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AKTUALITĀTES
Informācija zemes apsaimniekotājiem
Zemkopības ministrija informē, ka 2013. gada platību
maksājumu sezonā Lauku atbalsta dienests (LAD) pastiprināti vērtēs, vai persona, kas piesaka lauksaimniecības
zemi tiešajiem maksājumiem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs.
Veicot pārbaudes uz vietas, kā arī izskatot strīdus gadījumus, LAD pastiprināti pievērsīs uzmanību dokumentiem,
kas apliecina, ka pretendents ir veicis lauksaimniecisko
darbību konkrētajos lauksaimniecības zemes hektāros.
Piemēram, informāciju par rīcībā esošo lauksaimniecības

tehniku, apmaksātus rēķinus vai kvītis par izdevumiem degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegādei vai
saņemtiem lauksaimniecības pakalpojumiem.
Zemkopības ministrija atgādina, ka lauksaimnieks ir
persona, kas veic lauksaimniecības produktu ražošanu vai audzēšanu, ieskaitot ražas vākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai veic zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
ZM informācija

Grozīti piena kvotu administrēšanas noteikumi
2013. gada 22. februārī stājās spēkā grozījumi MK
noteikumos Nr. 1040 „Piena kvotu administrēšanas
noteikumi”.
Grozījumi ievieš izmaiņas darījumos ar piena kvotu – tiek
atjaunota piena kvotas noma un pagarināts darījumu ar
piena kvotu veikšanas termiņš. Ir veikti precizējumi sadaļā, kas skar ražotāju pienākumus, – turpmāk informācija
Lauksaimniecības datu centram (LDC) par piena pircēju,
kurš veiks maksājumu par ražotāja pārsniegto piena kvotu, būs jāiesniedz rakstveidā, kā arī ir noteikti termiņi
maksājuma veikšanai par pārsniegto piena kvotu. Personai, kura LDC būs reģistrējusi pārvaldnieka statusu, bet
piena realizāciju sešu mēnešu laikā nebūs uzsākusi, turpmāk piena kvota tiks ieskaitīta valsts rezervē.
Saistībā ar valsts rezerves papildināšanu izmaiņas paredz, ka ražotājam, kas piena kvotu esošajā kvotas gadā
būs izpildījis no viena līdz 84,9%, nākamajā 12 mēnešu
periodā ražotāja neizpildīto kvotas daļu samazinās par
50% un atbrīvoto kvotas daudzumu ieskaitīs valsts rezervē. Savukārt tiem ražotājiem, kuri piena kvotu kārtējā
piena kvotas gadā nepildīja un tā tika ieskaitīta valsts
rezervē, kvotas atjaunošana vairs nebūs iespējama, kā arī
ražotājs nevarēs pārdot esošajā kvotas gadā no valsts
rezerves saņemtās piena kvotas.
Turpmāk kā „force majoure” gadījumi, kuriem iestājoties
ražotājam piena kvota tiks saglabāta, būs uzskatāmi stihisku dabas katastrofu (piemēram, plūdu, vētru, ugunsgrēku), radīti zaudējumi un, ja praktizējošs veterinārārsts
būs izsniedzis apliecinošu dokumentu par lauksaimniecības dzīvnieku slimībām, kas ietekmējušas slaucamo
govju veselību, izraisījušas to nobeigšanos vai to piespiedu likvidāciju, tādēļ saimniecībā piena ražošana attiecīgajā 12 mēnešu periodā samazinājusies vismaz par
30% salīdzinājumā ar iepriekšējo 12 mēnešu periodu.
Izmaiņas piena kvotas administrēšanas nosacījumos
paredz noteikt, pēc kāda principa tiks aprēķināts maksājums katram ražotājam par pārsniegto piena kvotas apjomu. LDC pieņems lēmumu par ražotājam aprēķināto

maksājuma summu par pārsniegto piena kvotas
apjomu un to nosūtīs piena ražotājam, piena pircējam un LAD. Grozījumi arī paredz iepriekšminētā
lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.
ZM informācija
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Informācija apzaļumotājiem par dekoratīvo augu stādāmo materiālu
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka
izmantojot apzaļumošanā dažu sugu dekoratīvo augu
stādāmo materiālu, ir jāievēro fitosanitārās prasības.
Saskaņā ar normatīviem aktiem par augu karantīnu noteikts, ka, lai izplatītu konkrētus (fitosanitārajai kontrolei
pakļautos) augus un augu produktus, tiem jāpievieno
attiecīgā veida augu pase, kas apliecina, ka augi ir pārbaudīti un atzīti par veseliem un kvalitatīviem:
 izaudzēti stādaudzētavā, kura reģistrēta nacionālajā
augu aizsardzības dienestā un tiek regulāri pārbaudīta;
 audzēšanas vietā pavairojamais materiāls ir pārbaudīts un brīvs no augu karantīnas organismiem, un
saimniecības apkārtnē nav sastopami attiecīgie augu
karantīnas organismi;
 fitosanitārajai kontrolei pakļautais materiāls, kas importēts no trešajām valstīm, izplata tirgotājs, kas reģistrēts Valsts augu aizsardzības dienestā. Importētais materiāls ir pārbaudīts un tam nav konstatēti
augu karantīnas organismi.
Veicot iepirkumus saistībā ar noteiktu augu iegādi,
lūdzam pieprasīt, lai augu izplatītājs nodrošinātu augus
ar augu pasēm. Sakarā ar to, ka Latvijai ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss uz bakteriālajām iedegām, Latvijā

bakteriālo iedegu saimniekaugus var pārvietot ar
augu pasi, kas paredzēta tieši aizsargājamai zonai
vai arī aizsargzonas apzīmējums ir norādīts pavadzīmē.
Augus, uz kuriem attiecas noteiktās prasības, un
detalizētāku
informāciju
skatīt
http://
www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/584. Vairāk informācijas par augu pasēm un aizsargājamām zonām, kā arī augu karantīnas organismu aprakstus
Jūs varat atrast VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv
sadaļā Informācija sabiedrībai/Par augu karantīnu
Latvijā.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par normatīvajos aktos par augu karantīnu
noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē
nonākušo priekšmetu pārvietošanu ar nederīgu
augu pasi vai bez tās, Valsts augu aizsardzības dienests piemēro sodu juridiskai personai no 100 līdz
5000 Ls, fiziskai personai no 10 līdz 250 Ls vai, attiecīgajā gadījumā, augu konfiscēšanu.
Lauksaimnieki var izmantot VAAD mājaslapā karti
ar aktuālo informācija par kaitīgo organismu izplatību.
VAAD informācija

VALSTS UN ES ATBALSTS
Lauksaimnieki aicināti precizēt lauku bloku platības platību maksājumu
atbalsta saņemšanai
Tā kā tuvojas platību maksājumu pieteikumu iesniegšanas laiks 2013./2014. gada sezonai, tad lauksaimnieki
aicināti elektroniski pārskatīt savas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Lauku atbalsta dienesta (LAD) ģeogrāfiskās informācijas sistēmā un
precizēt tās, ja nepieciešams.
Kam jāprecizē platības?
Platības jāprecizē tiem lauksaimniekiem, kuri apstrādā
zemi, kas uz 2003. gada 30. jūniju bija labā lauksaimniecības stāvoklī, gadījumos, ja
 platībai nav norādīts lauku bloka numurs. Tas sastāv
no 10 cipariem (piemēram, 12345-12345) un ir atšķirīgs no kadastra numura. Ja platība ir bijusi vismaz
divus gadus pēc kārtas pieteikta bez atbalsta, tad
tā var būt izņemta no lauku bloku reģistra.
 mainījusies situācija dabā, salīdzinot ar lauku bloku
karti, piemēram, izcirsti krūmi vai izrakts dīķis.

Kā var veikt lauku bloku precizēšanu?
Lauku bloku precizēšanu elektroniski var veikt tie
lauksaimnieki, kas platībmaksājumu atbalstam
pieteikušies elektroniski – elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS – https://eps.lad.gov.lv/login ),
 izmantojot LAD lauku bloku karšu slāni, kas
pieejams http://karte.lad.gov.lv/ , pārliecinieties
par platību atbilstību patreizējai situācijai;
 konstatējot, ka ir jāveic lauku bloku precizēšana, dodieties uz EPS Lauku bloku precizēšanas
sadaļu, izvēlieties „Pievienojiet bloku precizēšanas iesniegumu”, kur, norādot lauku bloka numuru vai kadastra numuru, gadījumos, ja nav
zināms lauku bloka numurs, un piezīmēs aprakstiet izmaiņas.
Pēc iesnieguma saņemšanas LAD pārskatīs un precizēs iesniegumu, tad sniegs atbildi, nosūtot lauksaimniekam vēstuli EPS.
 Iesniedzot bloku precizēšanas pieprasījumu, jūs
neiesniedzat platību maksājumu iesniegumu
2013. gadam.
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā pēc LAD informācijas
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Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju

Augstvērtīgu šķirnes buļļu
ģenētiskās kvalitātes noteikšana un novērtēšana
pēc pēcnācēju kvalitātes

Kam?

Par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās laktācijas
(240–305 dienas) slēgšanas, ja ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi, ja pēc organizācijas pieprasījuma ir veikta DNS analīze, ko apliecina atzinums no laboratorijas (DNS analīzi neveic un atbalsta maksājumu samazina par 50%, ja pārbaudāmā buļļa meitai ( pirmpienei) ir zināma izcelšanās), kā arī, ja pirmpiene
ir lineāri novērtēta un dati ir reģistrēti valsts aģentūras LDC centrālajā datubāzē – vienreizējs maksājums
Ls 80, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90 apmērā.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis
Subsīdijas piešķir, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem
par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, –
Ls 27 mēnesī par katru bulli.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis, 1. jūlijs, 1. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
PVN – pievienotās vērtības nodoklis
MK – Ministru kabinets

Dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes
noteikšana

PIENSAIMNIECĪBA

Pasākums

LAD – Lauku atbalsta dienests
ZM – Zemkopības ministrija
ES – Eiropas Savienība
LR – Latvijas Republika
LDC – Lauksaimniecības datu centrs

Lietotie saīsinājumi:

 Šie grozījumi stājās spēkā 2013. gada 2. februārī.

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013. gada 2. februārī tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību” (15.01.2013. MK noteikumi Nr. 39). Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2013. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas tiek piešķirts Ls 6 926 145 apmērā. Uz
subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.
Tabulās ir sniegta informācija par galvenajiem katrā subsīdiju nolikuma pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem – kas var saņemt atbalstu, par ko un kādā apmērā tas tiks
izmaksāts, kāds ir iesnieguma termiņš. Pilnīgu informāciju par pārējiem subsīdiju pielikumos minētajiem nosacījumiem (iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta saņemšanas kritērijiem, subsīdiju piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību un citiem jautājumiem) var saņemt, iepazīstoties ar subsīdiju nolikuma pilnu tekstu, kā arī Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās pārvaldēs un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.
Jāņem vērā, ka, tāpat kā iepriekš, ciltsdarba maksājumiem varēs pieteikties caur šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Šo organizāciju sarakstu var atrast LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļā Ciltsdarba organizācijas. Subsīdiju iesniegumu iesniegs organizācija, kura slēgs līgumu ar lauksaimnieku.

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 112 “NOTEIKUMI PAR VALSTS ATBALSTU LAUKSAIMNIECĪBAI UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”
Konspekts 2013. gadā

VALSTS SUBSĪDIJAS

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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Ciltsgrāmatas uzturēšana

Dzīvnieku pāru atlase

Dzīvnieku lineārā vērtēšana

Pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšana un
arhivēšana

PIENSAIMNIECĪBA

Pasākums

Par ko, cik un kad?
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Ls 0,55 (t.sk. PVN) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu
apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu:
Lauksaimniecības datu
Ls 0,18 (t.sk. PVN) mēnesī par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nocentram
drošināšanu vienam dzīvniekam
Iesnieguma
Par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam –
termiņš:
Ls 0,28 (t.sk. PVN)
2013. gada
Akreditētām piena labo1. aprīlis
ratorijām
Par vienu mēnesī veiktās pārraudzības datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu
datu apstrādei – Ls 0,09 (t.sk. PVN)
Iesnieguma
termiņš: katru
mēnesi līdz desmitajam datuPar katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esomam, bet par
šu govi – vienreizējs maksājums Ls 5
decembri – līdz
nākamā gada
Šķirnes dzīvnieku audzē10. janvārim
tāju organizācijām
Iesnieguma
Par vaislinieku atlasi pārojumiem pārraudzības ganāmpulkā, lai novērstu tuvradniecī- termiņš: 2013.
gada 10. aprīlis,
bu (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem – vienreizējs
10. jūlijs, 10. sepmaksājums Ls 0,10 par vienu veiktu pāru atlasi, kas reģistrēta valsts aģentūras LDC
tembris un 2014.
centrālajā datubāzē
gada 10. janvāris
Šķirnes dzīvnieku audzēPar ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku – Ls 3 ceturksnī
tāju organizācijām
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Kam?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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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Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām
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Iesnieguma
termiņš:
2013. gada 1. jūlijs.
Iesniegumam pievieno detalizētu
izdevumu tāmi par
katru atbalsta pasākumu

Par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu
pēc pēcnācēju kvalitātes pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to
spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju
Par vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu un vaislas teķu
izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi
Par katru ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku – Ls 6 reizi ceturksnī
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (šķirnes saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 29 aitu mātes)

Par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2013. gada 1. aprīlim), kas
novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā – vienreizējs maksājums Ls 325, t.sk.
Iesnieguma
administratīvās izmaksas Ls 0,90
termiņš:
Par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības ganām2013. gada
pulkā sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2013. gada 1. aprīlim), kas
15. aprīlis
novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst
selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām) – Ls 200 (t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90)
Par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi – vienreizējs maksājums Ls 9
Iesnieguma termiņš: katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā
gada 10. janvārim
Ciltsgrāmatas uzturēšanas izmaksu segšanai – Ls 6 ceturksnī par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Kam?

Ģenētiskās kvalitātes noteikšana un novērtēšana

AITKOPĪBA

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Dzīvnieku lineārā vērtēšana

Ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšana zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā

LIELLOPU GAĻAS RAŽOŠANA

Pasākums

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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Produktivitātes kontrole un
novērtēšana

Par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu –
vienreizējs maksājums Ls 0,05.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris
Par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku – Ls 0,33
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Krustojamo cūku produktivitātes novērtēšana

Ģenētiskas kvalitātes un
produktivitātes noteikšanas
testos iegūto datu apstrāde
un uzglabāšana

Ciltsgrāmatas kārtošana

Par katru novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un
kurai noteikts speķa biezuma un ķermeņa liesās gaļas saturs – vienreizējs maksājums Ls 0,67.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Par augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanu saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu
statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts
atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un
embriju sertifikāciju, – Ls 45 ceturksnī.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām un
uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo
apsēklošanu un embriju
transplantāciju

Iesnieguma
termiņš:
2013. gada 1. aprīlis

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

Ģenētiskās kvalitātes un
produktivitātes noteikšana

Kam?

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

Par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un kurai veikts ģenētiskās vērtības tests, – vienreizējs maksājums Ls 12, t.sk.
administratīvās izmaksas Ls 0,90
Par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes
rādītāju iegūšanu no 2013. gada 1. janvāra līdz 1. decembrim – vienreizējs maksājums Ls 50, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90

CŪKKOPĪBA

Pasākums

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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Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Organizācijai, kas ir LR zirgu valsts ciltsgrāmatas
kārtotāja

Vaislas ērzeļu un ķēvju eksterjera vērtēšana

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku kataloga izveide un
uzturēšana, zirgu ciltsgrāmatas izdošana

Kam?

Ģenētiskās kvalitātes un
darbspēju noteikšana un
novērtēšana

ZIRGKOPĪBA

Pasākums

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

Par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju
kvalitātes, kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk un kuram pēdējo 5
gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēji, no kuriem vismaz viens ir sertificēts vai iekļauts
Iesnieguma
šķirnes ciltskodolā
termiņš:
Par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu
2013. gada 1. aprīlis.
Par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja
Iesniegumam pieviejaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis
no detalizētu izdevumu tāmi
Par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja
kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis
Par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi
Par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā – vienreizējs
maksājums Ls 10
Iesnieguma termiņš: katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada
10. janvārim
Par katru ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku – Ls 6 ceturksnī
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris
Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, kā arī
lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) atspoguļošanu publiski pieejamā veidā – Ls 15 000.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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

LAUKU LAPA
12.03.2013 / Nr. 3 (96)

7

8

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Lineārā vērtēšanā iegūto
datu analīze

Pirmās un otrās laktācijas
kazu lineāra vērtēšana

Ģenētiskās kvalitātes un
produktivitātes noteikšana

KAZKOPĪBA

Pasākums

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām

Kam?

Iesnieguma
termiņš:
2013. gada
1. oktobris
Iesnieguma
termiņš:
2013. gada 1. aprīlis

Administratīvo izmaksu segšanai par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem – Ls 3100
Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku – Ls 6 ceturksnī
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 25. aprīlis, 25. jūlijs, 25. oktobris un 2014. gada 1. februāris

Par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas piena šķirņu un specializēto
gaļas šķirņu kazu – vienreizējs maksājums Ls 5

Par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc
pēcnācēju kvalitātes, ja tie ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums Ls
30, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90
Par sertificēta augstvērtīga šķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc meitu ražības rādītājiem, ja tie ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums Ls
50, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90

Par vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībā – vienreizējs maksājums Ls 20, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (vienas šķirnes asinība sasniedz
vismaz 95% vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums) vaislas kazu mātei – vienreizējs maksājums Ls 50, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90
Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma
(dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50%) vaislas kazu
mātei – vienreizējs maksājums Ls 30, t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90

Iesnieguma
termiņš:
2013. gada
1. augusts

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV
Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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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Ģenētiskās kvalitātes un
produktivitātes novērtēšana

Kam?

Audzētāju organizācijām, kuras veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju
ģenētiskās kvalitātes
un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai

NETRADICIONĀLĀS NOZARES

Pasākums
Par briežkopībā audzējamo vaislas dzīvnieku, kura vērtējums ir no 7 līdz
10 punktiem:
 par staltbriežu vaislas bulli – vienreizējs maksājums Ls 30, t. sk. administratīvās
izmaksas Ls 0,90;
 par staltbriežu vaislas govi – vienreizējs maksājums Ls 17, t. sk. administratīvās
izmaksas Ls 0,90;
 par staltbriežu vaislai ataudzējamu jaundzīvnieku (no viena līdz 3 gadu vecumam) – vienreizējs maksājums Ls 5,50, t. sk. administratīvās izmaksas
Ls 0,90;
 par dambriedi – vienreizējs maksājums Ls 12,50, t. sk. administratīvās izmaksas
Ls 0,90
Zvērkopībā par I un II klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:
 par ūdeli un šinšillu – vienreizējs maksājums Ls 0,90, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,20;
 par lapsu un polārlapsu – vienreizējs maksājums Ls 1,50, t.sk. administratīvās
izmaksas Ls 0,50
Truškopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei,
kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz
četrām) mātēm atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem –
vienreizējs maksājums Ls 1,10, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,30
Strauskopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem – vienreizējs
maksājums Ls 10, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90
Biškopībā par novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie rādītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizējs maksājums Ls 7, t.sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90

Iesnieguma
termiņš:
2013. gada
1. septembris

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV
Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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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Pretendentam, kurš nodrošina valsts un ES noteiktās prasības un kuru
uzraudzību un kontroli
veic PVD

Pretendentam, kurš nodrošina valsts un ES noteiktās prasības un kuru
uzraudzību un kontroli
veic PVD

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, transportēšana un pārstrāde

Institūcijai, kas nodrošina
valstī vienotu informācijas
centrālo datubāzi par
dzīvniekiem un lopkopības nozari – lopkopības
informācijas centrs
(zemnieks saņem valsts
apmaksātu subsidētu
pakalpojumu)

Kam?

Dzīvnieku līķu savākšana,
transportēšana, pārstrāde
un iznīcināšana

Piena šķirņu slaucamo govju
un kazu virspārraudzības
nodrošināšana

Dzīvnieku, ganāmpulku un
novietņu reģistra uzturēšana

Pasākums

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

10

Par PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2. kategorijas blakusproduktu
(dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu (turpmāk – blakusprodukti), savākšanu, transportēšanu un pārstrādi – līdz Ls 20 par tonnu

Par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz Ls 6 par tonnu

Iesnieguma
termiņš:
sākotnēji (līdz
2013. gada
1. aprīlim) slēdz
līgumu ar LAD un
LDC. Turpmāk katru
mēnesi līdz desmitajam datumam
iesniedz LAD iesniegumu un pārskatu
PVD
Iesnieguma
termiņš:
sākotnēji (līdz
2013. gada
1. aprīlim) slēdz
līgumu ar LAD.
Turpmāk katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz LAD iesniegumu un pārskatu
PVD

Iesnieguma termiņš: līdz 2012. gada 1. aprīlim
LAD noslēdz līgumu ar lopkopības informācijas
centru

Par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi
un likvidēšanu – līdz Ls 140 par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz
līdz 25% no pārstrādes izmaksām par šādu dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu,
bet ne vairāk kā Ls 10 par tonnu
Par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu
līķu) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz Ls 50 par tonnu.
Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par šādu dzīvnieku līķu
savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā Ls 100 par
tonnu

Par piena šķirņu slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu – Ls 9000

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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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Kam?

Zinātniskam institūtam,
kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko
resursu centrālo datubāzi
Pretendentam, kuram
pieder kultūraugu
(izņemot dekoratīvos
augus) genofonds un
nepieciešams veikt šķirnes identitātes pārbaudi

Valsts augu aizsardzības
dienestam

Augu gēnu bankas, centrālās
datu bāzes un molekulārās
pasportizācijas laboratorijas
darbības nodrošināšana

Augsnes minerālā slāpekļa
monitoringa īstenošana

Kultūraugu genofonda saglabāšana un šķirnes identitātes pārbaude

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

Par augsnes paraugu noņemšanu dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī
trīs dziļumos, augsnes paraugu analīžu veikšanu, augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanu un ieteikumu izstrādi slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.
Iesnieguma termiņš: līdz 2013. gada 1. aprīlim VAAD noslēdz līgumu ar LAD

Par augu ģenētisko resursu kolekciju saglabāšanu un to novērtēšanu, selekcijas darba paplašināšanas turpināšanu, kā arī šķirnes identifikācijas pārbaudi.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis

Par augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanas pasākumiem.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS AUGKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

Iesnieguma
termiņš:
2013. gada 1. jūnijs

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

Atbalstu Ls 12 apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:
 kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;
 kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 kam kārtējā gada 1. janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimju;
 kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju
skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30. septembrim;
 kas ir reģistrējies PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības (neieskaitot saņemto valsts un ES
atbalstu), par iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk nekā 50% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem

Kam?

Pasākums

Biškopības produktu
ražošana un realizācija

BIŠKOPĪBAS NOZARE

Pasākums

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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Pētniecības organizācijai,
kas ir reģistrēts Latvijas
zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst MK noteikumu Nr. 112 nosacījumiem

Valsts augu aizsardzības
dienestam

Kvalitatīvas sēklas sagatavošana un izmantošana

Selekcijas materiāla novērtēšana, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Kam?

Pasākums

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV

100% apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par VAAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem 2012. gada 3. un 4. ceturksnī un 2013. gadā sniegtajiem pakalpojumiem:
 lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku platība labībām ir virs 10 ha, kartupeļiem – virs 1 ha, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem – virs 5 ha;
 vidējā parauga ņemšanu, paraugu analīzi un sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības
augu, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;
 etiķešu drukāšanu un izsniegšanu labībai, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem, augu pasu (etiķešu) drukāšanu un izsniegšanu kartupeļiem;
 kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi kartupeļu gaišās un tumšās gredzenpuves noteikšanai;
 sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu IS, PB1, PB2, B1 sēklu kategorijām;
 kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai sēklaudzēšanas
platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;
 kartupeļu sertifikācijas partiju aizzīmogošanu un plombām;
 kartupeļu bumbuļu analīzēm.
Par šiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām personām nepiemēro
maksu
Atbalsts sedz līdz 100% no MK noteiktajām attiecināmām izmaksām, lai veiktu:
 selekcijas materiāla - līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanu, lai ieviestu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju (ne vairāk kā Ls 47
250 vienam pretendentam kārtējā gadā);
 dubultoto haploīdu novērtēšanu (ne vairāk kā Ls 3000 vienam pretendentam kārtējā gadā);
 selekcijas materiāla – līnijas novērtēšanai, lai ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas (ne vairāk kā Ls 26 990 vienam pretendentam kārtējā gadā)
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS AUGKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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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Tehniskais atbalsts
lauksaimniecības
nozarē

Lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās
sadarbības veicināšana un dalība starptautiskajās organizācijās

Darba algām, izmēģinājumu lauku ierīkošanai, analīžu veikšanai, komandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu
iegādei, administratīvajām izmaksām (izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai)

Pretendentiem (izpildītājiem), kas ir reģistrējušies Zinātnisko institūciju reģistrā.
Atbalsts paredzēts, lai turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008. un
2009. un 2011. gadā) un uzsāktu pētījumus, kuri minēti MK noteikumos
Nr. 112 (153. punkts; 46. pielikums).

Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes
projekti

Atbalstu Ls 149 780 apmērā, tai skaitā dalības
maksas segšanai starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai, piešķir lauku un laukLauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja tie reģistrēti bied- saimnieku biedrībai,
rību un nodibinājumu reģistrā, pārstāv savas nozares jomu valsts mērogā un  kas nodrošina normatīvajos aktos par
iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar ZM, veidojot un īste veicināt lauku iedzīvotāju informētību par ES sniegtajām iespējām lauku
nojot kopēju lauksaimniecības politiku;
un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;
 radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;
 kura ar ZM rīkojumu apstiprināta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju kon iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas
sultatīvās padomes locekle;
veidošanā;
Iesnieguma

nodrošina lauksaimnieku interešu pārstā sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību
termiņš:
vēšanu ES institūcijās;
2013. gada
 nodrošina sadarbību ar lauku un lauk1. aprīlis
saimnieku biedrībām un nodibinājumiem,
kas nav šīs biedrības biedri
Atbalstu Ls 44 000 apmērā, tai skaitā dalības maksas segšanai starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un
uzturēšanas izdevumu segšanai, piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos uzņēmumus (ne mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā, nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares
interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un kura ir atbildīga par Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platformu darbību Latvijā
Atbalstu Ls 44 000 apmērā piešķir biedrībām, kuras ir ar ZM rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju
konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta
apmērs nepārsniedz Ls 22 000 vienai biedrībai
Atbalstu Ls 3000 apmērā piešķir institūcijai, kura nodrošina zinātnisko pētījumu datubāzes uzturēšanu
Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu pieņem ZM izveidota komisija, izvērtējot pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku
attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot atbalstu:
 lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem;
 neparedzētiem gadījumiem, kas saistīti ar ES prasību un atbalsta ieviešanu.
LAD izmaksā atbalstu, pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu

Par ko, cik un kad?

Kam?

Pasākums

ATBALSTS PĒTĪJUMIEM, STARPTAUTISKAI UN SAVSTARPĒJAI SADARBĪBAI

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
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Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes
vietas nosaukumu vai
garantētu tradicionālo
īpatnību shēmā

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Pasākums

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecība izstādēs

Pasākums

Atbalstu piešķir par piedalīšanos bioloģiskās
lauksaimniecības shēmā,
aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu, cilmes
vietas nosaukumu vai
garantētu tradicionālo
īpatnību shēmās saskaņā
ar normatīvajiem aktiem
par pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un
kontroles kārtību.
Atbalstu par dalību vienā
pārtikas kvalitātes shēmā
un vienā atbalsta veidā
laikposmā no 2012. gada
1. septembra līdz 2013.
gada 1. septembrim piešķir MK noteikumu Nr.
112 206. un 208. punktā
minētajiem pretendentiem

Kam?

 Ls 300 apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, t. sk. biškopības produktu,
ražotājam, kurš mazumtirdzniecībā vai galapatērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;
 Ls 800 apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš PVD reģistrējis un normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību vai pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtību minētajā kontroles institūcijā sertificējis ražošanu
mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam ar vismaz 150 bišu saimēm;
 Ls 1500 apmērā – PVD reģistrētam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības
produktu ražotāju mājas apstākļos) un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;
 Ls 2100 apmērā – PVD atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu
pārstrādi
 Ls 300 apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus pirmapstrādes, apstrādes vai
pārstrādes uzņēmumam;
 Ls 800 apmērā – produkta ražotājam, kurš PVD reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts ES aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;
 Ls 1500 apmērā – PVD reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi
vai pārstrādi produktam, kas iekļauts ES aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Par ko, cik un kad?

Iesnieguma
termiņš:
no 2013. gada 1. novembra līdz
2013. gada
1. decembrim

Atbalstu piešķir Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu
organizēšanai starptautiskajās izstādēs un līdzfinansējuma piešķiršanai dalībai kopstendā laika periodā no 2013. gada 1. februāra līdz 2014. gada 31. janvārim.
Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants,
zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 10. maijs

Par ko, cik un kad?
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ATBALSTS DALĪBAI PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMĀS

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam

Kam?

ATBALSTS TIRGUS VEICINĀŠANAI

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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Par ko, cik un kad?

Kam?

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām, izņemot kooperatīvus, kas darbojas piensaimniecības un graudkopības
nozarē

Atzītām lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām

Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām

Atbalsts atzītām lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

Primārās lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem
(apdrošināšanas ņēmējiem)

15

Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā pēc MK noteikumiem

Atbalstu piešķir atbilstoši lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma pieaugumam salīdzinājumā ar
iepriekšējo taksācijas gadu un biedru skaitam – kā vienreizēju maksājumu no Ls 1000 līdz Ls 7000 vienai atzītai
kooperatīvajai sabiedrībai:
 biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;
 biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;
 ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;
 transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).
LAD izvērtē kooperatīva iesniegumā un pavaddokumentos norādīto informāciju atbilstoši MK noteikumu
Nr. 112 57.1 pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Atbalstu izmaksā atbilstoši kopvērtējumā saņemtajiem
punktiem:
 par 2–9 punktiem – Ls 1000;
 par 10–17 punktiem – Ls 3000;
 par 18–25 punktiem – Ls 5000;
 par 26 un vairāk punktiem – Ls 7000.
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. maijs

Atbalsts (vienreizējs maksājums līdz Ls 5000) paredzēts kooperatīva biroja darbības nodrošināšanai:
 darba algām, tai skaitā nodokļu samaksai (nepārsniedzot 50% no piešķiramās atbalsta summas);
 biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;
 biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;
 transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 1. aprīlis

Par ko, cik un kad?

ATBALSTS KOOPERĀCIJAS ATTĪSTĪBAI

Par apdrošināšanas polises iegādes faktiskajiem izdevumiem 2013. gadā – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā
 Ls 25 par vienu vienību (ha vai liellopu vienību);
 Ls 50 par 1 ha kartupeļu un dārzeņu;
 Ls 150 par 1 ha augļu koku un ogulāju
Iesnieguma termiņš: 2013. gada 30. decembris
Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību LAD atmaksā ne
vairāk kā 80% no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem.
Lai saņemtu šo atbalstu, pretendentam nav papildus jāvēršas LAD, jo pieteikšanās šī atbalsta saņemšanai notiek vienlaikus ar pieteikšanos
dalībai lauksaimniecības risku fondā

Kam?

Pasākums

Dalība lauksaimniecības risku fondā

Apdrošināšanas polišu
iegādes izdevumu
segšana

Pasākums
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ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARU RISKA SAMAZINĀŠANAI
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GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
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VID un Labklājības ministrijas informācija par darba devēja pienākumiem
Valsts ieņēmumu dienests kopā ar Labklājības ministriju
informē, ka 2013. gada 19. februārī ir pieņemti grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos
Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un
iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – noteikumi),
kas nosaka jaunus darba devēja pienākumus no
2013. gada 1. jūlija.
1. Darba devējam, reģistrējot katru jauno darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, būs jānorāda arī
darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes)
kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba
ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods, darba devējs nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts
kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka jauno profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu.
Attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, kurus darba devējs
būs reģistrējis Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2013. gada
30. jūnijam un ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiek
turpinātas pēc 2013. gada 1. jūlija, informāciju par darba
ņēmēja (darbinieka) profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, kas ir aktuāla uz 2013. gada 1. jūliju, darba
devējam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz dienai, kad tiek iesniegts jūnija ziņojums par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un
uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
(noteikumu 3. pielikums) (turpmāk – ziņojums).
2. Ziņojumā būs jānorāda arī darba ņēmēja
nostrādāto stundu skaits mēnesī
Tiesību norma, kas paredz ziņojumā norādīt darba
ņēmēja nostrādāto stundu skaitu, stājas spēkā
2013. gada 22. februārī. Tomēr ziņojums ir jāiesniedz
reizi mēnesī līdz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
veikšanas noteiktajam termiņam, un termiņš, kurā jāveic
sociālās apdrošināšanas iemaksas, katram darba
devējam atšķiras. Šīs normas mērķis ir nodrošināt
darbinieku darba laika precīzu uzskaiti un dot iespēju
Valsts ieņēmumu dienestam iegūt informāciju par
dažādu profesiju darba samaksu stundā, lai efektīvāk
darbā izmantotu normatīvajos aktos Valsts ieņēmumu
dienestam
sniegtās
iespējas
„aplokšņu
algu”
izmaksātājiem uz aprēķina pamata noteikt sodus par
„aploksnē” izmaksāto darba samaksas apjomu. Darba
ņēmēja nostrādāto stundu skaits un profesijas kods ir
informācija, kas būtu nepieciešama vienlaicīgi, tomēr
ziņas par darba ņēmēja profesiju Valsts ieņēmumu
dienests sāks uzkrāt tikai no 2013. gada 1. jūlija, kad
stāsies spēkā noteikumu 8.4 punkts.
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Neraugoties uz to, ka minētie grozījumi stājas spēkā 2013. gada 22. februārī, tomēr, pamatojoties uz
tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu,
darba devējiem informācija par nostrādātajām
stundām pirmo reizi jāuzrāda 2013. gada augustā,
iesniedzot ziņojumu par jūlija mēnesi, proti,
ziņojumā jānorāda darba ņēmēja jūlijā nostrādāto
stundu skaits.
3. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām
stundām nav jānorāda par personām:
 kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai
uz uzņēmuma līguma pamata;
 uz kurām tiek attiecināti Darba likuma
148. panta pirmās daļas noteikumi.
Atbilstoši Darba likuma 148. panta pirmajai daļai
Darba likuma 131. panta pirmās daļas, 136. panta
piektās daļas, 138. panta trešās daļas, 142. panta
pirmās daļas, 143. panta pirmās daļas un 145. panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz situācijām, kad,
ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš
noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Minētajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.
Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes
2003. gada 4. novembra direktīvas 2003/88/EK „Par
konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem”
17. panta 1. punktā noteikto, darba laika organizēšanas īpašie noteikumi var tikt attiecināti jo īpaši uz
šādām personām:
 vadošiem administratīviem darbiniekiem vai
citām personām, kam ir autonomas lēmumu
pieņemšanas pilnvaras;
 ģimenē strādājošiem;
 darba ņēmējiem, kas pilda pienākumus
reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās
kopienās.
Informācija pārpublicēta no VID mājaslapas www.vid.gov.lv
To sagatavoja Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas
departaments
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde

Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām
Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām (izņemot tos, kas darbojas piensaimniecības un graudkoības nozarē)

Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai

Atbalsts par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības
ganāmpulkā **
Par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem
**
Par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu **
Par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu **
Par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu **
Par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi **

Iesniegums par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests **

Iesniegums par pārraudzībā esošu, sertificētu tīršķirnes vaislas bulli **

Kredītu fonds (Tūrisma aktivitāšu veicināšanai)
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana *
Iesniegums par pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) **

1

5

11

Marts
15
20

25

31

1

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

* Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
** Lai saņemtu atbalstu, tāmes par plānotajiem pasākumiem iesniedz šķirnes dzīvinieku audzētāju organizācijas, lai vēlāk slēgtu līgumus ar lauksaimniekiem

Riska samazināšana

Kooperatīvajām
sabiedrībām

Augkopība

Zirgkopība

Cūkkopība

Liellopu gaļas ražošana

Kredītu fonds
Lauku attīstības programmas
Piena lopkopība

Termiņš
25
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Nacionālās subsīdijas

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

Gada pārskats par 2012. gadu (ja pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu)

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par ceturksni) - ja ienākums no kapitāla
pieauguma mēnesī no 100.01 - 500 latiem
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2012. gadu un uzņēmumu ienākuma
nodokļa avansa maksājumu aprēķins 2013. gadam

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis

Gada pārskats

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla
pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 500 latu

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

Gada ienākumu deklarācija par 2012. gadu

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš PAŠNODARBINĀTAJIEM

Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats
Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

Gada deklarācija (ja saskaņā ar PVN likuma prasībām gada deklarācija ir jāiesniedz)

PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un maksāšanas termiņš

Pievienotās vērtības
nodoklis (PVN)
Mikrouzņēmumu nodoklis
Darījumu kvītis
Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

Kredītu fonds (Tūrisma aktivitāšu veicināšanai)

Kredītu fonds

Pievienotās vērtības
nodoklis (PVN)

Termiņš
1
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv
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Aktualitātes COPA/COGECA darba grupās
Lai sekotu līdzi nozaru aktualitātēm Eiropas Savienības
(ES) mērogā un paustu Latvijas viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākamā plānošanas perioda
izstrādātajām regulām, dažādu nozaru eksperti regulāri
piedalās COPA/COGECA* un Eiropas Komisijas (EK) rīkotajās darba grupās un semināros Briselē.
Cūkkopība
Janvāra beigās Dzintars Veide apmeklēja sanāksmi par
sivēnmāšu grupveida turēšanu, kurā tika diskutēts par ES
saimniecību gatavību jaunajām labturības prasībām no
š.g. 1. janvāra, direktīva 2008/120/EK par cūku
aizsardzību.

Pirms sanāksmes dalībvalstu pārstāvjiem bija jāiesniedz
informācija par direktīvas izpildi viņu valstī, par saimniecību gatavību jaunajām prasībām un problēmām ieviešanas procesā. Komisijas mērķis ir panākt vienādu direktīvas noteikto prasību ievērošanu visās dalībvalstīs, un
sanāksmes laikā Komisija informēja par tiesisko kārtību
pret dalībvalstīm, kurās prasības netiks ievērotas. Lielākā
daļa dalībvalstu, t.sk. arī Latvija, uz šī gada sākumu spēja
izpildīt jaunās prasības un vēl nesagatavotu saimniecību
īpatsvars bija vien daži procenti. Klātesošie iebilda pret
atsevišķu dalībvalstu lūgumu pagarināt prasību īstenošanas termiņu, jo pārejas laiks bija 10 gadi. Dalībvalstis,
kuras prasības ir izpildījušas, viennozīmīgi iebilst pret
termiņa pagarinājumu.
Viens no iemesliem, kāpēc prasības nav ievērotas ir tas,
ka iekārtu piegādātāji, izmantojot situāciju savā labā,
palielinājuši betona redeļu grīdu cenu, kā arī piegādes
termiņi ir novēloti. COPA/COGECA ir bažas, ka līdz ar
jauno noteikumu ieviešanu var samazināties Eiropas
Savienības kopējais cūkgaļas ražošanas apjoms, kā rezultātā tā var zaudēt savu vietu pasaules cūkgaļas tirgū.
Dzīvnieku barība
Aija Rozenfelde 31. janvārī pirmo reizi pārstāvēja Latviju
COPA/COGECA darba grupu par Dzīvnieku barību.
Kopīgajā sanāksmē par dzīvnieku barības piedevu marķēšanu piedalījās pārstāvji no COPA/COGECA un ar lopbarības ražošanu saistītām organizācijām – FEDIAF
(Eiropas Lolojumdzīvnieku barības ražotāju federācija),
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FEFAC (Eiropas Dzīvnieku barības ražotāju federācija), FEFANA (Eiropas Speciālo barības produktu
un to maisījumu ražotāju asociācija) un EMFEMA
(Eiropas Barības makroelementu, mikroelementu
un specifisko minerālmateriālu ražotāju starptautiskā asociācija).
Šobrīd marķēšanas noteikumus barības sastāvdaļām, maisījumiem, piedevām un premiksiem nosaka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 un (EK)
Nr. 767/2009. Ir pagājis pietiekami ilgs laiks kopš
regulu izveides un ieviešanas praksē. Diskusiju
laikā dalībnieki norādīja uz dažādām problēmām
regulā un pārstāvji no katras organizācijas izteica
savu viedokli, kādam būtu jābūt galvenajam barības marķēšanas mērķim visā garajā barības aprites
ķēdē, kā piemērus minot drošību, kvalitāti, mārketingu, kontroli u.c. Ir zināma atšķirība, ko no marķējuma sagaida likumdevēji, kontrolējošās institūcijas, barības ražotāji un patērētāji. Tika demonstrēti dažādi marķējuma piemēri un analizēta tajos
esošā informācija.
Visi diskusijas dalībnieki vienprātīgi atzina, ka būtu
nepieciešams vienkāršot marķēšanas prasības.
COPA/COGECA atbalstīja šo nostāju, vienlaicīgi
norādot uz iespēju pēc pieprasījuma iegūt papildus izsmeļošu informāciju no ražotāja un piegādātāja. Tas saistīts ar pašreizējo situāciju, kad, piemēram, uz marķējuma jānorāda visi lietotie aromatizētāji, kuriem ir garš ķīmiskais nosaukums un galalietotājam – zemniekam, rada nevajadzīgu informācijas gūzmu. Tāpat daudz diskutēja par to, kas ir
svarīgāk – norādīt elementa satura avotus
(piemēram, D vitamīnam tie var būt vairāki) vai
tikai biopieejamību, kā arī apsprieda mikroelementu un vitamīnu maksimālā limita iekļaušanu marķējumā un tā ietekmi. Premiksu ražotāji bija ļoti
nobažījušies par intelektuālo aizsardzību, jo produktu izpētē un ieviešanā iegulda ļoti daudz resursu.
Diskusijas dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka
jāsagatavo priekšlikumi par marķēšanas procedūru
vienkāršošanu iesniegšanai Eiropas Komisijā. Kvalitatīvai darba veikšanai ir nepieciešams turpināt
sadarbību starp organizācijām, jo mērķi visiem ir
vienoti: marķējuma informācijai jābūt pareizā vietā, saprotamai, kā arī jāatspoguļo barības barojošā
vērtība, galaprodukta kvalitāte un drošība.
Lauksaimniecības nozares sociālā dialoga
komiteja
Sarmīte Babāne 4. janvārī pārstāvēja Latviju
COPA – GEOPA Lauksaimniecības nozares sociālā
dialoga komitejas sanāksmē, Briselē.

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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Likumdošanas izstrādē aktīvākais darbs norit pie direktīvas par sezonas strādniekiem, paredzot nosacījumus
strādnieku aizstāvībai attiecībā uz veselību un drošību. Šī
direktīva attieksies uz visiem strādniekiem neatkarīgi no
kvalifikācijas. Noteikumi būs skaidri definēti un darba
devējam būs jāpierāda, ka tiek nodrošināti labi dzīvošanas un droši darba apstākļi. Pašreizējais direktīvas priekšlikums paredz ātrāku procedūru strādnieku pieņemšanai
un atbrīvošanai no darba. Strādniekiem būs skaidri definēti noteikumi, pienākumi un tiesības, jo zināms, ka ļoti
daudzi strādā nelegāli, līdz ar to būs izstrādātas sankcijas
pret darba devējiem, kuri nodarbina nelegāli.
GEOPA cer, ka Īrijas prezidentūras laikā (līdz 1. jūlijam)
direktīva tiks apstiprināta, jo pēdējā mēnesī ir bijis manāms progress problēmu risināšanā, piemēram, par sezonas strādnieka apliecinošu dokumentu, kas norādītu,
ka tas ir sezonas strādnieks, nevis pastāvīgs darbinieks.
Eiropas Padomes pārstāvji norāda, ka direktīva paredzēta, lai regulētu sezonas strādniekus no trešajām valstīm.
Turpinās AGRIPASS sistēmas ieviešana, par rezultātiem
vēl ir pāragri runāt, kamēr nav īstenots pilotprojekts. Pie
šīs sistēmas vēl ir daudz darba un neatrisinātu jautājumu.
GEOPA valde 2013. gadā sev izvirzījusi šādus uzdevumus:
 lauksaimniecības
nozares
sektorālā
dialoga
uzlabošana;
 cīņa pret cilvēku nosūtīšanu darbā uz citu valsti,
izmantojot izcelsmes valsts likumdošanu;
 veselības un drošības jautājumu risināšana;
 nosacījumu izstrāde augu aizsardzības līdzekļu
lietošanā, darba devēja vai ņēmēja atbildība.
Dzīvnieku labturība
Maija Pontāga 14. janvārī pārstāvēja Latviju COPA/
COGECA sanāksmē par dzīvnieku labturību.
Dzīvnieku labturība ir sabiedrisks labums. Labturības
jēdziens neaprobežojas tikai ar dzīvnieku aizsardzību un
labturību. Dzīvnieku labturībai ir vispārēja ietekme uz
dzīvnieku stāvokli, ieskaitot iespējamo ietekmi uz dzīvnieku veselību un pārtikas drošību. Likumdošana aplūko
visus dzīvnieku veselības un labturības aspektus, kas
galvenokārt saistīti ar dzīvniekiem cilvēka-dzīvniekavides savstarpējā mijiedarbībā.
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Pozitīvi, ka EK vēlas izstrādāt vienkāršotu ES tiesisko regulējumu dzīvnieku labturībā, bet jāatbalsta
tikai tāda struktūra, kas patiešām virza uz prasību
vienkāršošanu un sniedz lielāku elastību dalībniekiem ar ierobežotām administratīvām un ražošanas izmaksām. Zinātniska pieeja labturībā ir nepieciešama. Ražošanas sistēma nav vienīgais noteicošais dzīvnieku veselības un labsajūtas faktors. Sāpju un stresa gadījumu iespējamība jāminimizē
dzīvnieku dzīves laikā.
Gandrīz 40 gadu laikā ir izveidotas 5 direktīvas par
dzīvnieku turēšanu fermās:
 98/58/EK Visi lauksaimniecības dzīvnieki;
 1999/74/EK Dējējvistas;
 2008/119/EK Teļi;
 2008/120/EK Cūkas;
 2007/43/EK Broileri (vistas gaļai);
un divas regulas:
 Regula 1/2005 Dzīvnieku pārvadāšana;
 Regula 1099/2009 Dzīvnieku nonāvēšana.
Lai arī pēdējo gadu laikā atzīmējami vairāki likumdošanas panākumi, tomēr ir arī vairāki trūkumi:
 nepietiekama normatīvo aktu izpilde;
 kopējā direktīva (98/58) pārāk nenoteikta;
 speciālās direktīvas pārāk regulējošas;
 informācijas trūkums patērētājiem;
 inovāciju un know-how izplatības trūkums;
 nepietiekamas personāla apmācības (par dzīvnieku labturību).
ES dzīvnieku labturības stratēģija 2012.–2015. gadam paredz priekšlikumus par tiesisko regulējumu
attiecībā uz dzīvnieku labturību, pamatojoties uz
četrām asīm:
1. Dzīvnieku labturības rādītāju izmantošana;
2. Informācija patērētājiem;
3. References centru tīkls;
4. Kompetences prasības.
Labturības kvalitātes projekts nosaka četrus būtiskus nosacījumus: laba barošana un dzirdināšana;
labi apstākļi atpūtai, termālais komforts un pietiekami daudz vietas, lai brīvi pārvietotos; sāpju novēršana slimību, traumu un darba organizācijas
procedūru laikā; iespējas izrādīt normālu uzvedību
ar pozitīvu emocionālo stāvokli.
Nepieciešams izstrādāt vispārējas prasības
attiecībā uz jebkuru personu, kura rīkojas ar
dzīvniekiem, – lai tā zinātu un saprastu likumdošanas pamatprincipus, prastu identificēt dzīvnieku
ciešanas, būtu spējīga veikt korektīvas darbības un
pasākumus.
Sanāksmes dalībnieki atzīmē, ka būtiski nepieciešams references centru tīkls, jo Eiropas tīkla kopējai ekspertīzei (t.sk. par visu dzīvnieku labturības
jautājumiem) trūkst zināšanu nodošanas sistēmas,
informācija nav koordinēta un rezultāti ir vāji atspoguļoti. Kopēja izpratne par dzīvnieku labturības principiem ES ir ļoti svarīga visiem pārtikas
ķēdē iesaistītajiem, tai skaitā arī patērētājiem.
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Kompetentām iestādēm jāveido apmācības un izglītības
programmas, lai visiem tiem, kas darbojas ar dzīviem
dzīvniekiem, būtu skaidra izpratne par dzīvnieku uzvedību un viņi būtu pilnībā iepazinušies ar pareizām procedūrām.
Lauksaimniecības starptautiskie aspekti
28.
janvāra
sanāksmē
par
lauksaimniecības
starptautiskajiem aspektiem Latviju pārstāvēja eksperte
Edīte Strazdiņa.

Diskusijā par standartiem un lauksaimniecības produktu
tirdzniecību tika sniegta informācija par esošo situāciju,
problēmām un risinājumiem, kā arī nākotnes plāniem
attiecībā uz starptautisko tirdzniecības līgumu sakārtošanu. Būtiski ir nošķirt, kas ir obligātas prasības Pasaules
Tirdzniecības organizācijas (PTO) līgumos, tehniskās barjeras tirdzniecībā (TBT) un tarifu barjeras SPS (Sanitārie
un Fitosanitārie līgumi). Standarta definīcija tiek traktēta
kā apstiprināts dokuments kopējai un atkārtotai lietošanai – noteikumi, vadlīnijas, produktu raksturojums, kas
saistās ar ražošanas metodēm, kuru atbilstība nav obligāta. Tie var ietvert iepakošanas, terminoloģijas, simbolu
vai marķēšanas prasības, kas attiecas uz produktu, procesu vai ražošanas metodi. Standarti var tikt lietoti arī kā
obligātas prasības (piemēram, tirdzniecības standarti,
pārtikas drošības prasības u. tml).
Visas šis prasības nosacīti var klasificēt šādi:
 pārtikas drošības, augu un dzīvnieku veselības noteikumi, kas ietver maksimālos limitus mikrobioloģiskajam un ķīmiskajam piesārņojumam, kā arī zāļu un
fitosanitāro produktu atliekvielas, maksimāli pieļaujamo salmonellu skaitu gaļā; atļauto preparātu lietošana, kā arī hormonu preparātu lietošanas aizliegumi;
 vides noteikumi;
 pārstrādes metodes, kā, piemēram, vīna, olīveļļas un
piena pārstrādē;
 tirdzniecības standarti: tehniskās produktu prasības
ražošanā, šķiras noteikšanā, sastāvdaļu tīrībā; maisījumu vai ūdens saturs; minimālie kvalitātes standarti –
augiem;
 marķēšanas noteikumi – sastāvdaļas un izcelsme;
 bioloģiskās produkcijas noteikumi (marķēšana).
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Papildus ir arī specifiskie standarti, kas tieši vai netieši ietekmē tirdzniecību, – dzīvnieku labturības
prasības, godīgas tirdzniecības prakse, sociālie
standarti vai reliģiskie apsvērumi (halals, koshers).
Atbildība šo noteikumu ieviešanā gulstas uz daudziem publiskā, privātā, nacionālā un starptautiskā
līmeņa dalībniekiem. PTO līmenī tie ir SPS un TBT
līgumi, kas ir ieviesti 1994. gada Urugvajas raunda
kontekstā. Tie attiecas uz katru iesaistīto valsti un ir
prasība PTO dalībniekiem tos ievērot, pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām
vai rekomendācijām kā galvenajiem likumiem.
Starptautisko līgumu izpildes standarti bieži vien
nonāk līdz patērētājam caur privāto kompāniju
prasībām. ES 2010. gadā darbojās vairāk nekā 400
privāto sertifikācijas shēmu. Valstiskās institūcijas
parasti nav iekļautas privāto standartu attīstīšanā,
jo tie ir brīvprātīgie standarti, bet tās netieši var
stimulēt ieviest šīs privātās kvalitātes shēmas, lai
nodrošinātu pārtikas drošību.
Standartu prasības tirdzniecībā rada priekšrocības
gala patērētājam, jo atvieglo piekļuvi trešo valstu
tirgum, dod iespēju pircējam izvēlēties cenu bez
papildus kvalitātes izvērtēšanas, kā arī ļauj saņemt
informāciju par preces kvalitāti un drošumu. Tehniskie noteikumi un standarti varētu būt kā tirdzniecības koordinatori, kas darbojas arī atbilstoši
tirgus pieprasījumam un piedāvājumam. Standartu lietošana ir arī sava veida aizsardzība pret tirgus
svārstībām, attiecīgi to dara arī ar muitas tarifu
noteikšanu konkrētiem produktiem.
Tomēr īpašo noteikumu ieviešana ierobežo arī
tirdzniecību – augstas prasības lauksaimniecības
produktiem var izraisīt augstu cenu veidošanos;
dažu standartu ievērošana var būt apgrūtinoša
ārpus valsts robežām; beznodokļu zonas kontekstā
standartu prasības kļūst par būtiskāko jautājumu
tirgus piekļuvē, prasību dubultošanās var izsaukt
apjukumu; bieži vien augsta kvalitāte nozīmē arī
augstas izmaksas ražotājam.
Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu
aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla
mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.
Sagatavots LLKC ES Lauksaimniecības un lauku attīstības
lietu birojā

Dalība pasākumos organizēta VLT aktivitātes
”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros.
* Uzziņai. COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku
organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā.
COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA
apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un
kooperatīvu intereses.
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Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2012. gadā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir
apkopojis tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā par
2012. gadu.
Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums veikts, pamatojoties uz novadu lauku attīstības speciālistu iesūtīto
informāciju par 56 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām
visos Latvijas reģionos – šķīvošanu, organisko un minerālmēslu izkliedēšanu, aršanu, kultivēšanu, dziļirdināšanu, frēzēšanu, šļūkšanu, graudaugu sēšanu, pievelšanu,
kombinēto augsnes apstrādi, sējumu ecēšanu, kartupeļu
stādīšanu un vagošanu, smidzināšanu, zāles pļauju, ganību appļaušana, grāvju un ceļmalu appļaušana, zāles
vālošanu, presēšanu ķīpās un rituļos, savācējpiekabes
izmantošanu, graudaugu kulšanu, salmu un zāles smalcināšanu, kartupeļu lakstu pļaušanu, kartupeļu kratīšanu
un novākšanu ar kombainu, graudu kaltēšanu, tīrīšanu,
malšanu, kodināšanu, sniega šķūrēšanu, šķeldošanu, kā
arī dažādu jaudu traktoru nomu un kravas automobiļa
izmantošanu.
Apkopotie dati neatspoguļo Latvijas vidējos rādītājus un
izmantojami tikai informatīvos nolūkos.
Salīdzinot ar 2011. gada rezultātiem, tehnisko pakalpojumu cenām kopumā ir tendence palielināties. Vidējais
cenu palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
5%. Degvielas cenu kāpums ir ietekmējis būtiskākās un
energoietilpīgākās tehnikas pakalpojumu pozīcijas. Visvairāk palielinājušās aršanas, kultivēšanas, pārējās augsnes apstrādes, pļaušanas, kā arī graudu kaltēšanas un
tīrīšanas pakalpojumu cenas. Atsevišķu mazāk pieprasītu
tehnikas pakalpojumu, tādu kā kāpurķēžu traktora noma, pašgājējsmalcinātāja un savācējpiekabes izmantošana, cenu datu bāze nav tik plaša, cenu svārstību
amplitūda – lielāka un tāpēc radušās krasākas šo tehnikas pakalpojumu cenu izmaiņas, salīdzinājumā ar
iepriekšējā gada rezultātiem.
Novadu speciālisti atzīst, ka cenu bieži nosaka tas,
ka pakalpojumu sniedzēju ir maz un nav liela
konkurence.
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Apkopojot datus pa reģioniem bija redzams, ka
starp tiem cenas būtiski neatšķiras. Vidēji tehnikas
pakalpojumu cenas Pierīgas reģionā ir augstākas
nekā pārējos reģionos, kas ir skaidrojams ar zemāku lauksaimnieciskās darbības intensitāti. Tomēr
dažas cenas ir augstākas Latgalē (piemēram, kartupeļu novākšana gan ar kombainu, gan kratītāju),
bet zāles lopbarības sagatavošanas pakalpojumi ir
dārgāki arī Vidzemē un Latgalē. Savukārt graudu
novākšana ar kombainu, kā arī lielākā daļa no augsnes apstrādes pakalpojumiem ir dārgāki Pierīgā
un Zemgalē. Tas varētu būt saistīts ar to, ka dažos
reģionos atsevišķi pakalpojumi ir mazāk pieejami,
līdz ar to pēc tiem ir lielāks pieprasījums un augstākas cenas, kā arī lielāks pakalpojumu pieprasījums
novērojams konkrētu reģionu specializētajās
nozarēs.
Tāpat kā iepriekšējos gados novadu lauku attīstības speciālisti uzsver, ka daudzos novados nav
specializēti pakalpojumu sniedzēji, šis tirgus valstī
ir ļoti neliels. Tehnikas pakalpojumus lielākoties
sniedz saimnieki, kuri paši nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un pakalpojumus sniedz laikā,
kad saimniecības darbi ir izdarīti. Līdz ar to tas nav
viņu pamatdarbs, un prioritāte ir laicīgi veikt darbus savā saimniecībā. Neliels pakalpojumu sniedzēju skaits ietekmē arī cenu līmeni, kas šī iemesla
dēļ dažos novados ir augstāks.
Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par
2012. gadu ir pieejams LLKC mājaslapā www.llkc.lv
sadaļā Bibliotēka, kur ir atrodami arī tehnisko pakalpojumu cenu apkopojumi par iepriekšējiem
gadiem.

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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Mērvienība

2012.

Max 2012

1

2

3

4

5

Ls/ha
Ls/t

22,09
1,85

24,29
2,26

20,10
1,57

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha

33,67
35,31
36,69
37,98

37,00
37,75
38,85
47,50

30,74
33,22
32,60
33,33

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha

20,55
21,47
20,23
33,83
26,88
16,15
27,11
19,98
33,16
11,22
12,32
40,16
18,98
13,11
10,92

23,33
29,00
22,50
40,00
31,00
22,50
31,50
21,25
36,99
14,33
14,33
47,57
19,85
14,32
11,91

18,65
17,67
18,64
29,75
24,59
12,25
18,50
19,32
27,40
9,10
10,00
35,76
18,29
11,31
9,81

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/h
Ls/ha
Ls/ha

25,73
28,15
22,75
20,01
16,51
29,45

29,29
32,50
25,13
31,40
20,00
37,50

23,97
23,63
20,40
14,00
13,82
23,67

Ls/gab.
Ls/ha
Ls/gab.

3,67
30,65
11,56

4,53
35,36
12,25

2,75
26,50
9,46

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha

29,99
33,75
24,29

32,50
55,00
35,00

27,50
22,50
15,00

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Ls/t%
Ls/t
Ls/t
Ls/t

45,44
40,88
47,38
21,34
20,95
57,29
146,30
3,82
5,15
13,20
11,61

48,75
49,00
52,50
25,00
22,83
66,83
172,69
7,35
5,52
15,40
14,00

42,11
35,50
40,23
17,36
18,40
44,17
120,00
2,68
4,68
11,33
8,63

Šķīvošana
Organisko mēslu izkliedēšana
Aršana (korpusu skaits)
3 korpusu arkls
4 korpusu arkls
5 korpusu arkls
virs 5 korpusu arkls
Kultivēšana (darba platums)
līdz 4 m
4-6 m
virs 6 m
Dziļirdināšana
Frēzēšana
Šļūkšana
Augsnes kombinētā pirmssējas apstrāde*
Graudaugu sēšana
Kombinētais agregāts (augsnes apstrāde+sēšana)**
Pievelšana
Sējumu ecēšana
Kartupeļu stādīšana
Kartupeļu vagošana
Smidzināšana (traktorvilkmes)
Minerālmēslu izkliedēšana
Zāles pļaušana:
traktors+pļaujmašīna
pašgājējpļaujmašīna
Ganību appļaušana
Grāvjmalu un ceļmalu appļaušana
Vālošana-ārdīšana
Presēšana ķīpās: siens
Presēšana rituļos:
siens
siens
skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu)
Zāles smalcināšana:
piekabināms smalcinātājs
pašgājējsmalcinātājs
Savācējpiekabe
Graudaugu kulšana:
ar salmu smalcināšanu
bez salmu smalcināšanas
rapsis
Salmu smalcināšana
Kartupeļu lakstu pļaušana
Kartupeļu kratīšana
Kartupeļu novākšana ar kombainu
Graudu kaltēšana
Graudu tīrīšana
Graudu malšana
Graudu kodināšana

Min 2012

* vienā agregātā apvienots: šļūce, kultivators, diski, veltņi, ecēšas u.c.
** augsnes pirmssējas apstrādes mašīna (kultivators, frēze, diski, veltņi), kam uzmontēta sējmašīna
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Tehniskie pakalpojumi

Mērvienība

2012.

Max 2012

Min 2012

1

2

3

4

5

Traktoru noma (dzinēja jauda)
4x2 līdz 80 Zs
4x2 līdz 100 Zs
4x2 virs 100 Zs
4x4 80 Zs
4x4 80-120 Zs
4x4 virs 120 Zs
kāpurķēžu traktors
Kravas automobilis (kravnesība)
1,5-10,0 t
virs 10,0 t
Sniega šķūrēšana
Sniega šķūrēšana

Ls/h
Ls/h
Ls/h
Ls/h
Ls/h
Ls/h
Ls/h

13,72
15,23
16,78
16,60
16,78
19,30
26,53

17,50
17,21
18,50
21,25
20,75
22,32
35,00

9,50
12,00
14,33
9,75
13,00
17,14
18,58

Ls/km
Ls/km
Ls/h
Ls/km

0,56
0,63
18,04
8,14

0,59
0,75
19,31
9,25

0,52
0,50
16,16
6,19

Šķeldošana

Ls/m3

2,46

3,00

1,70

* vienā agregātā apvienots: šļūce, kultivators, diski, veltņi, ecēšas u.c.
** augsnes pirmssējas apstrādes mašīna (kultivators, frēze, diski, veltņi), kam uzmontēta sējmašīna

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

Sagatavoja LLKC Ekonomikas
nodaļas vadītāja Santa Pāvila

LAUKU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvos izdevumus
“Lauku Lapa” un “Zivju Lapa” Jūsu e-pastā!
Lai pieteiktos izdevumu 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 adrese,
uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

SAGATAVOTS
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220
Izdevumā LLKC arhīva un M. Sirvides foto

