aizvietotāji un būtu gatavi apgūt valsts apmaksātu apmācību programmu. Pēc apmācību programmas apguves viņi iegūtu sertifikātu un tiesības
strādāt kā lauku saimnieku aizvietotāji. Pēc grupas
noformēšanas tiks veikta teorētiska un praktiska potenciālo aizvietotāju apmācība; mācību sākums paredzēts septembrī.
Nokārtojot eksāmenu, aizvietotājs iegūst sertifikātu
un kļūst tiesīgs strādāt visā Latvijas teritorijā.
Lai varētu piedalīties lauku saimnieku aizvietotāju
mācībās, pretendentam
• jābūt B kategorijas vadītāja apliecībai,
• jābūt iespējai pārvietoties ar savu automašīnu uz
darbu saimniecībā,
• jābūt iespējai aizvietot saimnieku viņa prombūtnes
laikā arī brīvdienās un svētku dienās,
• jāspēj veikt darbus dzīvnieku mītnē un slaukšanas
telpās – teļu apkopšanu, govju ēdināšanu, govju
slaukšanu,
• jāspēj strādāt āra apstākļos.
Pieteikšanās uz mācībām notiek, aizpildot pieteikuma
anketu, kuru var nosūtīt
• pa faksu 63022264;
• uz adresi – Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, ar norādi LLKC
Lopkopības nodaļai.
• Pieteikuma anketu var iesniegt LLKC arī personīgi.

Aizvietotāju pakalpojumi īpaši pieprasīti ir Preiļu un
Madonas rajonā pateicoties koordinatores Zitas
Briškas (no Viduslatvijas Lauku attīstības biroja, Preiļu
raj.) aktīvajai darbībai. Kad saimniecība ir pieprasījusi
lauku saimnieka aizvietotāja pakalpojumu, koordinatora uzdevums ir uzturēt saikni starp aizvietotāju un
saimniecību, palīdzēt sakārtot līgumsaistības, noformēt rēķinus, kā arī paskaidrot visus jautājumus, kas ir
saistīti ar pakalpojuma pieteikšanu, jo ir tādas saimniecības, kuras saņem valsts atbalstu par šī pakalpojuma izmantošanu un ir saimniecības, kuras neatbilst
nolikuma „Lauku saimnieku aizvietotāji” prasībām un
tāpēc tām 100% apmērā ir jāapmaksā aizvietotāja
darbs.
Pakalpojuma ņēmējs var būt juridiska (zemnieku
saimniecība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība) vai fiziska (piemājas saimniecība, individuālais komersants, pašnodarbinātais) persona. Uz
aizvietotāja pakalpojuma izmantošanu var pretendēt
jebkura piena lopkopības un jaunlopu saimniecība
visā Latvijas teritorijā, kurā
• ir 5 – 100 slaucamās govis vai līdz 100
jaunlopiem;
• lieto minimālo slaukšanas tehnoloģiju –
slaukšanu kannās;
• var nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošas
telpas aizvietotājiem (tualete, duša).

Pieteikuma anketas paraugs atrodams LLKC
mājaslapā www.llkc.lv pie pagastu konsultantiem vai
lauku attīstības birojos.
Sagatavots LLKC Lopkopības nodaļā
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Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi
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Platību maksājumi

Agrovides maksājumi

Šķiedras linu pirmapstrādes atbalsts

Atbalsts par novērtētām E klases un I klases aitām un E klases teķiem **
Atbalsts E klases un I klases vaislas aitu māšu novērtēšanai **
Atbalsts par augstvērtīgu šķirnes teķu novērtēšanu **
Atbalsts par novērtētām vaislai audzējamām E klases un I klases kazām, kas uz 2009. gada 1.
augustu jaunākas par 1 gadu **
Atbalsts par pārraudzības ganāmpulkā esošām kazām **
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes āžu noteikšanai **
Atbalsts ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai briežkopībā, zvērkopībā,
truškopībā, strauskopībā un biškopībā **
Atbalsts šķirnes sēklu audzētājiem, kuri realizējuši pašaudzētas sertificētas sēklas
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)
Tūrisma aktivitāšu veicināšana
Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem
Ražotāju grupas

Lauku saimniecību modernizācija

Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana

Iesniegums PVTM par 2009. gadā nokautiem un eksportētiem liellopiem *
Iesniegums PVTM par kartupeļu cieti
Iesniegums PVTM par zīdītājgovīm
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Iesniegums PVTM par zālāju un linu sēklām
Atbalsta iesniegums par linšķiedras apjomu, ko plānots iegūt no attiecīgā tirdzniecības gadā
audzētiem linu stiebriem
Šķiedras linu pirmapstrādes Ražošanas deklarācija

Laika perionds (līdz 15. septembrim), kad platībai jābūt vismaz 1 reizi nopļautai un zālei novāktai
(saņemot pasākuma Agrovide 2007-2013 apakšpasākumu Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos 2007-2013 aktivitātē Vēlā pļaušana un Buferjoslu ierīkošana 2007-2013 atbalstu)

Laika perionds (līdz 10. septembrim), kad platībai jābūt vismaz 1 reizi nopļautai un zālei novāktai
(saņemot pasākuma Agrovide 2004-2006 apakšpasākumu Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos 2004-2006 aktivitātē Vēlā pļaušana un Buferjoslu ierīkošana 2004-2006 atbalstu)

Zāles noganīšanas vai nopļaušanas laiks VPM un VPM+PVTM lopbarības platībās

Termiņš

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

Atskaite par pavadzīmju numuru izlietojumu

Tikai tām zemnieku saimniecībām, kuras šo termiņu PVN atskaišu iesniegšanai ir saskaņojušas ar VID.

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
** Iesniegumu iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija

Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

Darījumu kvītis

Pavadzīmes ar VID piešķirtajiem
numuriem

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

Augkopība
Riska samazināšana

Netradicionālās nozares

Kazkopība

Aitkopība

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda
pasākumi

Lauku attīstības programmas pasākumi

*

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV; laukutikls@llkc.lv, WWW.LAUKUTIKLS.LV
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5

10

Jūlijs
15
19

*

25

31

1

*

Augusts
15
25
31

Septembris
1
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SVARĪGĀKIE DATUMI, KURUS LAUKU UZŅĒMĒJS NEDRĪKST AIZMIRST 2009. GADA AUGUSTĀ

Papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM)

Nacionālās subsīdijas

Grāmatvedība un
nodokļi
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LAUKU

tīkla

LAPA

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
LEADER projektu ieviešana
Sākot ar jūniju, vietējās rīcības grupas sāka
izsludināt pieteikšanos uz LEADER pasākumu projektu iesniegšanu. Latvijā ir apstiprinātas 33 vietējās rīcības grupas un izstrādātas vietējās attīstības
stratēģijas. Katra grupa ir noteikusi savus projektu
iesniegšanas termiņus – pārsvarā pieteikšanās
sākusies jūlijā, tomēr katrai rīcības grupai tā ir
noteikta citos termiņos.

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu
veidā, un tās īstenošanai 2009.–2013. gadā ir iespēja piesaistīt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas
Zivsaimniecības fonda līdzfinansētiem pasākumiem.

Kā jau iepriekš rakstīts (Lauku Lapa Nr. 36), Lauku
attīstības programmas 2007.–2013. gadam finansējums un pasākumi ir sadalīti četrās asīs. Katrai
asij ir norādīts mērķis, pasākumu kopums, kas
palīdz šo mērķi sasniegt, un noteikts finansējums.
Atgādinām, ka
• 1. ass finansējums tiek virzīts pasākumiem, kas
atbalsta ražošanas veicināšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs;
• 2. ass pasākumi saistās ar maksājumiem par
mazāk labvēlīgiem apvidiem un bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību;
• 3. ass finansējums novirzīts pasākumiem, kas
paredzēti ar lauksaimniecību nesaistītai lauku
uzņēmējdarbības dažādošanai, kā arī pašvaldībām lauku teritoriju sakārtošanai;
• 4. ass pasākumi tiks īstenoti ar LEADER pieeju.

Kādos pasākumos atbalstu var saņemt ar
LEADER pieeju?
Atbalsta saņemšanas nosacījumi noteikti MK noteikumos Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas
teritorijā”
un
pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.
Ar LEADER pieeju var īstenot projektus šādos
pasākumos:
• „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”,
• „Lauku saimniecību modernizācija”,
• „Lauksaimniecības
produktu
pievienotās
vērtības radīšana”,
• „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)”,
• „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”,
• „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”,
• „Lauku
mantojuma
saglabāšana
un
atjaunošana”.
Pasākuma īstenošanas teritorija ir pasākumu atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktā teritorija,
kurā tiek īstenota vietējās attīstības stratēģija.

Šajā rakstā sīkāk tieši par 4. asi un LEADER pieeju.
LEADER paredz iespēju veicināt sadarbību starp
lauku iedzīvotājiem, vietējām rīcības grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī attīstīt vietējo rīcības grupu sadarbības tīklu informācijas un pieredzes apmaiņai. Ar LEADER pieeju
iespējams pieteikties ne tikai 4. ass, bet arī 1. un
3. ass pasākumiem. Šī pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzēta
skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kuras ir aktuālas konkrētās lauku teritorijas
iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas
attīstības prioritātes. Lai nodrošinātu kopīgu
(integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām
rīcības grupām (partnerībām), kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem
sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām.
Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko
izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa,
balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un
saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm.
Ar visām apstiprinātajām attīstības stratēģijām
var iepazīties LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/ Lauku attīstības programmas pasākumi (2007. - 2013.gads)/ 4. ass. LEADER pieejas
īstenošana.
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Šos pasākumus papildina arī tādas aktivitātes kā
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu
• pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem;
• sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.
Šīs aktivitātes veicamas vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijās.

pildīšana, saskaņā ar kuru tiek iznomāta kāda lieta, izgatavota jauna lieta, uzlabota vai pārveidota esoša lieta vai
tās īpašības vai veikts darbs, vai gūts nematerializēts darba rezultāts, vai arī tiek veikta preču
tirdzniecība.

Atbalstu

Šī aktivitāte ir vērsta uz sabiedrisko aktivitāšu (tajā skai-

• iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

šajos pasākumos un aktivitātēs var saņemt, ja tās ir ietvertas vietējā attīstības stratēģijā.

tā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem. Vietējās rīcības grupas kompetencē ir atkarībā no vietējām vajadzībām noteikt vietējā attīstības stratēģijā plānotās darbības, kas
tiek atbalstītas šo aktivitāšu ietvaros.

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana
Par 1. un 3. ass pasākumiem iepriekš jau rakstīts
„Lauku Lapā”, tāpēc šoreiz tieši par 4. ass
pasākumiem.
Pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana” mērķis ir veicināt lauku
ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo
pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanos.
Atbalsta saņemšanas nosacījumus nosaka MK noteikumi Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
“Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, kas stājās spēkā 2009. gada 21. janvārī.
Pretendējot uz šo atbalstu, jāievēro arī MK noteikumi Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai“,
kuros ietverti vispārīgie nosacījumi atbalsta
saņemšanai.

Kas var saņemt atbalstu?
Atbalsta pretendenti var būt
• biedrības vai nodibinājumi;
• vietējās pašvaldības;
• citas juridiskas vai fiziskas personas, kuras īstenos
projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
teritorijā.
Kur var īstenot projektus?
Pasākuma īstenošanas vieta ir vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorija.
Cik liels ir pieejamais finansējums?
Viena
atbalstāmā
projekta
atbalsta
apjoms
(attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz Ls 14 000.
Tomēr vietējā rīcības grupa vietējā attīstības stratēģijā
var samazināt atbalsta apjomu un intensitāti, tāpēc
pirms projektu rakstīšanas jāizpēta konkrētā attīstības
stratēģija.

Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
• iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem;

Minētā aktivitāte ir vērsta uz vietējiem iedzīvotājiem
paredzamo jaunu pakalpojumu izveidi, esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu sasniedzamību, ar to saprotot infrastruktūras izveidi pie
pakalpojuma sniegšanas objekta. Noteikumu izpratnē
termins „pakalpojums” ir personas saimnieciskās vai
profesionālās darbības ietvaros (par atlīdzību vai bez
tās) veikta pasūtījuma izpilde vai noslēgta līguma
8
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Kāda ir atbalsta intensitāte?
Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo
izmaksu summas ir šāda:
• līdz 90% – biedrībām un nodibinājumiem;
• līdz 75% – vietējām pašvaldībām;
• līdz 50% – citām juridiskām un fiziskām personām.
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• būvmateriālu iegāde, pamatojieties uz būvprojektu,
kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;
• teritorijas labiekārtošana (piemēram, teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošana);
• vispārīgās izmaksas (piemēram, arhitektu, inženieru
un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču
izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā),
kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz 8% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

Kādi nosacījumi atbalsta pretendentam ir
jāievēro, lai saņemtu atbalstu?
• Projektam ir jāatbilst vietējai attīstības stratēģijai.
• Atbalsta pretendents un projektā paredzētās
aktivitātes neatbilst LAP 2007.–2013. 3. ass pasākumu, kurus var īstenot ar LEADER pieeju, atbalsta
saņemšanas nosacījumiem.

Tas nozīmē, ka atbalsta pretendenta paredzētās
aktivitātes nevar būt tādas, kuras varētu īstenot arī
tādos pasākumos kā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai”, „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”,
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un
„Lauku mantojuma saglabāšana”.

Aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” gadu pēc
projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu
saistītā personāla atalgojuma izmaksas, kas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas.

• Projekta īstenošanas naudas plūsmā projekta īstenošanas gadā un gadā pēc projekta īstenošanas
naudas atlikumam katra mēneša beigās ir jābūt
pozitīvam (naudas plūsma pierāda iespēju īstenot
projektu un sasniegt mērķi).
• Īstenojot projektu, ir jāsasniedz minēto aktivitāšu
mērķis.

Kur meklēt papildu informāciju?
Saistībā ar LEADER projektiem jāseko līdzi informācijai,
ko vietējās rīcības grupas sniedz gan laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, gan vietējos laikrakstos un mājaslapās.
Tāpat noderīga informācija par šiem projektiem un to
pieņemšanas termiņiem ievietota LAD mājaslapā.
Valsts lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv sadaļā
Rokasgrāmata ievietota rokasgrāmata „LEADER projektu ieviešanas dokumentācijas sagatavošana”, kur
sniegta informācija par visiem iespējamajiem pasākumiem, kurus var īstenot ar LEADER pieeju, ja aktivitāte
iekļauta vietējā attīstības stratēģijā – par nosacījumiem
un iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas ietilpst attiecināmajās izmaksās?
Attiecināmās izmaksas ir šādas:
• jaunu pamatlīdzekļu un iekārtu iegāde un
uzstādīšana;
• ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un visas ar to saistītās izmaksas
(tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un
ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde,
ventilācijas un apkures sistēmas), pamatojoties uz
līgumu ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par
darba izpildi;

Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā

LOPKOPĪBA
Par zirgu dzimtas dzīvnieku
elektronisko identifikāciju
izsniegta pase, uzskata par apzīmētiem un tiem elektroniskā identifikācija netiek prasīta. Savukārt zirgu
dzimtas dzīvnieki, kuri dzimuši līdz 2009. gada 30. jūnijam, bet kuriem līdz šim datumam nav izsniegta pase,
līdz 2009. gada 31. decembrim jāapzīmē atbilstoši
Regulas prasībām.
Zirgu apzīmēšana un identifikācijas dokuments – pase,
kurā ir iekļauts dzīvnieka pazīmju apraksts, vairs nav
jaunums zirgu īpašniekiem, jo to nosaka MK noteikumi
Nr. 712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu

Saistībā ar Komisijas Regulu Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Regulas 90/426/EEK un 90/427/EEK
attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju,
informējam, ka no 2009. gada 1. jūlija visiem zirgu
dzimtas dzīvniekiem (zirgiem, ēzeļiem, zebrām), tai
skaitā arī savvaļā dzīvojošiem, būs jābūt injicētiem
elektroniskajiem identifikatoriem un izsniegtām
pasēm.
Regula nosaka, ka tos zirgu dzimtas dzīvniekus, kuri
dzimuši līdz 2009. gada 30. jūnijam un kuriem jau ir
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reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”,
kas stājušies spēkā 2003. gada 20. decembrī. Bet
zirgu īpašniekiem jāņem vērā, ka turpmāk būs nepieciešams zirgus apzīmēt arī ar īpašu mikroshēmu,
ko ievada zemādā.
Elektroniskais identifikators ir maza izmēra mikroshēma, kas ietverta bioloģiski neaktīvā kapsulā, kuru
zirgiem ievietos kaklā pakauša saites apvidū zem
krēpēm. Elektroniskais identifikators saturēs unikālu
identifikācijas numuru, kuru iespējams nolasīt ar
atbilstošu elektronisku lasīšanas ierīci – skeneri. Elektroniskajam identifikatoram jāpaliek dzīvniekā visu
viņa dzīves laiku.
Tā kā elektroniskais numurs tiks reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datu bāzē, dzīvnieka identitāti
un izcelsmi būs iespējams ātri un precīzi noskaidrot
sacensībās, treniņos, staļļos, kā arī gadījumos, kad
zirgs ir noklīdis vai nozagts.
Elektroniskās identifikācijas mērķis ir
• nodrošināt zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju
un izcelsmes izsekojamību tirdzniecībā un
ciltsdarbā;
• novērst tādu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas nonākšanu pārtikas apritē, kuri ir ārstēti ar medikamentiem, kuru lietošana dzīvniekiem, no kuriem iegūst
pārtikas produktus, ir aizliegta.

21.07.2009 / Nr. 6

Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta
inspektora,
dzīvnieku
neidentificēšanu
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites uzliek
naudas sodu:
• fiziskajām personām – no 5 līdz 150 latiem,
• juridiskajām personām – no 10 līdz 250 latiem.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek
naudas sodu:
• fiziskajām personām – no 150 līdz 250 latiem,
• juridiskajām personām – no 250 līdz 500 latiem.
Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas
un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā
arī informācijas nesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par dzīvnieku dzimšanu, pārvietošanu,
nobeigšanos vai nokautajiem dzīvniekiem uzliek naudas sodu:
• fiziskajām personām – līdz 75 latiem,
• juridiskajām personām – līdz 250 latiem.
Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda, naudas sods ir 150 latu,
juridiskajām personām – līdz 500 latiem.
Sagatavots LLKC Lopkopības nodaļā

LAUKU tīkla LAPA

arī internetā...

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220,
laukutikls@llkc.lv, WWW.LAUKUTIKLS.LV; admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV
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