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GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

Gada ienākumu deklarācijas  
sastādīšana iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājiem 

 
Kam ir jāiesniedz gada ienākumu  

deklarācija? 
Pienākumu iesniegt gada ienākumu deklarāciju 
nosaka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 
Gada ienākumu deklarācija (turpmāk – deklarāci-
ja) obligāti ir jāiesniedz: 
• saimnieciskās darbības veicējiem; 
• nodokļu maksātājiem, kuriem ienākuma nodok-

lis nav ieturēts no visa apliekamā ienākuma; 
• fiziskām personām, kuras guvušas ar nodokli 

apliekamus ienākumus ārvalstīs; 
• fiziskām personām, kuras taksācijas gadā* gu-

vušas neapliekamos ienākumus, kuri pārsniedz 
četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neaplie-
kamā minimuma apmēru (sastādot gada ienā-
kumu deklarāciju par 2007. gadu, četrkāršots 
gada neapliekamais minimums ir 2400 lati  
(50 lati x 12 mēneši x 4)). 

Gada ienākumu deklarāciju var sastādīt un ie-
sniegt arī tās personas, kurām taksācijas gadā ir 
bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnie-
ciskajiem pakalpojumiem, kā arī personas, kurām 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis avansā ir ieturēts 
vairāk nekā pienācās, nepiemērojot neapliekamo 
minimumu vai atvieglojumus pilnā apmērā. 

 
Kā veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa  

avansa maksājumu aprēķinu vienkāršās  
grāmatvedības kārtotāji? 
Saimnieciskās darbības veicējiem ir jāņem vērā, ka 
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  
18. pants nosaka pienākumu aprēķināt un maksāt 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksāju-
mus. Avansa maksājumu aprēķins par 2008. gadu 
ir jāiesniedz vienlaicīgi ar gada ienākumu deklarā-
ciju, bet ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. aprīlim. 
Avansa maksājumu aprēķina sastādīšanai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jāizmanto veidlapa, kas ir apstiprināta ar Ministru 
kabineta 1998. gada 3. februāra noteikumiem Nr. 38 
„Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu 
noteikšanas kārtība”. 
Personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecī-
bas vai zemnieku saimniecības īpašnieka ienāku-
miem no lauksaimnieciskās ražošanas avansa mak-
sājumi tiek noteikti tādā apmērā, kas atbilst nodok-
lim no puses viņa iepriekšējā gada apliekamā ienā-
kuma. Ja, piemēram, 2007. gadā ar nodokli aplieka-
mais ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas ir  
Ls 450, tad 2008. gadā avansa maksājums jārēķina 
no Ls 225. Turklāt jāņem vērā, ka, sākot no 2008. ga-
da, saimnieciskās darbības ienākumam piemēroja-
mā nodokļa likme ir 15% un avansa maksājumu 
aprēķinā ir piemērojama šāda likme, nevis 25%. 
Avansa maksājumiem likumā noteikti šādi termiņi:  
15. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.  
Tā kā avansa maksājumu aprēķinu var iesniegt līdz 
1. aprīlim, tad atsevišķos gadījumos pirmajā maksā-
šanas termiņā – 15. martā – gada ienākumu dekla-
rācija par iepriekšējo gadu vēl nebūs sastādīta un 
iesniegta. Šādos gadījumos avansa maksājumam, 
kas veicams līdz 15. martam, apmērs nosakāms  
1/4 apmērā no iepriekšējā gada avansa maksājumu 
summas (t.i. 2008. gadā – 1/4 no avansa summas, 
kas bija aprēķināta par 2007. gadu). 
Nodokļu maksātājam gada laikā ir tiesības precizēt 
avansa maksājumu aprēķinu, ja gada laikā faktiskais 
ienākumu apjoms mainās. 

* Taksācijas gads – gads, par kuru aprēķina nodokli. 

VALSTS UN ES ATBALSTS 

VPM samazinājuma koeficients 
 
2008. gada 5. februārī laikrakstā "Latvijas Vēstne-
sis" tika publicēts Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) paziņojums par Vienotā platības maksājuma 
(VPM) samazinājuma koeficientu. Saskaņā ar Ko-
misijas Regulas (EK) Nr.1973/2004 4. pantu fiksē-
tais samazinājuma koeficients Vienotajam platību 
maksājumam uz 2008. gada 31. janvāri ir 
0,960207. 

Tas nozīmē, ka VPM galējā likme ir aprēķināma, 
reizinot noteikto maksimālo 2007. gada likmi ar 
samazinājuma koeficientu, tas ir: 

26,632269 x 0,960207 = 25,57249 Ls/ha 
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Ja nodokļu maksātājs ir izvēlējies maksāt fiksēto nodokli, 
tad līdz 15. martam viņam ir jāsamaksā avansa maksā-
jums 25 latu apmērā. 
 

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa 
Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar Ministru kabineta 
2006. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 41 „Noteikumi 
par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpil-
dīšanas kārtību”. Šie noteikumi nosaka arī deklarācijas 
aizpildīšanas kārtību. 
Deklarācijas veidlapa sastāv no: 
• Gada ienākumu deklarācijas D; 
• pielikuma D1 „Taksācijas gadā Latvijas Republikā gū-

tie ienākumi”; pielikumā norāda visus Latvijas Repub-
likā gūtos ienākumus (piemēram, darba algu, pensijas 
u.tml.), izņemot ienākumus no saimnieciskās  
darbības; 

• pielikuma D2 „Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs 
gūtie ienākumi”; 

• pielikuma D3 „Ienākumi no saimnieciskās darbības”; 
• pielikuma D31 „Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja 

nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ierak-
sta sistēmā”; 

• pielikuma D4 „Attaisnotie izdevumi par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem”. 

MK noteikumos Nr. 41 2007. gada 18. decembrī tika iz-
darīti grozījumi, apstiprinot jaunu deklarācijas pielikumu 
D31, kā arī izmainot dažu rindu nosaukumus deklarācijas 
D veidlapā. 
 

Kad un kur ir jāiesniedz deklarācija? 
Deklarācija ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pēc 
nodokļu maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk kā taksācijas 
gadam sekojošā gada 1. aprīlī (t.i., deklarācija par  
2007. gadu ir jāiesniedz līdz 2008. gada 1. aprīlim). 
Ja dzīvesvieta taksācijas gada laikā ir mainīta, tad dekla-
rācija ir jāiesniedz vai jānosūta pa pastu uz Valsts ieņē-
mumu dienesta nodaļu pēc iepriekšējās dzīvesvietas. Ja, 
piemēram, 2007. gada maijā persona ir mainījusi dzīves-
vietu no Jelgavas rajona Svētes pagasta uz Rīgas rajona 
Olaines pagastu, tad gada ienākumu deklarācija par 
2007. gadu ir jāiesniedz Zemgales reģionālās iestādes 
Jelgavas nodaļā. 
Iesniedzot deklarāciju, ieteicams sev paturēt vienu dek-
larācijas eksemplāru ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi 
par tās saņemšanu. 
 

Vai Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz tad, ja 
ir tikai ienākumi no algotā darba? 
Ja taksācijas gada laikā ir tikai algotā darbā gūti ienāku-
mi, tad deklarāciju drīkst neiesniegt. Tomēr reizēm ir 

gadījumi, kad kāda iemesla dēļ darba vietā nav pie-
mērots neapliekamais minimums un citi atvieglojumi 
pilnā apmērā – piemēram, darbinieks gada laikā ir 
mainījis darba vietu un no vienas darba vietas algas 
nodokļa grāmatiņu izņēmis 13. martā, bet otrā darba 
vietā to iesniedzis 1. jūnijā. Līdz ar to darba devēji 
atvieglojumus un neapliekamo minimumu ir piemē-
rojuši: 
• pirmajā darba vietā – par periodu no 1. janvāra 

līdz 13. martam; 
• otrajā darba vietā – par periodu no 1. jūnija līdz  

31. decembrim. 
Tā kā neapliekamo minimumu var piemērot par visu 
gadu, tad nodokļu maksātājs var iesniegt gada ienā-
kumu deklarāciju un saņemt atpakaļ pārmaksāto 
algas nodokli. 
 

Kāda ir gada ienākumu deklarācijas aizpildīša-
nas secība? 
Vispirms ir jāaizpilda deklarācijas pielikumi, pēc tam 
no pielikumos norādītās informācijas – deklarācija D. 
Jāaizpilda ir tikai tie pielikumi, kuri attiecas uz dekla-
rācijas iesniedzēju: 
• pielikumā D1 norāda visus Latvijas Republikā gū-

tos ienākumus (piem., darba algu, pensijas u.tml.), 
izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības, 

• pielikumā D2 norāda ārvalstīs gūtos ienākumus, 
• pielikumā D3 vai pielikumā D31 norāda ienākumus 

no saimnieciskās darbības (ja personai, kas sastāda 
deklarāciju, ir nodokļu maksātāja reģistrācijas ap-
liecība). Iesniedzamo pielikumu izvēlas atkarībā no 
tā, vai nodokļu maksātājs grāmatvedību kārto 
vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā. Vienkāršās 
grāmatvedības kārtotājiem ir jāsagatavo pielikums 
D3, bet divkāršās grāmatvedības kārtotājiem pieli-
kums D31. 

• pielikumā D4 ietver informāciju par taksācijas ga-
da attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem. 

 
Pielikuma D1 aizpildīšana 

Viens no dokumentiem, pamatojoties uz kuru, pieli-
kumu aizpilda, ir darba devēja vai citas personas iz-
sniegtais „Paziņojums par algas nodokli”. Tā kā 
„Paziņojums par algas nodokli” satur līdzīgas ailes kā 
D1 pielikums, tad šīs veidlapas aizpildīšana ir vienkār-
ša. Pielikums D1 ir paredzēts, lai norādītu Latvijā gū-
tos ienākumus, izņemot ienākumu no saimnieciskās 
darbības. 

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 

W
W

W
.L

LK
C

.L
V

 
LA

U
K

U
 L

A
PA

 a
rī

 in
te

rn
et

ā.
.. 

2 

Ienāku-
mu gū-
šanas 

vieta un 
veids 

Bruto 
ieņē-
mumi 

Neaplie-
kamie 

ienāku-
mi 

Attaisnotie izdevumi 

Izdevumi, 
kas saistīti 
ar ienāku-
mu gūša-

nu 

Apliekamie 
ienākumi, 
neatskai-

tot darba de-
vēja veiktās 

iemaksas 
(2. - 3. - 4.c - 

5.aile) 

Avansā 
 samaksā-
tais (ietu-
rētais) no-

doklis 

darba 
ņēmēja 
valsts 

sociālās 
apdroši-
nāšanas 

obligātās 
iemaksas 

iemaksas 
privātajos 

pensiju fon-
dos un dzīvī-

bas 
apdrošinā-

šanas prēmi-
jas 

autoru 
izdevumi 

 1  2  3  4.a  4b  4c  5  6  7 
                           



 

  

12.02.2008 / Nr. 35 

Ailē „Bruto ieņēmumi” norāda visus – arī ar nodokli ne-
apliekamos – taksācijas gadā gūtos ienākumus naudā, 
natūrā un pakalpojumu veidā, t.sk.: 
• darba samaksu; 
• ienākumus no nekustamā īpašuma pārdošanas; 
• ienākumus no personāla akciju atpirkšanas; 
• konkursos un sacensībās saņemtās balvas; 
• autoratlīdzību (honorāru); 
• pensijas; 
• slimības pabalstus; 
• izložu un azartspēļu laimestus; 
• ienākumu no līgumsabiedrības, personālsabiedrības; 
• ienākumu no sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma; 
• ienākumus no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sa-

biedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās 
sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās  
sabiedrības un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību 
sadalītās peļņas; 

• neapliekamos ienākumus. 
Ailē „Neapliekamie ienākumi” norāda neapliekamos ie-
nākumus, t.sk.: 
• dividendes no komercsabiedrības ienākuma; 
• ienākumu no noguldījumiem un depozītiem kredītie-

stādēs; 
• apdrošināšanas atlīdzības; 
• ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm; 
• normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas izmaksāti 

no budžeta; 
• no mantojuma gūto ienākumu; 
• mācību iestāžu stipendijas; 
• uzturlīdzekļus; 
• no darba devēja saņemto bēru pabalstu, kura vērtība 

nepārsniedz 150 latu. 
Ailē „Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu” norāda 
ar maksājumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, 
kas saistīti ar ienākumu gūšanu, nepārsniedzot 2. ailē 
norādīto summu. Ja ienākums gūts, pārdodot metāllūž-
ņus, un izdevumiem no šo ienākumu gūšanas piemēro 
likumā noteikto normu, šajā ailē ieraksta no ienākuma 
izmaksātāja izsniegtā paziņojuma 10. rindā norādīto 
summu. Ja ienākums gūts no izložu un azartspēļu lai-
mestiem, šajā ailē norāda arī ar maksājuma dokumen-
tiem apliecinātos izdevumus par piedalīšanos azartspēlē 
vai izlozē. 
Ar 2007. gada nogalē izdarītajiem grozījumiem MK no-
teikumos Nr. 41, pielikumā D1 ir atļauts norādīt tikai ne-
apliekamos ienākumus tajos gadījumos, kad persona 
deklarāciju sagatavo un iesniedz tikai tādēļ, ka taksācijas 
gadā gūto neapliekamo ienākumu apjoms pārsniedz 
četrkāršotu gada neapliekamo minimumu. 

 
Pielikuma D2 aizpildīšana 

D2 pielikumu aizpilda fiziskā persona, kura taksācijas 
gadā guvusi ienākumus ārvalstīs. Ja ienākumi ir gūti  
vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto  
ienākuma veidu aizpilda atsevišķu D2 pielikuma rindu. 
Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli ārvalstu 
valūtā pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valū-
tas maiņas kursa attiecīgi ienākuma saņemšanas un no-
dokļa samaksāšanas dienā. 

Pielikuma D3 aizpildīšana 
Pielikumu D3 aizpilda, pamatojoties uz ierakstiem  
Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, kā arī 
citos grāmatvedības uzskaites reģistros. 
 

Pirms gada ienākumu deklarācijas pielikuma 
D3 sastādīšanas saimnieciskās darbības veicējam 
ir jāizdara šādi darbi: 
• gada beigās jāpārbauda „Ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnālā” (turpmāk – žurnāls) ierakstītās 
summas, – vai tās ir norādītas pareizajās ailēs; 

• jāpārbauda žurnāla aiļu kopsummas; 
• jāveic pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, 

krājumu, naudas līdzekļu un lopu inventarizācija; 
• jāaprēķina, cik daudz līdzekļu ir ieguldīts nepa-

beigtajos ražojumos (piemēram, rudens arumam, 
ziemāju sējumiem); 

• jāsalīdzina ar darījumu partneriem parādu sum-
mas. Parādu salīdzināšanu veic, izsūtot darījumu 
partneriem t.s. salīdzināšanas aktus; 

• ja atlikumā uz gada beigām ir pirkti krājumi 
(piemēram, lopbarība, minerālmēsli, augu aizsar-
dzības līdzekļi u.tml.), tad inventarizācijas sarak-
stos iespēju robežās atsevišķi ir jānodala tie krāju-
mi, par kuriem uz 31. decembri vēl nav samaksāts; 

• jāpārbauda, vai visiem pamatlīdzekļiem un nema-
teriālajiem ieguldījumiem ir izrakstītas kartītes; 

• jānoraksta tie pamatlīdzekļi, kuri inventarizācijā ir 
atzīti par nolietotiem un kurus vairs nav iespējams 
izmantot saimnieciskajā darbībā (piemēram, tie ir 
salūzuši un nav remontējami); 

• jāaprēķina nolietojums pamatlīdzekļiem un nema-
teriālajiem ieguldījumiem; 

• jāpārbauda, vai gada laikā ir bijuši izdevumi, kas 
attiecināmi uz vairākiem gadiem (piemēram, veik-
ta augsnes kaļķošana); 

• jāsameklē iepriekšējā taksācijas gada ienākumu 
deklarācija (ja tāda ir sastādīta), jo, iespējams, ka 
būs nepieciešams izmantot tajā norādīto informā-
ciju; 

• jāsadala žurnāla 20. ailē norādītie proporcionāli 
sadalāmie izdevumi; 

• jāveic izdevumu precizēšana, pirms tos ieraksta  
D3 pielikumā. 

 
Proporcionāli sadalāmo izdevumu sadalīšana 

Tiem nodokļu maksātājiem, kuri veic gan lauksaim-
niecisko, gan cita veida saimniecisko darbību 
(piemēram, tehnikas pakalpojumu sniegšana, kokap-
strāde), uzsākot darbu pie gada deklarācijas sastādī-
šanas, ir jāsadala izdevumi, kuri uzrādīti žurnāla  
21. ailē „Proporcionāli sadalāmie izdevumi” (šajā ailē 
žurnālā ir uzrādīti izdevumi, kas sadalāmi starp lauk-
saimniecisko ražošanu un citām nozarēm, piemēro-
jot proporciju, jo gada laikā nav zināms, uz kuru no-
zari tie ir attiecināmi – piemēram, bankas pakalpoju-
mi, sakaru izdevumi u.c.). 
Proporcionāli sadalāmo izdevumu attiecināšanu uz 
lauksaimniecību un citām nozarēm paskaidro seko-
jošs piemērs. 

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 
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Tas nozīmē, ka taksācijas gadā nodokļu maksātājam ar lauksaimniecis-
ko darbību saistītie izdevumi ir Ls 5100 (1600 + 3500), bet ar citiem 
saimnieciskās darbības veidiem saistītie izdevumi ir Ls 2200  
(400 + 1800). 

Izdevumu precizēšana 
Izdevumu precizēšanu veic pēc tam, kad ir sadalīti proporcionāli sada-
lāmie izdevumi. Izdevumu precizēšanai var izmanto šādu tabulu: 

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 
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10 000 
2000 x 

10 000 + 2500 
= 2000 x 0,8 = 1600 

 

Proporcionāli sadalāmo izdevumu summa, kas attiecināma uz: 
• Lauksaimniecību 
 
 

• citiem saimnieciskās darbības veidiem 
   2000 – 1600 = 400. 

Tabulas rindā „Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet 
attiecas uz nākamajiem gadiem” norāda tos izdevumus, 
kas taksācijas gadā izdarīti (samaksāti), bet attiecas uz 
nākamajiem gadiem (piemēram, izdevumi kaļķošanai, 
ganību ierīkošanai, īres un nomas maksai u.tml.). Lai no-
teiktu, kāda daļa no izdevumiem ir jāattiecina uz nāka-
majiem gadiem, taksācijas gadā samaksāto summu izda-
la ar gadu skaitu, uz kuriem šie izdevumi attiecas, un 
rezultātu pareizina ar to nākamo gadu skaitu, uz kuriem 
šie izdevumi attiecas.  
Rindā „Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet at-
tiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem” uzrāda taksācijas 
gada izdevumos iekļaujamos izdevumus, kas izdarīti 
iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņē-
mumiem. Lai atvieglotu informācijas ieguvi šīs rindas 

aizpildīšanai, grāmatvedībā būtu jāiekārto saraksts, 
kurā norāda: 
• katrā gadā veiktos izdevumus, kuri attiecināmi uz 

vairākiem gadiem; 
• gadu skaitu, kurā izdevumi pakāpeniski sadalāmi; 
• katrā taksācijas gadā norakstīto izdevumu summu. 
Rindā „Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā” 
uzrādītajai krājumu atlikumu vērtībai ir jāsakrīt ar 
krājumu atlikumu vērtību iepriekšējā gada beigās. 
Tabulas rindā “Krājumu atlikums taksācijas gada bei-
gās” norāda samaksāto pirkto krājumu atlikumu vēr-
tību un visu pašražoto krājumu atlikumu vērtību tak-
sācijas perioda beigās. 
Aizpildot tabulas 7. un 8. rindu, jāņem vērā, ka paš-
nodarbinātās personas sociālās apdrošināšanas  

1. Taksācijas gada izdevumi   

2. Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem   

3. Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem   

4. Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā   

5. Krājumu atlikums taksācijas gada beigās   

6. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums   

7. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz 
iepriekšējiem gadiem 

  

8. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz 
taksācijas gadu 

  

9. Precizētie taksācijas gada izdevumi (1. – 2. + 3. + 4. – 5. + 6. – 7. + 8. rinda)   

; 

4 

Piemērs 
Saimnieciskās darbības veicēja žurnālā 2007. gada beigās ir šādas žurnāla aiļu kopsummas: 

Ailes Nr. Ailes nosaukums Summa, Ls 

13. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 10000 

14. Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 2500 

15. Neapliekamās subsīdijas 4000 

  (..)   

19. Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu 3500 

20. Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem 1800 

21. Proporcionāli sadalāmie izdevumi 2000 
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Pieņemsim, ka lauksaimniecības un citas saimnieciskās 
darbības ieņēmumu īpatsvars ir 80% no lauksaimniecī-
bas un 20% no citiem saimnieciskās darbības veidiem 
(tāpat kā iepriekšējā piemērā). 

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

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 
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Aprēķinos iegūto skaitli no 9. rindas sadala proporcionāli 
ieņēmumiem: 
• uz lauksaimniecību attiecināmā daļa 

                910 x 0,80 = 728; 
• uz citiem saimnieciskās darbības veidiem attiecināmā 

daļa 
                 910 x 0,20 = 182. 

Pēc tam sagatavo lauksaimniecības izdevumu un citu 
saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizēšanu 
divās atsevišķās tabulās. Iegūtās summas pieskaita izde-
vumu precizēšanas tabulas 1. rindā „Taksācijas gada iz-
devumi” norādāmajām summām: 
• lauksaimniecības izdevumu precizēšanas tabulā pie-

skaita Ls 728; 
• citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizē-

šanas tabulā pieskaita Ls 182. 
 

Vai ir jāveic ieņēmumu precizēšana? 
Ieņēmumu precizēšana nav nepieciešama. Ieņēmu-
mus no lauksaimniecības, ieņēmumus no citām no-
zarēm un saņemtās subsīdijas ieraksta šim nolūkam 
paredzētajās D3 pielikuma rindās. 
 

Pielikuma D3 aizpildīšanas kārtība 
Kad izdevumu sadalīšana un precizēšana ir izdarīta, 
pamatojoties uz ierakstiem žurnālā un izdevumu 
precizēšanas tabulās, veic ierakstus šādās gada ienā-
kumu deklarācijas pielikuma D3 rindās: 
• 01. rindā – „Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražo-

šanas” – taksācijas gada laikā gūtie lauksaimniecis-
kās ražošanas ieņēmumi, neskaitot subsīdijas, kas 
izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un 
lauku attīstībai. Sākot no 2006. gada, šajā deklarā-
cijas rindā drīkst norādīt arī ieņēmumus no lauku 
tūrisma pakalpojumu sniegšanas. 

Piemērs 
Nodokļu maksātājs secina, ka uzreiz pa nozarēm nav iespējams sadalīt arī šādas summas: 

Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā 300 

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās 600 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 1200 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz ie-
priekšējiem gadiem 

30 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz tak-
sācijas gadu 

40 

1. Taksācijas gada izdevumi - 

2. Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem - 

3. Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem - 

4. Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā 300 

5. Krājumu atlikums taksācijas gada beigās 600 

6. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 1200 

7. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet 
attiecas uz iepriekšējiem gadiem 

30 

8. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet 
attiecas uz taksācijas gadu 

40 

9. Precizētie taksācijas gada izdevumi (1. – 2. + 3. + 4. – 5. + 6. – 7. + 8. rinda) 910 

obligātās iemaksas ir vienīgais maksājums, kuram netiek 
piemērots kases princips, jo uz taksācijas gada izdevu-
miem ir jāattiecina sociālās apdrošināšanas iemaksu 
summa, kas par taksācijas gadu ir aprēķināta (nevis sa-
maksāta). Piemēram, par 2007. gada 4. ceturksni sociālās 
apdrošināšanas iemaksas ir jāveic tikai 2008. gada janvā-
rī un tādējādi tās žurnālā 2007. gadā nav uzrādītas, bet 
deklarācijā tās ir jāatspoguļo 2007. gadā un tāpēc šī 
summa ir jānorāda izdevumu precizēšanas tabulas 8. 
rindā. Savukārt, ja 2007. gada janvārī tika veiktas pašno-
darbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas par 2006. 
gadu, tad šī summa ir jānorāda tabulas 7. rindā. 
Ja ieņēmumi ir saņemti tikai no lauksaimnieciskās darbī-
bas vai tikai no citas saimnieciskās darbības, tad izdevu-
mu precizēšana tiek veikta, izmantojot tikai vienu  
tabulu. 

Izdevumus precizēt sarežģītāk ir tiem nodokļa mak-
sātājiem, kuri veic gan lauksaimniecisko, gan arī citu 
saimniecisko darbību, jo šajā gadījumā atsevišķi ir 
jāprecizē lauksaimniecības izdevumi un citu saim-
nieciskās darbības veidu izdevumi, sastādot divas 
izdevumu precizēšanas tabulas. 
Vispirms ir jāizvērtē, kuri no precizēšanas tabulā ie-
kļaujamiem izdevumiem ir uzreiz attiecināmi uz 
lauksaimniecību (piemēram, pašražotās lauksaim-
niecības produkcijas krājumi, lopbarība, tikai lauk-
saimniecībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolieto-
jums u.c.) un kuri – uz citām nozarēm (piemēram, 
preču krājumi tirdzniecībā, nolietojums tehnikai, ko 
izmanto pakalpojumu sniegšanai u.c.). Kā rīkoties 
šādos gadījumos, paskaidro šāds piemērs. 
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Lauku tūrisma pakalpojumi ir lauku teritorijās un lauku 
apdzīvotās vietās sniegtie viesu izmitināšanas pakalpojumi 
speciāli ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās pielā-
gotās telpās, kurās gultas vietu pamatskaits nepārsniedz 
12 un gultas vietu papildu skaits nav lielāks 6, kā arī ar tiem 
saistītie papildu pakalpojumi, kas balstās uz vietējiem kul-
tūras un dabas resursiem. Ja nodokļu maksātāja saimniecī-
bā, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus, gultas vietu skaits 
ir lielāks, nekā minēts iepriekš, tad ieņēmumi no lauku tū-
risma ir norādāmi deklarācijā pie ieņēmumiem no citiem 
saimnieciskās darbības veidiem. 
• 02. rindā – „Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko 

ražošanu” – izdevumi, kas attiecināmi uz lauksaimnie-
cisko ražošanu (lauksaimniecības izdevumu precizēša-
nas tabulas rezultāts); 

• 06. rindā – „Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaim-
nieciskās ražošanas, kurus sedz ar taksācijas gada ap-
liekamajiem ienākumiem no lauksaimnie-ciskās ražo-
šanas” ieraksta Pārskata par zaudējumiem no saimnie-
ciskās darbības I daļas „Zaudējumi no lauksaimniecis-
kās ražošanas” 3. ailes summu. Šī summa nedrīkst būt 
lielāka par 05. rindā norādīto; 

• 08. rindā – „Neapliekamie ienākumi” – subsīdijas, kas 
izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un sa-
ņemtais Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai; 

• 09. rindā – „Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbī-
bas veidiem” – taksācijas gada laikā gūtie ieņēmumi 
no pārējiem saimnieciskās darbības veidiem; 

• 10. rindā – „Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimniecis-
kās darbības veidiem” – izdevumi, kas saistīti ar 09. 
rindā uzrādīto ieņēmumu gūšanu (citu saimnieciskās 
darbības veidu izdevumu precizēšanas tabulas rezul-
tāts); 

• 13. rindā – „Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem 
saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksāci-

jas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem 
saimnieciskās darbības veidiem” ieraksta Pārskata 
par zaudējumiem no saimnieciskās darbības 
II daļas „Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbī-
bas veidiem” 3. ailes summu. Šī summa nedrīkst 
būt lielāka par 12. rindā norādīto; 

• 14.a rindā „To skaitā par pašu nodokļa maksātāju 
aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas” vēlreiz norāda valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā 
persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu 
personu, atbilstoši ceturkšņa ziņojumiem par paš-
nodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām; 

• 16. rindā – „Avansā samaksātais nodoklis vai pa-
tentmaksa” – saimnieciskās darbības veicēja taksā-
cijas gada laikā nomaksātie iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa avansa maksājumi vai patentmaksa, kuru 
saimnieciskās darbības veicējs ir iemaksājis pašval-
dības budžetā. 

 
Pārējās pielikuma D3 rindas aizpildāmas aprēķinu 
rezultātā, kā arī pēc iepriekšējo taksācijas periodu 
deklarāciju datiem (iepriekšējo taksācijas gadu zau-
dējumu summas). 
Nodokļu maksātājs, kurš veic gan lauksaimniecisko, 
gan citu saimniecisko darbību, var atsevišķi nenorā-
dīt lauksaimniecības ieņēmumus un izdevumus, sa-
skaitot tos kopā ar citas saimnieciskās darbības ieņē-
mumiem un izdevumiem. Šādā gadījumā visi ieņē-
mumi tiks norādīti 09. rindā „Ieņēmumi no citiem 
saimnieciskās darbības veidiem”, bet izdevumi – 10. 
rindā „Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās 
darbības veidiem”. Tomēr ir jāņem vērā, ka tad neva-
rēs piemērot neapliekamo ienākumu no lauksaim-
nieciskās darbības Ls 3000 apmērā. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 
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Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 01   

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu 02   

Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas (01.-02.) 03   

Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 3000 latu apmērā gadā 04   

Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas (03.-04.) 05   

Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kurus sedz ar taksācijas ga-
da  apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas 

06 
  

Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudē-
jumus no lauksaimnieciskās ražošanas (05.-06.) 

07 
  

Neapliekamie ienākumi (subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai 
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai) 

08 
  

Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 09   

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem 10   

Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem (09.-10.) 11   

Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 12   

Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksā-
cijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem 

13 
  

Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo 
gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem (12.-13.) 

14 
  

To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas 

14a 
  

Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (07.+14.) 15   

Avansā samaksātais nodoklis vai patentmaksa 16   
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Zaudējumu pārskata abas daļas aizpilda šādi: 
• 1. ailē – „Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radu-

šies” – norāda gadu, kurā radušies zaudējumi; 
• 2. ailē – „Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi” – 

ieraksta pirmstaksācijas gada (kurā ir radušies zaudē-
jumi) D3 pielikuma 3. rindā norādītos zaudējumus, kas 
samazināti par saņemto subsīdiju apmēru**, vai  
11. rindā norādītos zaudējumus. Attiecībā uz nākama-
jiem pirmstaksācijas gadiem norāda pirmstaksācijas 
gada (gada pirms šī taksācijas gada) pārskata 4. ailē 
norādītos zaudējumus; 

• 3. ailē – „Zaudējumu summa, par ko samazina aplieka-
mo ienākumu taksācijas gadā” – norāda segtos  
iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai citas saimnieciskās darbības zaudēju-
mus; 

• 4. ailē – „Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksā-
cijas gadiem” – norāda uz nākamajiem taksācijas ga-
diem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā 
attiecīgā taksācijas gada 2. un 3. ailē norādīto skaitļu 
starpību. 

 
Pielikuma D31 aizpildīšana 

Šī pielikuma veidlapa ir jauna un izmantojama tiem, kas 
grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Lai no-
teiktu ar nodokli apliekamo ienākumu, no ieņēmumu un 
izdevumu pārskata tiek ņemta ieņēmumu un izdevumu 
starpība, kuru pēc tam koriģē pa atsevišķiem izdevumu 
vai ieņēmumu posteņiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikuma D4 aizpildīšana 
D4 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem 
taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārst-
nieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos 
izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. 
Pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma doku-
mentus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izde-
vumu samaksu (piemēram, kvītis, čekus, maksājuma 
uzdevumus, kredītiestādes rēķinu izrakstus). Par sa-
viem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevu-
miem aizpilda atsevišķu D4 pielikumu. 
Attaisnoto izdevumu apmērs un to segšanas kārtība 
ir noteikta Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija 
noteikumos Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem 
izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakal-
pojumiem”. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 
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Pirmstaksācijas gads, kurā 
zaudējumi radušies 

Līdz taksācijas gadam  
nesegtie zaudējumi 

Zaudējumu summa, par ko 
samazina apliekamo  

ienākumu taksācijas gadā 

Zaudējumi, ko pārnes uz 
nākamajiem taksācijas  

gadiem 
1 2 3 4 

I. Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas 

2005 300 280 20 

2006 450 - 450 

Kopā: 750 280 470 

II. Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 

        

Kopā:       

Piemērs 
Ja zemnieku saimniecībai zaudējumi no lauksaimniecības 2005. gadā bija Ls 300 un 2006. gadā – Ls 450, bet, sa-
stādot 2007. gada deklarāciju, D3 pielikumā apliekamais ienākums ir Ls 280, tad pārskatu par zaudējumiem aizpil-
da šādi: 

Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana 
Ja iepriekšējos gados nodokļu maksātājam ir bijuši zau-
dējumi no lauksaimniecības vai no citiem darbības vei-
diem, tad šos zaudējumus turpmākajos gados sedz no 
ienākuma, ja tāds ir. Zaudējumus hronoloģiskā secībā 
var segt no nākamo 3 gadu apliekamā ienākuma, bet 
īpaši atbalstāmajās teritorijās* – no 6 gadu apliekamā 
ienākuma. Tātad 2007. gada deklarācijā var tikt segti  

 
2004., 2005. un 2006. gada zaudējumi un kā pirmie ir 
jāsedz 2004. gada zaudējumi, tad 2005. un visbei-
dzot 2006. gada zaudējumi. 
Iepriekšējo gadu zaudējumu parādīšanai D3 pieliku-
mā ir atrodams „Pārskats par zaudējumiem no saim-
nieciskās darbības”, kurā atsevišķi norāda lauksaim-
niecības un citu nozaru zaudējumus. 

*  Ja individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība ir reģistrēta un atrodas saskaņā ar Reģionālās  
     attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību attiecīgās teritorijas  
     attīstības programmai ir pieņemts lēmums MK noteiktajā kārtībā. 
** Piemēram, ja 2005. gada deklarācijā zaudējumi no lauksaimniecības ir Ls 4000, bet subsīdijas saņemtas Ls 2500 apmērā, tad pārskatā par  
     zaudējumiem par 2005. gadu norāda zaudējumus Ls 1500 apmērā (Ls 4000–Ls 2500). 
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Deklarācijas D aizpildīšana 
Deklarāciju aizpilda pēc tam, kad ir aizpildīti pielikumi. 
Gandrīz visas ailes tiek aizpildītas, summējot ierakstus 
deklarācijas pielikumos. Ailes, kurām informācija nav 
atrodama pielikumos, aizpilda šādi: 
• 08. rindā – „Ziedojumi un dāvinājumi” – norāda ar 

dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma 
vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijā reģistrētām 
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizāci-
jām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labu-
ma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labu-
ma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm; 

• 09. rindā – „Privātajos pensiju fondos izdarītās iemak-
sas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši 
dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāša-
nu)” – iekļauj D1 pielikuma 4.b ailē norādīto summu 
un dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja pa-
ša veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzī-
vības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) summas; 

• !!! 08. rindas un 09. rindas kopsumma nedrīkst pār-
sniegt 20 procentus no deklarācijas 03. rindā 
„Apliekamie ienākumi – kopā” norādītās summas; 

• 11. rindā – „Gada neapliekamais minimums” – norāda 
neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam. 
Neapliekamo minimumu nepiemēto par to taksācijas 
gada daļu, kurā nodokļu maksātājs ir bijis cita nodokļa 
maksātāja apgādībā. 2007. gadā neapliekamā mini-
muma summa bija Ls 600; 

• 12. rindā – „Gada neapliekamais minimums pensionā-
ram” – norāda visu saņemto pensijas apmēru – ja 
pensija piešķirta līdz 1996. gada 1. janvārim atbilstoši 
likumam „Par valsts pensijām”) vai pensionāriem no-
teikto neapliekamā minimuma apmēru Ls 1980  
(2007. gadā) – ja pensija piešķirta vai pārrēķināta pēc 
1996. gada 1. janvāra atbilstoši likumam „Par valsts 
pensijām” vai tiek saņemta izdienas pensija vai speci-
ālā valsts pensija; 

• 13. rindā – „Atvieglojumi par apgādājamajiem” – no-
rāda nodokļa atvieglojumu summu par apgādājama-
jiem. 2007. gadā par vienu apgādājamo piemērojams 
atvieglojums Ls 420 gadā; 

• 14. rindā – „Atvieglojumi par invaliditāti” – norāda 
papildu atvieglojuma apmēru invalīdiem.  
2007. gadā atvieglojumu apmērs I vai II grupas 
invalīdiem bija Ls 720 gadā, III grupas invalīdiem – 
Ls 564 gadā; 

• 15. rindā – „Atvieglojumi politiski represētajām 
personām” – norāda papildu atvieglojuma apmē-
ru politiski represētām personām. 2007. gadā at-
vieglojumu apmērs personai, kurai nav piešķirta 
pensija, bija Ls 1320 gadā un personai, kurai ir pie-
šķirta pensija – Ls 720 gadā; 

• 16. rindā – „Atvieglojumi nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem” – norāda nacionālās preto-
šanās kustības dalībniekiem noteikto papildu at-
vieglojuma apmēru, kas ir tāds pats kā politiski 
represētām personām. 

 
Aizpildot D deklarāciju par 2007. gadu, tās aizpildīša-
nas kārtībā ir paredzēti divi jauni atvieglojumi: 
• nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir 

guvis likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  
9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neaplie-
kamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 
četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neaplieka-
mo minimumu, drīkst aizpildīt tikai deklarāci-
jas D 04. rindu „Neapliekamie ienākumi”, ja nodok-
ļa maksātājs taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai 
tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir ieturams izmaksas vietā; 

• nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai 
deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus 
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, 
drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06. rindu 
„Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas 
paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pa-
kalpojumi” un 07. rindu „Ārstnieciskie pakalpoju-
mi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmē-
rā”, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijā ir 
guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 
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Informāciju sagatavoja 

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 
Linda Puriņa 
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Gada ienākuma deklarācija  

APLIEKAMIE IENĀKUMI:     

Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 6.ailes summa  + (D3 15.rinda + 14.a rinda) 
+ D31 31.rinda) 

01   

ārvalstīs gūtie ienākumi (D2 5.aile) 02   

KOPĀ (01. + 02.) 03   

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI     

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

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:     

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.a ailes summa + D3 14.a rinda) 05   

izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstniecis-
kie pakalpojumi (D4 6.ailes kopsumma) 

06   

ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisno-
tajos izdevumos pilnā apmērā (D4 5.ailes kopsumma) 

07   

ziedojumi un dāvinājumi 08   

privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši 
dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 
60 mēnešus (D1 4.b ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas, ieguldījumu fondu ie-
guldījumu apliecību iegādes izmaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi) 

09 

  

KOPĀ (05. + 06. + 07. + 08. + 09.) 10   

GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS 11   

GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM 12   

ATVIEGLOJUMI:     

par apgādājamajiem 13   

par invaliditāti 14   

politiski represētajām personām 15   

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 16   

KOPĀ (13. + 14. + 15. + 16.) 17   

IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ     

(03. – 10. – 11. – 12. – 17.) 18   

NODOKLIS (25% no 18.) 19   

AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS     

(D1 7. aile + D2 8. vai 10. aile + D3 16.rinda+ D31 33. rinda) 20   

PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (19. – 20.)     

Piemaksa (ja 19. lielāka nekā 20.) 21   

Pārmaksa (ja 20. lielāka nekā 19.) 22   

NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ 23       

NODOKĻA SUMMA 24       
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 41 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību” 

Konspekts 

2008. gada 29. janvārī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēti MK noteikumi Nr. 41 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību”. 
Saskaņā ar šiem noteikumiem 2008. gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai tiek piešķirts Ls 32 060 415 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 izmak-
sāts un 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. 

 Šie noteikumi stājās spēkā ar 2008. gada 30. janvāri. 
Lietotie saīsinājumi: 

LAD – Lauku atbalsta dienests        LR – Latvijas Republika 
LAD RLP – Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde  LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
ZM – Zemkopības ministrija        VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests 
LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      PVD – Pārtikas un veterinārais dienests 
ES – Eiropas Savienība         PVN – Pievienotās vērtības nodoklis 

1. pielikums. ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IELABOŠANAI 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Augšņu agroķīmiskā  
izpēte 

Pretendentiem: 
• kuriem zeme ir īpašumā, lietošanā 

vai nomā; 
• kuri uztur meliorācijas sistēmas 

atbilstoši meliorāciju regulējošo 
normatīvo aktu prasībām 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes paraugu ņemšanas un augsnes agroķīmisko īpašī-
bu pamatrādītāju (augsnes skābuma, organisko vielu, kustīgā fosfora, kālija un apmaiņas magnija sa-
tura) noteikšanas, analīžu rezultātu izvērtēšanas, augšņu agroķīmiskās kartes sagatavošanas izmak-
sām akreditētā laboratorijā saskaņā ar subsīdiju nolikumā noteiktajām augšņu agroķīmiskās izpētes 
darbu kopējām izmaksām atkarībā no pētāmās platības lieluma. 
Subsīdiju apjoms: 40% apmērā no augšņu agroķīmiskās izpētes darbu izmaksām 
Maksimālais subsīdiju apjoms: 
• Ls 2000; 
• Ls 4000, ja apsaimniekošanā ir vairāk par 2000 ha LIZ 
Subsīdijas tiek palielinātās par 
• 10%, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā apvidū vai vides jutīgajā teritorijā; 
• 5%, ja pretendents ir jaunāks par 40 gadiem; 
• 15%, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā apvidū vai vides jutīgajā teritorijā un pretendents ir 

jaunāks par 40 gadiem 
 
Iesnieguma termiņš: 
2 nedēļu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā 
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2. pielikums. ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

PIENSAIMNIECĪBA 

Dzīvnieku ģenētiskās  
kvalitātes noteikšana 

Pārraudzības ganāmpulku 
īpašniekiem 

Par pārraudzībā esošu govi (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumus, piena gaļas šķirņu krustojumus 
un nezināmas izcelšanās dzīvniekus), kurai pēdējās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā un kurai 
Ciltsdarba valsts inspekcija nav anulējusi pārraudzības datus kopš 2007. gada 17. jūnija, – vienreizējs  
maksājums Ls 34 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 30. jūlijs 
Par katru pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas – maksājums 
vienu reizi gadā Ls 50 apmērā 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto  
ceturksni – līdz 2009. gada 1. februārim 

Datu apstrāde un  
pārraudzības analīžu  

veikšana 

Lauksaimniecības datu 
centram 

Pārraudzības datu bāzes nodrošināšanai, datu apstrādei, datu apmaiņas nodrošināšanai un arhivēšanai 
Iesnieguma termiņš: katru mēnesi līdz desmitajam datumam (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz 
līgumu ar LAD) 

Akreditētām piena  
laboratorijām 

Pārraudzības analīžu veikšanai govju un kazu pienam, datu pirmapstrādei, ievadīšanai un nosūtīšanai datu 
apstrādei 
Iesnieguma termiņš: katru mēnesi līdz piektajam datumam (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz 
līgumu ar LAD RLP) 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku  
organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai Ls 8 par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto  
ceturksni – līdz 2009. gada 1. februārim 

Pārraudzības sistēmas  
uzlabošana 

Pretendentiem, kuriem ir 
piena kvalitātes jomā un 
pārraudzības datu  
analizēšanā atbilstoši  
sertificēti speciālisti 

Pārraudzības sistēmas uzlabošanai, par ganāmpulka pārraudzības datu analīzi, ganāmpulka audzēšanas,  
izkopšanas un atražošanas plāna izstrādi un administratīvo izmaksu segšanai. 
Ne vairāk kā Ls 100 par vienu ganāmpulku, kurā ir 20 un vairāk pārraudzībā esošas govis, nepārsniedzot  
piešķirto finansējuma apjomu Ls 50 000 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūnijs 

Augstvērtīgu šķirnes buļļu 
ģenētiskās kvalitātes  

noteikšana 

Uzņēmumiem, kuri  
nodarbojas ar mākslīgo 
apsēklošanu un embriju 
transplantāciju 

Subsīdijas piešķir, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts normatīvajos aktos par vaislinieku, 
to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, – Ls 60 par katru bulli mēnesī 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, par ceturto ceturksni – 
līdz 2009. gada 1. februārim 

Dzīvnieku, ganāmpulku un 
novietņu reģistra  

uzturēšana 

Lauksaimniecības datu 
centram 

Subsīdijas piešķir dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai normatīvajos aktos par dzīvnieku, 
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā. 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz LAD pārskatu par paveikto 
darbu (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam slēdz līgumu ar LAD) 
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LIELLOPU GAĻAS RAŽOŠANA 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku audzē-
tāju organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai, Ls 8 par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku. 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2009. gada 
1. februārim (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz līgumu ar LAD) 

Ģenētiskās kvalitātes un  
ciltsvērtības noteikšana 

Pārraudzības  
ganāmpulka īpašniekiem 

Par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes zīdītājgovi šķirnes 
dzīvnieku audzēšanas saimniecībās – Ls 65 gadā 

Iesnieguma termiņš: 
2008. gada 10. aprīlis 

Par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli, kas vecāka par 
12 mēnešiem, – Ls 50 gadā 
Par pārraudzībā esošu vismaz pirmās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli, 
kas vecāka par 12 mēnešiem, – Ls 30 gadā 

Sertificētu vaislas buļļu  
ģenētiskās kvalitātes  

noteikšana 

Par sertificētu tīršķirnes vaislas bulli (sertificēts līdz 2008. gada 1. janvārim), kuru izmanto 
lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītājgovju ganāmpulkā un kurš novērtēts pēc pēcnācēju 
kvalitātes, – Ls 300 gadā 

Par sertificētu tīršķirnes vaislas jaunbulli (sertificēts pēc 2008. gada 1. janvāra), kuru iz-
manto lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītājgovju ganāmpulkā, – Ls 150 gadā 

CŪKKOPĪBA 

Ģenētiskās kvalitātes  
noteikšana 

Šķirnes saimniecību  
īpašniekiem 

Par jauncūku (cūciņu, kuilīti), kurai ir veikts produktivitātes tests, nosakot speķa biezu-
mu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un kurai veikts ģenētiskās 
vērtības tests, – vienreizējs maksājums Ls 30 Iesnieguma termiņš: 

līdz katra nākamā ceturk-
šņa pirmā mēneša piekt-
ajam datumam, bet par 
ceturto ceturksni līdz 
2009. gada 1. februārim 

Par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kura atražo vaislas cūciņas, ir novērtēta sa-
skaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pienības, eksterjera, auglības un 
selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 105 un vairāk, – Ls 9 mēnesī par 
katru sivēnmāti, bet kopumā ne vairāk kā 70% no katrā saimniecībā esošām sivēnmātēm 

Cūkgaļu ražojošām  
saimniecībām 

Par cūkkopības selekcijas organizācijā iegādātu cūciņu un kuilīšu ģenētiskās kvalitātes 
novērtēšanu un organizācijai sniegto informāciju – vienreizējs maksājums Ls 50 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku  
audzētāju organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai – Ls 8 par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku. 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 
2009. gada 1. februārim (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz līgumu ar LAD) 

Augstvērtīgu šķirnes kuiļu 
ģenētiskās kvalitātes  

noteikšana 

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

Par kuiļiem, kuri ir sertificēti normatīvajos aktos par vaisliniekiem, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifi-
kāciju noteiktajā kārtībā – Ls 30 mēnesī par katru kuili 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni līdz  
2009. gada 1. februārim 

Ciltsdarba rezultātu  
ieviešana 

Šķirnes dzīvnieku  
audzētāju organizācijām 

Par speķa biezuma un ķermeņa liesās gaļas satura noteikšanu krustojuma cūkai, kas iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto 
cūku selekcijas programmu – Ls 0,67 par katru nomērīto cūku. 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 
2009. gada 1. februārim (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz līgumu ar LAD) 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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ZIRGKOPĪBA 

Ģenētiskās kvalitātes  
noteikšana 

Pārraudzības ganāmpulka 
īpašniekiem 

Par tāda sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, kuram ir 
pēcnācēji vai ar kuru lecinātām ķēvēm (vismaz trijām) atzīta grūsnība, – Ls 50 katru 
mēnesi 

Iesnieguma termiņš: 
līdz 2008. gada 
5. jūlijam (pēc stāvokļa 
uz 2008. gada 1. jūliju) 
un 5. decembrim (pēc 
stāvokļa uz 2008. gada 
1. decembri) 

Par vaislas ērzeļa sagatavošanu sertificēšanai un sertificēšanu – vienreizējs maksā-
jums Ls 120 
Par jaunzirgu sagatavošanu darbaspēju pārbaudei un pārbaudes veikšanu – vien-
reizējs maksājums Ls 120 
Par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un vērtēšanu – vienreizējs maksājums Ls 150 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku  
audzētāju organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai – Ls 8 par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku. 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto  
ceturksni – līdz 2009. gada 1. februārim (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz līgumu ar LAD) 

AITKOPĪBA 

Ģenētiskās kvalitātes  
noteikšana 

Šķirnes dzīvnieku audzē-
šanas saimniecībām, ja 
aitu māšu skaits  
ganāmpulkā nav mazāks 
par 30 

Par novērtētu audzējamo dzīvnieku – elites klases (turpmāk – E klases) un pirmās 
klases (turpmāk – I klases) aitiņu un E klases teķīti – vienreizējs maksājums Ls 25. 
Kopumā atbalstu maksā ne vairāk kā par 25% no saimniecībā uz 2008. gada  
1. janvāri esošajiem pamatganāmpulka dzīvniekiem Iesnieguma termiņš: 

2008. gada 1. augusts 
par E klases un I klases vaislas aitu mātes novērtēšanu – vienreizējs maksājums  
Ls 40 

  
Ciltsgrāmatas uzturēšana 

Šķirnes dzīvnieku  
audzētāju organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai – Ls 8 apmērā par katru ciltsgrāmatā uzņemtu 
dzīvnieku 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto  
ceturksni – līdz 2009. gada 1. februārim (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz līgumu ar LAD) 

Sertificētu augstvērtīgu  
šķirnes vaislas teķu  

ģenētiskās kvalitātes  
noteikšana 

Pārraudzības ganām 
pulku īpašniekiem 

Par teķiem, kuri ir sertificēti normatīvajos aktos par vaisliniekiem, to bioprodukta un transplantējamo embriju 
sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums Ls 40 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. augusts (pēc stāvokļa uz 2008. gada 1. jūliju) 

KAZKOPĪBA 

Ģenētiskās kvalitātes  
noteikšana 

Šķirnes dzīvnieku audzē-
šanas saimniecībām, ja 
kazu māšu skaits  
ganāmpulkā nav mazāks 
par 10 

Par novērtētu audzējamo dzīvnieku (kaziņu), kas nav jaunāka par 60 dienām, – 
vienreizējs maksājums Ls 25 Iesnieguma termiņš: 

2008. gada 1. septem-
bris (pēc stāvokļa uz 
2008. gada 1. augustu) 

Par pārraudzībā esošas E klases un I klases vaislas kazu mātes novērtēšanu – vien-
reizējs maksājums Ls 50 

Ciltsgrāmatas uzturēšana 
Šķirnes dzīvnieku  
audzētāju organizācijām 

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai – Ls 8 par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, par ceturto  
ceturksni – līdz 2009. gada 1. februārim (sākotnēji līdz 2008. gada 1. martam noslēdz līgumu ar LAD) 

Augstvērtīgu šķirnes āžu 
ģenētiskās vērtības  

noteikšana 

Pārraudzības ganām 
pulku īpašniekiem 

Par āžiem, kuri ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju 
sertifikāciju noteiktajā kārtībā, – vienreizējs maksājums Ls 50 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. septembris (pēc stāvokļa uz 2008. gada 1. augustu) 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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NETRADICIONĀLĀS NOZARES 

Ģenētiskās kvalitātes  
noteikšana 

Organizācijām, kuras 
veic dzīvnieku ģenētis-
kās kvalitātes un pro-
duktivitātes noteikšanu 
šķirnes saimniecībās 
atbilstoši nozares cilts-
darba programmai 

Briežkopībā par novērtētu audzējamo vaislas dzīvnieku, kura vērtējums ir no  
7 līdz 10 punktiem – vienreizējs maksājums Ls 25 

Iesnieguma termiņš: 
2008. gada 1. septembris 

Zvērkopībā par elites klases, I klases un II klases audzējamā vaislas dzīvnieka no-
vērtēšanu – vienreizējs maksājums Ls 1,50 
Truškopībā par novērtētu vaislas māti, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un 
vaislas tēvu, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kuru 
vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem – vienreizējs maksājums Ls 2 
Strauskopībā par novērtētu audzējamo vaislas dzīvnieku, kura vērtējums ir no  
7 līdz 15 punktiem – vienreizējs maksājums Ls 20 

Ciltsvērtības un ģenētiskās 
kvalitātes noteikšana 

Organizācijām, kuras veic 
lauksaimniecības dzīvnie-
ku ģenētiskās kvalitātes 
un produktivitātes, kā arī 
darbaspēju noteikšanu 
atbilstoši nozares  
ciltsdarba programmai 

Par ciltsdarba datorprogrammu izstrādi un iegādi – atbalsts 100% apmērā 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. augusts 
Par starptautiska un vietēja mēroga dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbaspēju pārbaudes pasākumu 
organizēšanu, lai segtu to izdevumus par: 
• dzīvnieku atlasi un vērtēšanu; 
• diagnostiskajiem izmeklējumiem, vakcinācijām un apstrādēm; 
• dzīvnieku nogādāšanu uz norises vietu un atpakaļ; 
• dzīvnieku ekspozīcijas sagatavošanu, nodrošinot sanitāri higiēnisko prasību izpildi; 
• apbalvošanu; 
• administratīviem izdevumiem. 
Atbalsts 100% apmērā 
Iesnieguma termiņš: līdz 2008. gada 1. augustam slēdz līgumu ar LAD 
Par dzīvnieku jaunāko audzēšanas metožu vai pieredzes ieviešanu, nodrošinot gaļas liellopu, cūku un aitu kon-
trolizaudzēšanu vai kontrolnobarošanu – 40% apmērā no kopējām projekta izmaksām, nepārsniedzot  
Ls 20 000 vienam pretendentam 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. augusts 

Dzīvnieku līķu savākšana, 
transportēšana,  

uzglabāšana, pārstrāde un 
iznīcināšana 

PVD vai ES dalībvalsts 
kompetentās iestādes 
atzītiem uzņēmumiem 

Par dzīvnieku līķu (izņemot putnu līķus, kurus uzglabā, pārstrādā un iznīcina uz 
vietas putnu novietnē) savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un 
iznīcināšanu – ne vairāk kā Ls 150 par tonnu 

Iesnieguma termiņš: 
Sākotnēji slēdz līgumu ar 
LAD. Turpmāk katru mēne-
si līdz desmitajam datu-
mam iesniedz LAD iesnie-
gumu un pārskatu par bla-
kusproduktu apriti PVD 

Par putnu līķu uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu uz vietas putnu novietnē – 
ne vairāk kā Ls 20 par tonnu 

Dzīvnieku liemeņu  
klasifikācija kautuvēs 

PVD atzītām kautuvēm, 
kuras veic dzīvnieku lie-
meņu klasifikāciju 

Par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju: 
• līdz Ls 5000, ja klasificē liellopu vai cūku liemeņus; 
• līdz Ls 10 000, ja klasificē liellopu un cūku liemeņus 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. novembris (sākotnēji līdz 2008. gada 1. aprīlim noslēdz līgumu ar LAD) 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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3. pielikums. ATBALSTS AUGKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Kartupeļu gaišās  
gredzenpuves  

ierobežošana un  
apkarošana 

Pretendentiem, kuri piemēro fitosa-
nitāros pasākumus kartupeļu gaišās 
gredzenpuves ierobežošanai 
2008.gadā. 
Subsīdijas piešķir, ja pretendents: 
• izpildījis VAAD inspektora noteik-

tos fitosanitāros pasākumus; 
• sagatavojis VAAD apstiprinātu 

fitosanitāro pasākumu plānu; 
• inficētos kartupeļus iznīcinājis 

VAAD uzraudzībā (ja kartupeļi ir 
iznīcināti); 

• tehniku, taru un noliktavas  
dezinficējis VAAD uzraudzībā 

Saimniecībām, kurās 2008. gadā fitosanitārie pasākumi tiek piemēroti otro gadu (2007. gadā kartupeļu 
gredzenpuve saimniecībā nav konstatēta), par iegādātajiem un izlietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem un 
veikto dezinfekciju saimniecībā – 100% apmērā 
Saimniecībām, kurās gredzenpuve konstatēta 2007. gada kartupeļu ražā vai kuras fitosanitāros pasāku-
mus veic pirmo gadu: 
• par saražotajiem sēklas kartupeļiem, kuriem veikta lauku apskate, – 50% apmērā no dokumentāri  

pierādītiem zaudējumiem, kas radušies, sēklai paredzētos sēklas kartupeļus realizējot pārtikai vai  
lopbarībai vai iznīcinot; 

• par iegādātajiem un izlietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem un veikto dezinfekciju saimniecībā – 100% 
apmērā 

Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūlijs 

Sēklas kartupeļu serti-
fikācijas izdevumu 

segšana 
Valsts augu aizsardzības dienestam 

Sēklaudzēšanas saimniecībām sertifikācijas izdevumu segšanai par šādiem 2008. gadā un 2007. gada  
decembrī sniegtajiem pakalpojumiem: 
• lauku apskate; 
• kartupeļu bumbuļu paraugu ņemšana un laboratoriskā analīze kartupeļu gaišās gredzenpuves un  

kartupeļu tumšās gredzenpuves noteikšanai; 
• vīrusu infekcijas pakāpes noteikšana laboratoriski, sākot ar PB1 kategoriju; 
• sēklas kartupeļu bumbuļu kvalitātes novērtēšana; 
• augu pasu (etiķešu) iegāde; 
• augsnes parauga noņemšana un analīze augu karantīnas organismu noteikšanai 
Iesnieguma termiņš: reizi ceturksnī līdz desmitajam datumam (par iepriekšējo ceturksni un 2007. gada 
decembri). Galīgo kopsavilkumu par 2008. gadu VAAD iesniedz līdz 2009. gada 10. janvārim 

Ģeogrāfiskās informā-
cijas sistēmas ievieša-

na ar karantīnas  
organismiem inficēto 

platību kartēšanai 

Valsts augu aizsardzības dienestam 

Par fitosanitāro pasākumu ievērošanas uzraudzības nodrošināšanu, ieviešot ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmu, lai attēlotu ar karantīnas organismiem inficētās platības un nodrošinātu datu publiskošanu  
internetā. Atbalsts tiek piešķirts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanas turpināšanai 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis 

Kultūraugu genofon-
da saglabāšana un 

izlases sēklas kvalitā-
tes uzlabošana 

Pretendentiem, kuriem pieder kul-
tūraugu genofonda kolekcija, kuri 
uzlabo izlases sēklu kvalitāti, ja tiem 
ir nepieciešams veikt šķirnes  
pārbaudi vai novērtēšanu 

Par augu ģenētisko resursu kolekciju saglabāšanu, to novērtēšanu un izpēti, selekcijas darba paplašināša-
nas turpināšanu un vietējo selekcijas šķirņu izlases sēklas kvalitātes paaugstināšanu 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 14. marts 
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Augu gēnu bankas, centrā-
lās datu bāzes un moleku-
lārās pasportizācijas labo-
ratorijas darbības nodroši-

nāšana 

Latvijas valsts mežzinātnes institūtam 
“Silava” 

Par augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanas pasākumiem. 
Programmas īstenošanas periods: no 2008. gada 1. marta līdz 2009. gada 1. martam 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis 

Integrēta dārzeņu  
audzēšana 

Pretendentiem, kuriem kultūraugu 
sējumi un stādījumi iekārtoti atbilsto-
ši integrētas audzēšanas tehnoloģijas 
prasībām 

Par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006. un 
2007. gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām. 
  
Ja pretendents neizpilda saistības, ko uzņēmies 2006. un 2007. gadā attiecīgo 
platību apsaimniekošanā, saistības tiek pārtrauktas un pretendentam jāatmak-
sā iepriekš saņemtais atbalsts par attiecīgo platību 
  
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūnijs 

 

 

Dārzeņu audzēšana atklātā 
laukā 

Summa 
(Ls/ha) 

Lauka gurķi 84 
Burkāni, galda bietes, u.c. 

sakņu dārzeņi 59 

Puķkāposti 20 

Sīpoli, ķiploki 52 

Kāposti 18 

Integrēta augļu un ogu 
audzēšana 

Pretendentiem, kuriem augļu koku 
vai ogulāju stādījumi iekārtoti atbil-
stoši intensīvas audzēšanas tehnolo-
ģiju prasībām un tie ražojošā vecumā 
nodrošina produkcijas ražošanu 

Par faktiski apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006. gadā un  
2007. gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām. 
  
Ja pretendents neizpilda saistības, ko uzņēmies 2006. gadā attiecīgo platību 
apsaimniekošanā, saistības tiek pārtrauktas un pretendentam jāatmaksā  
iepriekš saņemtais atbalsts par attiecīgo platību 
  
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūnijs 

 

 

Augļu un ogu dārzi Summa 
(Ls/ha) 

Ābeles, bumbieres 301 

Plūmes, ķirši 245 

Avenes 262 

Dzērvenes 227 
Upenes, jāņogas, ērkšķ-
ogas, krūmcidonijas 161 

Krūmmellenes (zilenes) 252 

Zemenes 110 

Labas augu aizsardzības 
prakses un integrētās 

augu aizsardzības sistē-
mas izveide lauku saimnie-

kiem 

Valsts augu aizsardzības dienestam 

Par vienotas datu bāzes izveidi, restrukturējot un pilnveidojot esošo Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu, lai augu 
aizsardzības līdzekļu lietotājs iegūtu informāciju par: 

• kaitīgo organismu; 

• augu aizsardzības līdzekļu licencētajām tirdzniecības vietām; 

• augu aizsardzības līdzekļu devām, koncentrācijām un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas orientējošām izmaksām uz noteik-
tu platības vienību 

Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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Kvalitatīvas sēklas  
sagatavošana un  

izmantošana 
Valsts augu aizsardzības dienestam 

Par šādiem 2008. gadā sniegtajiem pakalpojumiem: 

• lauku apskate Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku apska-
tes platība labībām ir virs 10 ha, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem virs – 5 ha; 

• vidējā parauga ņemšana no sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām un paraugu analīze; 

• labību sējumu reģistrācija, ja platības pārsniedz 10 ha; 

• etiķešu drukāšana un izsniegšana; 

• ziemas kviešu 50 paraugu novērtēšana (proporcionāli 2007. gada ziemas kviešu sēklu partiju 
sertifikācijai pa reģioniem) attiecībā uz punduraino melnplauku 

Iesnieguma termiņš: 
reizi ceturksnī līdz  
desmitajam datumam 
(par iepriekšējo ceturksni) 

Bakteriālās iedegas  
apkarošana 

Valsts augu aizsardzības dienestam 

Par monitoringu (t.sk. pārbaužu veikšanai, paraugu ņemšanai un to laboratoriskajām analīzēm Naci-
onālajā fitosanitārajā laboratorijā) un fitosanitāro pasākumu veikšanu: 

• bakteriālo iedegu izplatības noteikšanai Latvijas teritorijā; 

• uzraudzības veikšanai noteiktajos bakteriālo iedegu perēkļos un karantīnas zonās, kā arī buferzo-
nās; 

• zinātniskajās iestādēs (ģenētiskā fonda fitosanitārā stāvokļa izvērtēšanai) un to tuvākajā apkār-
tnē; 

• bakteriālo iedegu saimniekaugu iznīcināšanai 

Iesnieguma termiņš: 
2008. gada 1. marts 

4. pielikums. ATBALSTS IZGLĪTĪBAI, ZINĀTNEI UN INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Dalība kursos, semināros, 
konferencēs un kongresos 

ārzemēs 

• Pretendentiem, kuri veic zinātnisko darbību ar ZM kompetenci saistītās nozarēs – lauksaimniecības 
(izņemot piena eksporta jautājumus), lauku attīstības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs 

• ZM kompetences nozaru studentiem 

• Sertificētiem lauksaimniecības konsultantiem 

• Lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku biedrībām vai nodibinājumiem un to deleģētiem pār-
stāvjiem 

Par dalību ar ZM kompetences nozarēm – lauksaimniecību 
(izņemot piena eksporta jautājumus), lauku attīstību, mežsaim-
niecību un zivsaimniecību – saistītos kursos, semināros, konfe-
rencēs un kongresos. 
Atbalsta apjoms: 30% apmērā no pretendenta samaksātajiem 
izdevumiem (bet ne vairāk), kas saistīti ar pasākuma apmeklē-
šanu: 

• individuālam pretendentam – ne vairāk kā Ls 400; 

• grupas braucieniem (sākot ar 5 dalībniekiem) – ne vairāk 
kā Ls 1000 vienai grupai. 

Iesnieguma termiņš: līdz 2008. gada 1. martam un turpmāk 
katru mēnesi līdz pirmajam datumam (pirms pasākuma), bet 
ne vēlāk par 2008. gada 1. novembri 

Dalība Pasaules arāju  
sacensībās 

Dalībniekiem ceļa izdevumu (dalībniekiem un tehnikai) segšanai un dalības maksas pasākumā priekšapmaksu 100% apmērā, pamatojoties uz izdevumu tāmi 
 
Iesnieguma termiņš: ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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Starptautisku konferenču 
rīkošana Latvijā 

  

Zinātniskajām institūcijām un lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrībām vai 
nodibinājumiem, ja konferences rīko kompetences nozarēs – lauksaimniecībā, lauku attīstī-
bā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā un dalībvalstu skaits (ieskaitot Latviju) nav mazāks par 
piecām 

Konferences saimniecisko izdevumu (telpu noma, transporta izdevu-
mi) samaksai, tulkošanai, izdales materiālu sagatavošanai un pavairo-
šanai, bet ne vairāk kā Ls 4000 vienai konferencei 
Iesnieguma termiņš: pirms pasākuma līdz 2008. gada  
1. martam un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam (bet ne 
vēlāk par 2008. gada 1. novembri) 

Latvijas zinātnieku  
starptautiskās sadarbības 

veicināšana 
Latvijas Zinātņu akadēmijai 

Atbalsta apjoms Ls 35 000, lai nodrošinātu: 

• Latvijas zinātnieku dalību ES valstu tīklā par lauksaimniecības pētīju-
mu stratēģijas izstrādi ar Foresight metodi; 

• lauksaimniecības pētījumu datu bāzes uzturēšanu; 

• Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju ap-
vienības konferences rīkošanu Latvijā 

Latvijas zinātnieku dalība 
Eiropas Komisijas rīkotajos 

pasākumos 

Pretendentiem, kuri piedalās: 

• lauksaimniecības pētījumu koordinēšanas sanāksmēs; 

• lauksaimniecības pētījumu koordinēšanas darba grupās 

Atbalsta apjoms: 100% apmērā no pasākuma izmaksām 
Iesnieguma termiņš: pirms pasākuma līdz 2008. gada  
29. februārim un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam (bet 
ne vēlāk par 2008. gada 1. novembri) 

Dzīvnieku liemeņu klasifikāci-
jas mācību rīkošana Latvijā 

Pārtikas un veterinārajam dienestam par: 

• informatīvo materiālu sagatavošanu; 

• mācību programmas realizēšanu PVD inspektoriem un dzīvnieku liemeņu klasificētājiem; 

• datu bāzes uzturēšanu un pilnveidošanu; 

• kautuvju izdevumiem 

Sabiedrības informēšana par 
ES un Latvijas lauksaimniecī-

bas aktualitātēm 

LAD rīko iepirkumu, kurā var piedalīties pretendenti, kas nodarbojas ar sabiedrības informēšanu par ES un Latvijas lauksaimniecības jautājumiem: 

• LR iznākošie laikraksti; 

• LR teritorijā raidošās televīzijas sabiedrības un producentu grupas; 

• LR teritorijā raidošās radiosabiedrības un producentu grupas; 

• pretendenti, kas var nodrošināt informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošanu par lauksaimniecības izglītības apguves iespējām, lauksaimniecību un lauku 
attīstību un jaunatnes piesaisti darbam un dzīvei laukos sagatavošanu un izdošanu 

Informatīvā lauku biļetena 
sagatavošana 

Izdevējam informatīvā lauku politikas biļetena sagatavošanai, izdošanai un izplatīšanai. Biļetens tiek sagatavots reizi divās nedēļās ne mazāk kā 24 lappušu apjomā, 
izdod un izplata ne mazāk kā 1300 eksemplāru (kopā 24 laidienus) 

Lauku uzņēmēju vajadzībām 
nepieciešamo izglītojošo un 

informatīvo materiālu ie-
spieddarbu sagatavošana un 

iespiešana 

Lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares 
zinātniekiem, konsultantiem, zinātniskām institūcijām un lauksaimnieku, mežsaimnieku un 
zivsaimnieku biedrībām vai nodibinājumiem 

Izglītojošo un informatīvo materiālu iespieddarbu sagatavošanai un 
iespiešanai subsīdiju apmērs – 100% 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūnijs 

Ciltsdarba dokumentācijas 
izstrādāšana un iespiešana 

Pretendentiem, kuriem ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbil-
stības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību – 100% apmērā 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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LLKC demonstrējumu 
ierīkošana Latvijas nova-
dos, to metodiskā vadība 
un 2007. gada rezultātu 

apkopošana un izdošana 

Demonstrējumiem LLKC var pieteikties juridiska persona, kura: 
• ievēro labas lauksaimniecības prakses vai dzīvnieku labturības un higiēnas prasības, t.sk. bioloģiskā saimniecība, kurai ir bioloģiskās lauk-

saimniecības sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts; 
• var nodrošināt demonstrējumu pieejamību piecas darbdienas nedēļā; 
• var nodrošināt iegūto rezultātu interpretāciju skaitļu izteiksmē 
Iesnieguma termiņš: iesniegumu iesniedz LLKC viena mēneša laikā pēc subsīdiju nolikuma spēkā stāšanās 

Reģionālās lauksaimniecī-
bas izstādes rīkošana 

Priekuļos 

Izstādes rīkošanu Priekuļos nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sertifikācijas un testēšanas centrs”. Subsīdijas piešķir: 
• ar dzīvnieku demonstrējumiem saistīto izdevumu samaksai; 
• saimnieciskajiem izdevumiem (piemēram, telpu un iekārtu noma, transporta izdevumi, materiālu iegāde, darba algas); 
• arāju sacensībām (ar rīkošanu un norisi saistītajiem izdevumiem, aršanas tehnikas nogādāšanai un dalībnieku nokļūšanai uz sacensību 

vietu un atpakaļ); 
• lauka izmēģinājumu noformēšanai un to rezultātu izplatīšanai 

Lauksaimniecībā izman-
tojamie zinātnes projekti 

Pretendentiem, kas ir reģistrējušies Zinātnisko institūciju reģistrā. 
Lēmumu par projektu finansēšanu pieņem ZM izveidota komisija 

Līdzekļus var izlietot darba algām, lauku izmēģinājumu 
ierīkošanai, analīžu veikšanai (tai skaitā nodokļiem), ko-
mandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu iegā-
dei, izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai 
Iesnieguma termiņš: mēneša laikā pēc subsīdiju  
nolikuma stāšanās spēkā 

Materiālās bāzes pilnvei-
došana zinātniskajās  
institūcijās pētījumu  

nodrošināšanai 

Zinātniskajām institūcijām: 
• kuras ir reģistrējušās Zinātnisko institūciju reģistrā; 
• kuras veic ZM finansētus pētījumus; 
• kuru attīstības stratēģijas ir apstiprinātas ZM 

Atbalstu piešķir materiālās bāzes pilnveidošanai, lai no-
drošinātu pētījumu veikšanu, kas nepieciešama nozaru 
politikas izstrādei, nozaru attīstībai un patērētāju  
interešu aizstāvībai (atbalstu nepiešķir ēku būvei, renovā-
cijai, kapitālajam remontam). 
 Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūlijs 

Prakses vietas 
  

Uz atbalstu atzītām prakšu vietām var pretendēt fiziskas un juridiskas personas, 
kuras var piedāvāt nepieciešamos apstākļus pilnvērtīgai vienas vai vairāku lauk-
saimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, lauku tūrisma vai pārtikas ražo-
šanas izglītības programmu prakses programmas izpildei. 
Atbalstāmo prakšu vietu atzīšanu veic LLKC saskaņā ar LLKC izstrādātu un ZM 
apstiprinātu konkursa nolikumu. LLKC izveido atzīto atbalstāmo prakses vietu 
reģistru, ko ievieto LLKC interneta mājaslapā. 
Tātad uz šo atbalstu var pretendēt atzīto atbalstāmo prakses vietu reģistrā iekļau-
tas prakses vietas, ja prakses vietā esošais prakses vadītājs ir ieguvis apliecināju-
mu par prakses vadīšanai vajadzīgajām zināšanām un prasmēm. 
Prakses vieta nedrīkst būt praktikanta 1. pakāpes radinieku īpašums 

Par vienu praktikantu – Ls 10 dienā, ja prakses ilgums 
saimniecībā nav mazāks par 5 dienām un vienlaikus prak-
sē nav vairāk par 5 praktikantiem. 
Iesnieguma termiņš: pirms prakses sākuma, bet ne vē-
lāk par 2008. gada 1. novembri. 
LAD RLP pirms prakses sākuma slēdz līgumu ar preten-
dentu. Ja prakse sākas janvārī vai februārī, līgumu slēdz 
ne vēlāk par 2008. gada 29. februāri. Līgumam pievieno 
trīspusējo līgumu starp prakses institūciju, izglītības ie-
stādi un praktikantu. Līgumu slēdz arī par prakses daļu, 
kas turpināsies nākamajā gadā 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Lauksaimniecības nozarei 
nepieciešamo speciālistu 

sagatavošana 

Subsīdiju nolikumā noteikto LLU un Malnavas koledžas studiju programmu pilna 
laika studentiem, sākot ar 1. kursa 2. semestri, vai maģistrantiem, ja viņiem ir lī-
gums ar nākamo darba devēju par to, ka pēc studiju beigām viņi strādās iegūtajā 
specialitātē līgumā norādītajā darbavietā vismaz trīs gadus 

Vienam studentam – Ls 70 mēnesī, aprēķinot un izmaksā-
jot subsīdijas no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decem-
brim, bet ne vairāk kā Ls 700 gadā 
  

Subsīdiju nolikumā noteikto profesionālo izglītības iestāžu profesionālo izglītības 
programmu izglītojamiem 

Profesionālās izglītības programmas izglītojamajam 1. un 
2. kursā ir Ls 35 mēnesī, bet ne vairāk kā Ls 350 mācību 
gadā, 3. un 4. kursā – Ls 45 mēnesī, bet ne vairāk kā  
Ls 450 mācību gadā. Ja izglītības programmā paredzētā 
kvalifikācijas prakse notikusi atzītā prakses vietā, 4. kursā 
izglītojamam atbalsta apmērs tiek paaugstināts līdz Ls 60 
mēnesī, bet ne vairāk kā Ls 600 mācību gadā. 
Atbalstu maksā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 
31. decembrim. 

Vispārizglītojošo skolu 
skolēnu vasaras nomet-

ņu, profesionālo konkur-
su rīkošana reģionos un 

profesionālās orientācijas 
darba nodrošināšana 

LAD slēdz līgumu ar Latvijas Jauno zemnieku klubu, kas nodrošina finansējuma izlietojumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām 

Lauku saimnieku aizvie-
totāju pakalpojums 

Līdzekļus piešķir LLKC un tos lieto: 
• lauku saimnieku aizvietotāju datubāzes uzturēšanai un lauku saimnieku aizvietotāju sagatavošanai; 
• lauku saimnieku pakalpojuma izmaksu daļējai samaksai (60% no pakalpojuma izdevumiem). 
• Uz atbalstu var pretendēt tās piena lopkopības un jaunlopu saimniecības, kuras iesaistījušās pilotprojektā „Lauku saimnieku aizvietotāji 

Latvijā” 2007. gadā Liepājas, Tukuma, Valmieras, Madonas un Preiļu rajonā un kurās: 
• ganāmpulka lielums ir no 5 līdz 50 govīm vai 50 jaunlopi; 
• minimālā slaukšanas tehnoloģija – slaukšana kannās; 
• var nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošas telpas aizvietotājiem (WC, duša). 
Atbalstu var saņemt, izmantojot aizvietotāju pakalpojumus 8 stundas (vienas stundas izcenojums ir Ls 3) dienā (ieskaitot ceļā pavadīto laiku 
uz saimniecību un atpakaļ), līdz 14 dienas jeb 112 stundas gadā saimnieka piespiedu prombūtnes laikā 

Lauksaimniecības izglītī-
bas programmu apgūša-

nas veicināšana 

Profesionālās izglītības iestādēm akreditētas izglītības programmas „Lauksaimniecības tehnika” (kvalifikācija – lauksaimniecības tehnikas me-
hāniķis) mācību materiālās bāzes nodrošināšanai ar modernu lauksaimniecības tehniku 



 

 
 

12.02.2008 / N
r. 35 

SIA
 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  

Rīgas iela 34, O
zolnieku nov., O

zolnieku p
ag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 

adm
in@

llkc.lv, W
W

W
.LLKC

.LV 

WWW.LLKC.LV LAUKU LAPA arī internetā... 

21 

Iesnieguma ter-
miņš: mēneša 
laikā pēc subsīdi-
ju nolikuma spē-
kā stāšanās 

5. pielikums. ATBALSTS LATVIJAS UN ĀRVALSTU SADARBĪBAS PROJEKTIEM 
Pasākums Kam un par ko? Cik un kad? 

Latvijas un ārvalstu sa-
darbības projektu līdzfi-
nansēšana 

Atbalsts paredzēts kā Latvijas valsts līdzfinansējuma daļa Latvijas un ār-
valstu sadarbības projektiem šādos darbības virzienos: 
• pārtikas drošība un kvalitāte; 
• dzīvnieku veselības nodrošināšana; 
• lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana; 
• cilvēkresursu attīstības veicināšana laukos; 
• dabas resursu ilgtspējības saglabāšana. 
Atbalstu piešķir šādiem projekta īstenošanas pasākumiem: 
• projekta vadības nodrošināšanai; 
• semināru un starptautisku pasākumu organizēšanai; 
• informatīvu materiālu sagatavošanai vai iespiešanai un nepieciešamo 

pētījumu veikšanai; 
• mācību braucieniem. 
Atbalsta pasākumu īstenošanas periods ir 2008. gads 

Atbalsta apjoms: līdz 30% apmērā no projekta kopējām izmak-
sām, t.sk. no iepriekšējos gados piešķirtā līdzfinansējuma  
apjoma 
Maksimālais subsīdiju apjoms: Ls 30 000 kārtējā gadā, izņemot 
Eiropas Savienības programmu projektus 
Nepieciešamais pretendenta ieguldījums: ne mazāk kā 10% 
no kopējā Latvijas puses finansējuma 
  
Iesnieguma termiņš: viena mēneša laikā pēc subsīdiju noliku-
ma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (ja nepieciešams, 
LAD izsludina otro kārtu ar pieteikšanās termiņu ne vēlāk kā līdz 
1. augustam un ievieto attiecīgu sludinājumu laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”) 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Tehniskais atbalsts lauk-
saimniecības nozarē 

Lēmumu par subsīdiju piešķiršanu pieņem ZM izveidota komisija šādos gadījumos: 
• nepārvaramas varas radīto zaudējumu daļējai kompensācijai; 
• lauksaimniecības atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti citos atbalsta pasākumos; 
• neparedzētiem gadījumiem, kuri 2008. gadā var rasties, ieviešot ES prasības un atbalstu; 
• vadlīniju izstrādei un ieviešanai, kuru uzdevums ir sekmēt dzīvnieku barības un pārtikas aprites labas higiēnas 

prakses, veterināro zāļu labas izplatīšanas prakses ievērošanu, kā arī, izstrādājot vadlīnijas, sniegt rekomendācijas 
par ES tieši piemērojamo aktu un Latvijas normatīvo aktu prasību piemērošanu dzīvnieku barības un pārtikas apri-
tes un veterināro zāļu aprites jomā (var saņemt pretendents, kas reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā, vai 
reģistrētas profesionālās organizācijas, kuru darbība saistīta ar veterinārmedicīnas, dzīvnieku barības un pārtikas 
aprites jautājumiem); 

• metodiku un standartu izstrādei un ieviešanai; 
• augsnes minerālā slāpekļa monitoringam īpaši jutīgās teritorijās saskaņā ar Rīcības programmu. 
LAD izmaksā subsīdijas, pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu 
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6. pielikums. ATBALSTS INVESTĪCIJU VEICINĀŠANAI LAUKSAIMNIECĪBĀ 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

2007. gadā samaksāto 
kredītprocentu daļēja 

dzēšana 

Pretendentiem, kuri nodarbojas ar pri-
māro lauksaimniecības produktu ražo-
šanu un kuri ir saņēmuši kredītu vai 
līzingu investīcijām: 
• jaunas lauksaimnieciskās ražošanas 

tehnikas un tehnoloģiju iekārtu ie-
gādei; 

• jaunu un rekonstruējamu lauk-
saimnieciskās ražošanas būvju būv-
niecībai 

Par tehniku (tehnoloģiskajām iekārtām) un būvēm, kuras 
• ir jaunas (iepriekš nav reģistrētas vai nav ekspluatētas, izņemot būvju rekonstrukcijas gadījumu); 
• atrodas pretendenta īpašumā; 
• tiek izmantotas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai 
Subsīdiju apjoms: daļa no 2007. gadā faktiski samaksātās kredīta vai līzinga (izņemot operatīvā līzin-
ga) procentu summas. Atbalsta apjoms ir summa, kas nepārsniedz 4% gada kredītlikmi vai faktisko 
likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4% 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis 
Lauksaimnieciskās ražošanas tehnika un tehnoloģiskās 
iekārtas: 
• augsnes apstrādes tehnika; 
• mēslošanas tehnika; 
• sēšanas un stādīšanas tehnika; 
• sējumu un stādījumu kopšanas un augu ķīmiskās 

aizsardzības tehnika; 
• speciālā linu audzēšanas tehnika; 
• ražas novākšanas tehnika; 
• ražas pirmapstrādes un kaltēšanas tehnika; 
• slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtas; 
• barības sagatavošanas un izdalīšanas iekārtas; 
• kūtsmēslu izvākšanas iekārtas; 
• fermu ventilācijas iekārtas; 
• kraušanas un transportēšanas tehnika (tai skaitā uni-

versālā); 
• pašizgāzēji, pašizgāzēju piekabes un piena pārvadā-

jamās mašīnas un cisternas; 
• traktortehnika; 
• eļļas augu spiednes un to filtri 

Lauksaimnieciskās ražošanas būves: 
• lauksaimniecības dzīvnieku ferma; 
• mēslu krātuves; 
• piena savākšanas būve; 
• zirgu stallis; 
• lopbarības sagatavošanas cehs; 
• novietne rupjās lopbarības uzglabāša-

nai; 
• graudu noliktava un graudu kalte; 
• tehnikas remontdarbnīca un tehnikas 

novietne; 
• dārzeņu, sēņu, augļu un ogu, sakņu un 

kartupeļu audzēšanas un uzglabāšanas 
būve un tās komplektācijas iekārtas; 

• gaļas, putnu olu un medus pirmapstrā-
des būve un tās komplektācijas iekārtas 

Normatīvajos aktos par lauksaimniecī-
bas pakalpojumu kooperatīvo sabiedrī-
bu atbilstību noteiktajā kārtībā atbilstī-
gām lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvām sabiedrībām, kuras saņē-
mušas īstermiņa kredītu, līzingu vai 
faktoringu apgrozāmo līdzekļu iegādei 
un kredītu vai līzingu investīciju projek-
ta realizācijai 

2007. gadā samaksāto ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai 
Subsīdiju apjoms: kredītprocentu likmes apmērā, bet ne vairāk kā 4% apmērā 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. maijs 
Īstermiņa kredīta, līzinga un faktoringa kredītprocentu dzēšanai. 
Subsīdijas aprēķina par laikposmā no 2007. gada 10. augusta līdz 2008. gada 10. aprīlim izmantotā 
īstermiņa kredīta, līzinga un faktoringa kredītprocentiem 
Subsīdiju apjoms: kredītprocentu likmes apmērā, bet ne vairāk kā 4% apmērā 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. maijs 
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Kredītprocentu starpības 
kompensēšana 

Latvijas Hipotēku un zemes bankai – kredītprocentu likmju starpības kompensāciju nodrošināšanai, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem par programmas īsteno-
šanu 

Produktīvu ilggadīgo stādī-
jumu ierīkošana 

Produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, ja 
izpildītas šādas prasības: 

• stādījumi ierīkoti 2008. gadā uz zemes, kas ir 
pretendenta īpašumā vai pastāvīgā lietošanā, 
vai arī tiek nomāta uz laiku, kas nav mazāks par 
10 gadiem (avenēm – 4 gadiem, zemenēm – 2 
gadiem), un attiecīgais nomas līgums ir ierak-
stīts zemesgrāmatā; 

• stādījumi ir ierīkoti ar standarta kategorijas vai 
sertificētu stādāmo materiālu un tam ir augu 
pase vai etiķete; 

• pretendentam, kas paredzējis stādīt ābeles, 
ābeļu klona potcelmus, bumbieres un krūmci-
donijas, ir jābūt reģistrētam VAAD Fitosanitāra-
jai kontrolei pakļauto augu un augu produktu 
apritē iesaistīto personu reģistrā; 

• aveņu, zemeņu, krūmogulāju un ābeļu klona 
potcelmu ciltsdārza platībām ir 

− izcelsmi apliecinošs dokuments; 

− ja stādi ievesti no valstīm, kas nav ES dalīb-
valstis – VAAD izsniegts pārbaudes akts, 
fitosanitārā sertifikāta kopija un PVD Sani-
tārās robežinspekcijas robežkontroles 
dokuments; 

− ir ievērots minimālais stādu skaits uz hek-
tāra; 

• augļu kokiem kā aizsargstādījumi nav izmanto-
ti kaitīgo (karantīnas) organismu saimniekaugi 

Subsīdiju apjoms: 40% no produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanas izmaksām (stādu iegāde, stādījuma balstu 
sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana), bet ne vairāk par: 

 
 Viena kultūraugu intensīva tipa stādījumu platība augļu un ogu ieguvē nav mazāka par: 

• 1 ha – ābelēm, ķiršiem, avenēm, smiltsērkšķiem un krūmogulājiem; 

• 0,5 ha – plūmju, bumbieru, dzērveņu, krūmmelleņu (zileņu), krūmcidoniju, vīnogu platībām; 

• 0,2 hektāri – aveņu, zemeņu, krūmogulāju un ābeļu klona potcelmu ciltsdārzu platībām 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis iesniedz iesniegumu LAD. 
  
Par faktiski ierīkotajiem stādījumiem pretendents līdz 2008. gada 1. jūlijam (pavasara stādījumiem) un līdz  
2008. gada 1. novembrim (rudens stādījumiem) LAD RLP iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus un  
standarta kategorijas vai sertificēta stādāmā materiāla izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju 

Ilggadīgie stādījumi 
Minimālais 

stādu skaits 
uz ha 

Summa 
(Ls/ha) 

Ābeles 1200 2415 
Ābeles 660 1265 
Ābeles 400 805 
Bumbieres 400 920 
Saldie ķirši 500 1150 
Plūmes 660 1150 
Skābie ķirši 660 805 
Upenes 3000 230 
Jāņogas 2500 460 
Ērkšķogas 2000 805 
Krūmmellenes (zilenes) 2000 2530 
Avenes 5000 805 
Smiltsērkšķi 1000 690 
Vīnogas 1000 1100 
Krūmcidonijas 2000 460 
Dzērvenes 300 000 2300 
Ciltsdārziem stādu iegūšanai:     

avenes 5000 1035 
zemenes 10 000 690 
ābeļu klona potcelmi 20 000 1380 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 
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7. pielikums. ATBALSTS LAUKU UN LAUKSAIMNIEKU BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU UN LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU  
KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU ATTĪSTĪBAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Lauku un lauksaim-
nieku biedrību un 

nodibinājumu sav-
starpējās sadarbības 

veicināšana 

Lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja to iesniegtie projekti 
atbilst vismaz vienam no šiem mērķiem: 
• veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības prasībām un 

iespējām lauku attīstībā; 
• veicināt ekonomikas dažādošanu laukos; 
• radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai; 
• iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku politikas veidošanā; 
• izstrādāt priekšlikumus par nozares attīstību 

• Biroja tehnikas un aprīkojuma iegādei; 
• Biroja un transporta izdevumu segšanai (izņemot trans-

porta iegādi); 
• Biroja telpu īres un remonta izdevumu segšanai; 
• Informatīvo materiālu un publikāciju sagatavošanai; 
• Komandējumu izdevumiem; 
• 2007. gadā ES projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai 

izmantotā īstermiņa kredīta kredītprocentu likmju daļējai 
dzēšanai kredītprocentu likmes apmērā, bet ne vairāk kā 
4%; 

• Dalības maksu segšanai starptautiskajās organizācijās 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis 

Lauku un lauksaimnieku biedrībai, kas nodrošina normatīvajos aktos noteikto 
sadarbību ar Zemkopības ministriju, izstrādājot un ieviešot lauksaimniecības un 
lauku attīstības politiku, un nodrošina lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu ES 
(Briselē) 

Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. marts Biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos pārti-
kas pārstrādes uzņēmumus (apvieno ne mazāk kā 30 mazo un vidējo uzņēmumu) 
un nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares 
interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu 
un ir atbildīga par Latvijas Nacionālo pārtikas tehnoloģijas platformu darbību 
Latvijā 

Jauno lauksaimniecī-
bas pakalpojumu ko-
operatīvo sabiedrību 
kooperācijas attīstība 

Jaunajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, ja  
kooperatīvs  
• reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā no 2007. gada 1. aprīļa līdz 

2008. gada 1. aprīlim; 
• veic vismaz vienu no šādām darbībām: 

− kooperatīva biedru saražotās produkcijas realizācija; 
− produkcijas sagatavošana realizācijai (piemēram, pirmapstrāde, fasēšana); 
− pakalpojumu sniegšana kooperatīva biedriem; 
− kooperatīva biedri ar tā starpniecību realizē tikai savā saimniecībā  

saražoto produkciju 
• tajā biedru skaits ir vismaz 10 biedri 

Kooperatīva vadības darba nodrošināšanai: 
• darba samaksai (darba samaksas izdevumi nedrīkst pār-

sniegt 50 % no kopējās atbalsta summas); 
• biroja, telpu īres, remonta un iekārtošanas izdevumu seg-

šanai; 
• biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei; 
• transporta un sakaru izdevumu segšanai (izņemot trans-

porta iegādi) 
Subsīdiju apjoms: vienreizējs maksājums ne vairāk kā  
Ls 3000 apmērā 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. aprīlis 
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Kritērijs Punkti 
(max) 

Pakalpojumu apgrozījuma apjoma pieaugums 2007. gadā, salīdzinot ar 
2006. gadu (par katriem pilniem 10% tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk 
kā 10 punktu): 

10 

Biedru skaita, ar kuriem ir apgrozījums, pieaugums uz 2007. gada 
31. decembri, salīdzinot ar biedru skaitu uz 2006. gada 31 .decembri (par 
katriem pilniem 10 % tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti) 

10 

Biedru skaits uz 2007. gada 31. decembri:   

10–30 biedri 2 

31–100 biedri 5 

101–200 biedri 8 

vairāk nekā 200 biedri 10 

Pamatlīdzekļu vērtības pieaugums procentos pēdējā gada laikā (par kat-
riem pilniem 10% tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punktu) 10 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Atbalsts atbilstīgām 
lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatī-

vajām sabiedrībām 

Normatīvajos aktos „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbil-
stības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai” noteiktajā kārtībā atbilstīgiem lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīviem. 
Pretendenti tiks izvērtēti pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Atbalstu izmaksā LAD, nepārsniedzot piešķirto finansējumu 
vai proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu. 
Piešķirtā summa būs atkarīga no iegūtajiem vērtēšanas pun-
ktiem: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 15. maijs 

Vērtēšanas kritēriju kopējais 
punktu skaits 

Piešķiramā summa (Ls) 

2–9 4000 

10–17 6000 

18–25 8000 

26 un vairāk punktu 10 000 
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8. pielikums. ATBALSTS TIRGUS VEICINĀŠANAI 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Tirgus veicināšana Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam 
lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicinā-
šanas programmas īstenošanai. 

Interesentu savlaicīga informēšana ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību par: 
• iespēju saņemt atbalstu programmas ietvaros; 
• paveiktajiem darbiem pasākumu ietvaros, publicējot informāciju Mārketinga padomes 

mājas lapā internetā 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūnijs 

Bioloģiskās lauksaim-
niecības tirgus  

veicināšana 

Biedrībai, kas darbojas vismaz piecus gadus un 
apvieno vismaz 500 bioloģiskās lauksaimniecības 
produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju, 
pārstāv biedru intereses valsts institūcijās, kā arī 
nodrošina biedru informēšanu, izglītošanu un 
apmācību 

Atbalstu piešķir 
• bioloģisko lauksaimnieku apmācību organizēšanai - telpu un iekārtu nomai, kancelejas 

izdevumiem, lektora darba samaksai, informatīvo materiālu sagatavošanai, ceļa izdevu-
mu un uzturēšanās izdevumu segšanai; 

• konkursu organizēšanai bioloģiskās lauksaimniecības veicināšanai – telpu un iekārtu 
nomai, kancelejas izdevumiem, konkursa izziņošanas izmaksām, ceļa izdevumiem, telpu 
īrei, simbolisku (nepārsniedzot Ls 175) konkursa balvu iegādes izdevumu segšanai 

Subsīdiju apjoms: Ls 80 000 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. marts 

Piena produktu  
eksporta veicināšana 

• Pretendentiem, kuri nodarbojas ar piena pār-
strādes produktu ražošanu un tirdzniecību, kā 
arī nodarbojas vai plāno nodarboties ar piena 
pārstrādes produktu eksportu; 

• Piena pārstrādes nozares organizācijām 

Atbalstu piešķir šādiem pasākumiem: 
• apmācībām par eksporta jautājumiem: 

− dalībai apmācībās par eksporta jautājumiem (eksporta atbalstu, muitas likumdošanas 
prasībām, eksporta stratēģijas veidošanu u.c.) Latvijā un ES dalībvalstīs (50% apmērā 
no pretendenta samaksātajiem ceļa un uzturēšanās izdevumiem); 

− apmācību organizēšanai par eksporta jautājumiem Latvijā (50% apmērā no apmācību 
saimnieciskajiem izdevumiem (telpu noma, transporta izdevumi, tehniskais nodroši-
nājums), tulkošanas, izdales materiālu sagatavošanas un pavairošanas un kancelejas 
preču iegādes izdevumiem); 

• katalogu un tīmekļa vietņu izveidošanai: 
− katalogu izveidošanai svešvalodās par Latvijas piena pārstrādes nozari informēšanai 

eksporta tirgos (80% apmērā no tipogrāfijas, dizaina un tulkošanas izdevumiem); 
− tīmekļa vietņu izveidošanai svešvalodās par Latvijas piena pārstrādes nozari informē-

šanai eksporta tirgos (50% apmērā no programmēšanas, dizaina un tulkošanas izde-
vumiem); 

• eksporta konsultantu piesaistei, kas sniegs konsultācijas par darbību konkrētajā tirgū un 
noieta kanāliem (50% apmērā no kopējiem konsultantu pakalpojumu izdevumiem, bet 
ne vairāk kā Ls 10 000 vienam pretendentam); 

• dalībai starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas vai piena pārstrādes nozares izstādēs 
(50% apmērā no papildu izmaksām par stenda nomu, izveidošanu un ekspluatāciju tikai 
uzņēmuma pirmajai dalībai konkrētā gadatirgū vai izstādē); 

• tirgus pētījumiem par eksporta tirgiem (100% apmērā no pētījuma izmaksām) 
  
Iesnieguma termiņš: līdz 2008. gada 1. martam un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam 
datumam (bet ne vēlāk par 2008. gada 1. novembri) 
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9. pielikums. ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARU RISKA SAMAZINĀŠANAI 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Apdrošināšanas polišu 
iegādes izdevumu seg-

šana 

Lauksaimniecības  
produkcijas ražotājiem 

Apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku  
apdrošināšanu – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 
• Ls 25 par vienu vienību (ha vai liellopu vienību); 
• Ls 50 par ha kartupeļu un dārzeņu; 
• Ls 150 par ha augļu koku un ogulāju 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. novembris 

Lauksaimniecības ris-
ka vadības mehānisma 

ieviešana 

Lai mazinātu ražošanas risku augkopībā un lopkopībā. 
Zemkopības ministrija veic iemaksu lauksaimniecības risku fondā pēc normatīvo aktu par lauksaimniecības risku fonda administrēšanu un  
uzraudzību, kā arī iemaksu apmēru fondā, stāšanās spēkā 

Dzīvnieku infekcijas 
slimību monitoringa 

veikšana apkarošanas 
programmu izstrādei 

Atbalsta mērķis ir dzīvnieku infekcijas slimību monitoringa veikšanai apkarošanas programmu izstrādei. 
LAD slēdz līgumu ar PVD Nacionālo diagnostikas centru par dzīvnieku infekcijas slimību monitoringa veikšanu apkarošanas programmu izstrādei 
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Suga Maksājums 
Ls/100 kg 

Šķiedras lini 4,81 
Kamolzāle 9,80 
Pļavas auzene 9,80 
Daudzziedu (t.sk. viengadīgā) airene 8,24 
Sarkanā auzene 9,79 
Ganību airene 9,80 
Hibrīdā airene 9,80 
Pļavas skarene 26,45 
Sējas lucerna (šķirnes) 46,51 
Bastarda āboliņš 46,51 
Sarkanais āboliņš 19,60 
Baltais āboliņš Trifolium repens L. var. giganteum 46,51 
Facēlija 19,69 
Galega 24,00 
Timotiņš 9,80 

10. pielikums. VALSTS PAGAIDU ATBALSTS 
Pasākums Kam un par ko? Cik un kad? 

Valsts pagaidu atbalsts  
cūkkopības nozarei 

Cūkgaļu ražojošo saimniecību īpašniekiem par katru sivēnmāti, kuras produk-
tivitāte ir 20 un vairāk atšķirtu sivēnu gadā, ja: 
• saimniecība sniedz datu centram normatīvajos aktos par dzīvnieku, ga-

nāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā 
kārtībā informāciju par cūku kustību ganāmpulkā; 

• saimniecība veic ganāmpulka pārraudzību normatīvajos aktos par cūku 
pārraudzību noteiktajā kārtībā; 

• ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10 sivēnmātes, kuras ir vismaz vienreiz  
atnesušās 

Vienreizēju maksājumu par katru sivēnmāti 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 30. aprīlis (par stāvokli 
ganāmpulkā uz 2008. gada 1. aprīli) 

Valsts pagaidu atbalsts  
aitkopības nozarei 

Aitu audzēšanas saimniecības īpašniekiem par aitu māti, ja: 
• saimniecība sniedz datu centram normatīvajos aktos par dzīvnieku, ga-

nāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā 
kārtībā informāciju par izmaiņām ganāmpulkā; 

• ja pretendenta ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10 aitu mātes, kas vecākas par 
vienu gadu (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008. gada 1. janvāri) 

Vienreizējs maksājums par katru aitu māti 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 15. jūlijs (par stāvokli ga-
nāmpulkā uz 2008. gada 1. jūliju) 

Valsts pagaidu atbalsts 
sēklkopībai 

Šķirnes sēklu audzētājiem, kas laikā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada  
30. jūnijam ir realizējuši pašaudzētas sertificētas sēklas 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. augusts 

Valsts pagaidu atbalsts  
linkopībai 

Linu audzētājiem par izaudzētajiem šķiedras linu stiebriņiem un šķiedras li-
niem 

Proporcionāls maksājums iesniegtajai platībai 
Iesnieguma termiņš: 2008. gada 1. jūnijs 
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11. pielikums. ATBALSTS VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU INTEGRĒTO LAUKU ATTĪSTĪBAS IZMĒĢINĀJUMA STRATĒĢIJU ADMINISTRĒŠANAI 

Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Vietējo rīcības grupu integ-
rēto lauku attīstības izmēģi-
nājuma stratēģiju adminis-

trēšana 

Vietējām rīcības grupām 
“Integrētās lauku attīstības 
izmēģinājuma stratēģijas” 
ietvaros 

Stratēģijas administrēšanai un vadības nodrošināšanai 2008. gadā par šādām pozīcijām: 
• darba samaksa; 
• biroja telpu īre, remonta un iekārtošanas izdevumu segšana; 
• biroja tehnikas, datorprogrammu, aprīkojuma un kancelejas preču iegāde; 
• transporta un sakaru izdevumu segšana (izņemot transportlīdzekļu iegādi); 
• ar attīstības stratēģijas īstenošanu saistīto komandējumu izmaksas; 
• informatīvo materiālu sagatavošana (t.sk. pavairošana, izplatīšana) un publicitātes nodrošināšana; 
• vietējās rīcības grupas informatīvo un izglītojošo pasākumu izdevumu segšana (izņemot pakalpojumus, 

ko sniedz vietējās rīcības grupas un vietējo iniciatīvas grupu procesa veicinātāji); 
• norēķinu konta apkalpošana un uzturēšana; 
• vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana (t.sk. teritorijas pētījumu veikšanai) 2007.–2013. gadam 
Subsīdiju apjoms: ne vairāk kā 30% no pretendentam attīstības stratēģijas administrēšanai paredzētā  
finansējuma 
Iesnieguma termiņš: mēneša laikā pēc subsīdiju nolikuma stāšanās spēkā 

12. pielikums. ATBALSTS PIENA PRODUKTU PIEGĀDEI IZGLĪTOJAMIEM VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
Pasākums Kam? Par ko, cik un kad? 

Piena produktu piegāde 
izglītojamiem vispārējās 

izglītības iestādēs 

Pretendentiem, kuri ir ap-
stiprināti ES atbalstam atbil-
stoši Komisijas 2000. gada 
11. decembra Regulas (EK) 
Nr. 2707/2000 prasībām 

Valsts atbalsts piena produktu piegādei pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.–4. klašu izglītojamiem (par  
2008. gada janvāri 1.–9. klašu izglītojamiem) tiek līdzfinansēts, sedzot piena cenas termiski apstrādātam 
pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 ml 
Subsīdiju apjoms: Ls 0,30 (tai skaitā PVN) par litru piena 
Iesnieguma termiņš: līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam (par iepriekšējo mēnesi) 
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Demonstrējumu un izmēģinājumu  
ierīkošana saimniecībās 
 

Kas ir demonstrējumu programma? 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs kopš 
1999. gada organizē demonstrējumu un izmēģinājumu 
ierīkošanu saimniecībās ar valsts subsīdiju atbalstu.  
Demonstrējumu programmas īstenošana ir efektīvākais 
ceļš zinātnisko atziņu ieviešanai praksē. 
Demonstrējumu ierīkošanas mērķis augkopībā ir lauk-
saimniekiem palīdzēt orientēties dažādās kultūraugu 
audzēšanas tehnoloģijās, novērtēt to ekonomisko efekti-
vitāti un izvēlēties saviem ražošanas apstākļiem piemē-
rotāko; lopkopībā – noteikt efektīvāko lauksaimniecības 
dzīvnieku produkcijas ražošanas tehnoloģiju. Demon-
strējumu programma nodrošina informācijas apmaiņu 
starp zemniekiem, konsultantiem un zinātniekiem. 
 

Kas var pieteikties uz demonstrējumu ierīkošanu? 
Demonstrējumi un izmēģinājumi tiek ierīkoti gan  
augkopībā un dārzkopībā, gan arī lopkopībā (t.sk. biolo-
ģiskajā lauksaimniecībā). Tajos piedalās zinātnieki un 
zemnieku saimniecības, kas jau ilgākā laika posmā aug-
kopībā un lopkopībā sevi ir apliecinājušas. Demonstrēju-
mu ierīkošanai tiek organizēts konkurss, kura pretenden-
tiem ir jāievēro šādi nosacījumi: 
• jānodrošina ilglaicīgu demonstrējumu ierīkošana 

saimniecībā; 
• saimniecībai jāatbilst prakses saimniecības statusam; 
• jāievēro labas lauksaimniecības prakses vai dzīvnieku 

labturības un higiēnas prasības; 
• jānodrošina demonstrējumu pieejamība saimniecībā 

vismaz piecas darbdienas nedēļā. 
Ļoti rūpīgi tiek izvērtēta izvēlēto tēmu aktualitāte, pie-
saistot profesionālās sabiedriskās organizācijas, zinātnis-
kos darba vadītājus. Pieteikumu izvērtēšanā tiek uzaici-
nāti piedalīties arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas 
un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU). 
 

Kādi demonstrējumi 2007. gadā bija augkopībā? 
2007. gadā konkursa gaitā tika apstiprinātas 46 demon-
strējumu tēmas, no tām vairums (38) augkopībā, ma-
zāk – bioloģiskajā lauksaimniecībā un lopkopībā. 
Ierīkotos izmēģinājumus un demonstrējumus var iedalīt 
lielākās tēmu grupās. Vienā no tām ir ietverti izmēģinā-
jumi par agronomiski efektīva mēslojuma noteikšanu 
graudaugiem, rapsim, zālaugiem, kukurūzai un dārze-
ņiem. Tie tika ierīkoti Stendē, Skrīveros, Vecaucē, Pēter-
laukos un Pūrē. Šī prioritāte ir saistīta arī ar ES Nitrātu 
direktīvas EEC/91/676, kā arī labas lauksaimniecības 
prakses nosacījumu ieviešanu Latvijas saimniecībās. Zie-
mas rapša papildmēslošanas efektivitāte, lietojot amoni-
ja sulfātu, kā arī līnijšķirņu un hibrīdu izsējas normu un 
laiku ietekme uz sēklu ražu un kvalitāti tika pētīta LLU 
mācību un pētījumu saimniecībā Pēterlauki. 2007. gadā 
tika turpināti pētījumi ārpussakņu mēslošanas līdzekļu 
lietošanas efektivitātes noteikšanā rapša sējumos Balvu, 
Aizkraukles un Dobeles rajonā, kviešu sējumos –  
Aizkraukles un Liepājas rajonā. 

Energokultūru (graudaugu un rapša) audzēšanas 
tehnoloģiju salīdzinājums tika pētīts LLU MPS Pēter-
lauki un Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā. 
LLU MPS Pēterlauki ierīkotajos izmēģinājumos tika 
pētīta ziemas kviešu izsējas normu un sējas laiku ie-
tekme uz graudu ražu un kvalitāti. Savukārt Latgales 
lauksaimniecības zinātnes centrā tika salīdzinātas 
ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un rapša šķir-
nes, noteikta to kvalitāte. Turpinājās kukurūzas hibrī-
du salīdzinājums Vecaucē, nosakot, kurš no tiem  
Latvijas agroekoloģiskajiem apstākļiem ir piemēro-
tāks. Augu aizsardzības jomā tika noteikta dažādu 
herbicīdu lietošanas efektivitāte vasaras kviešiem 
(Priekuļos, Stendē, Pēterlaukos un Olainē) un kukurū-
zai (Stendē un Vecaucē). Vasaras kviešu sējumos tika 
pārbaudīta herbicīdu samazināto devu efektivitāte 
divdīgļlapju nezāļu ierobežošanā; iegūtie rezultāti 
tiks izmantoti datorprogrammas Nezāles datu bāzes 
papildināšanai. 
Dažāda agrīnuma baltā āboliņa un stiebrzāļu maisīju-
ma zelmeņu produktivitāte atkarībā no pļaušanas 
biežuma tika izvērtēta LLU MPS Vecauce. Zālaugu 
maisījumu salīdzināšana zalāju pļaušanas un ganīša-
nas režīmā tika veikta Aizkraukles un Saldus rajonā ar 
mērķi demonstrēt un ieteikt lopkopjiem un lopbarī-
bas ražotājiem tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumu 
veidus dažādu agrīnumu ganību un pļaujamo zālāju 
ierīkošanai. 
 

Kas tika pētīts dārzkopībā? 
Dārzkopībā tika veikts augu aizsardzības metožu 
salīdzinājums integrētās augļkopības ieviešanai trīs 
rajonos: Saldus (z/s Mucenieki), Jelgavas (z/s Osīši) un 
Madonas rajonā (z/s Svitkas) ar mērķi iegūt informā-
ciju par dažādu augu aizsardzības metožu lietošanas 
saimniecisko lietderību integrētajā augļkopībā. Tika 
arī izvērtēta sabalansēta insekticīdu lietošana ābeļu 
dārzos kaitēkļu apkarošanai Ogres rajona z/s Kalna-
noras. 
 
 
 

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 
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Kādas ir aktualitātes bioloģiskajā  
lauksaimniecībā? 
Bioloģiskajā lauksaimniecībā var izdalīt divas galvenās 
tēmas: 
• augsekas un augsnes apstrādes paņēmienu ietekmes 

uz nezāļu, kaitēkļu, slimību izplatību un nodrošināju-
ma ar barības vielām izvērtējums (Priekuļos un Vecau-
cē) ar mērķi noskaidrot nezāļainības dinamiku biolo-
ģiskās augsekas laukos un izstrādāt rekomendācijas 
nezāļu kontrolei bioloģiskajā lauksaimniecībā dažā-
dos reģionos, kā arī izpētīt augu maiņas ietekmi uz 
barības vielu nodrošinājumu bioloģiskajā laukaugu 
augsekā; 

• kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes noteik-
šana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Tā tika pētīta gan 
zinātniskajās iestādēs – Stendē un Skrīveros –, gan 
zemnieku saimniecībās Daugavpils un Kuldīgas  
rajonā. 

 
Kas tika pētīts lopkopībā? 

Lopkopībā tika veikti 6 nozīmīgi pētījumi. Daugavpils un 
Kuldīgas rajona zemnieku saimniecībās tika izvērtēta 
gaļas liellopu šķirņu audzēšanas efektivitāte, savukārt 
Aizkraukles rajona z/s Čaidāni tika noteikta govju klibu-
ma izplatība un veikta tā ārstēšanas un profilakses izpēte 
saistībā ar dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas režīmu. 
Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu pārraudzības 
metožu demonstrējumi un iegūto datu izmantošana 
ganāmpulku izkopšanas plānu izstrādē un īstenošanā 
notika Kuldīgas un Valkas rajona saimniecībās (attiecīgi 
z/s Bētas un Jasmīni). Piena lopkopībā tika ierīkoti de-
monstrējumi Preiļu rajona z/s Gribolva – par profilakses 
pasākumiem govīm piena ieguves efektivitātes uzlabo-
šanai, kā arī Saldus rajona z/s Griezes Lejnieki – par tes-
mens veselības novērtēšanu un pamatotas subklīnisko 
mastīta ārstēšanas nozīmi cietlaišanas periodā kvalitatī-
va piena ieguvei, uzsākot jaunu laktāciju. Cūkkopībā tika 
ierīkots demonstrējums Jēkabpils rajona saimniecībā 
Dubulti, lai noskaidrotu organiskā selēna (Sel-Plex) ietek-
mi uz nobarojamo cūku (20-105 kg) augšanas rādītājiem 
un cūkgaļas kvalitāti. 
 

Kā var iepazīties ar rezultātiem? 
Demonstrējumu saimniecībai ir jānodrošina vismaz vie-
na semināra vai lauku dienas organizēšana, lai interesen-
tiem dotu iespēju vizuāli novērtēt salīdzināmo variantu 
atšķirības, kā arī diskutēt par problēmām. Seminārus 
2007. gadā apmeklēja vidēji 92 dalībnieki; visplašāk  
seminārs bija apmeklēts Latgales lauksaimniecības  
zinātnes centrā – tajā piedalījās vairāk nekā 600 lauk-
saimnieku. 
Ar iegūtajiem rezultātiem interesenti tiek informēti no-
slēguma seminārā gada nogalē, kā arī ikgadējā izdevu-
mā „Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā”, 
kas ir labs palīglīdzeklis saimniekiem gan šķirņu izvēlē, 
gan optimālā mēslojuma noteikšanā konkrētam kultūr-
augam, tajā ir apskatīti arī jaunākie pētījumi augkopības 
nozarē. Šis izdevums (2000-2006) ir pieejams gan rajonu 
lauku konsultāciju birojos, gan arī Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra mājaslapā: www.llkc.lv. Par 
izmēģinājumos un demonstrējumos iegūtajiem rezultā-
tiem rajonu konsultantiem un zemniekiem tiek ziņots arī 
apmācībās, kuras organizē ziemas un pavasara periodā. 

Vai 2008. gadā tiks organizēta demonstrējumu 
ierīkošana? 
Šogad demonstrējumu ierīkošanas nosacījumi nav 
būtiski mainījušies, tikai saimniecībai nav vairs obli-
gāti jābūt prakses saimniecības statusā. Pieteikšanās 
uz demonstrējumu un izmēģinājumu ierīkošanu no-
tiks līdz 2008. gada 29. februārim. 
 

Kādas ir aktuālākās tēmas 2008. gada demon-
strējumos? 
1. Linu audzēšanas demonstrējums ar mērķi ražojo-

šā saimniecībā veikt eļļas un šķiedras linu tehno-
loģiju salīdzinājumu, novērtējot ražību atkarībā 
no mēslojuma devām. 

2. Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikša-
na kviešiem, miežiem, rapsim, liniem, kartupe-
ļiem, kukurūzai (zaļmasai), stiebrzālēm un dārze-
ņiem ar mērķi noteikt konkrētā reģionā kultūrau-
giem optimālo mēslojuma devu kvalitatīvas ražas 
ieguvei. 

3. Ārpussakņu mēslošanas efektivitāte rapsim un 
kviešiem ar mērķi noteikt atšķirīgu mikroelemen-
tu ārpussakņu mēslošanas līdzekļu veidu ietekmi 
uz rapša un kviešu produktivitāti. 

4. Energokultūru audzēšanas tehnoloģiju salīdzinā-
jums ar mērķi salīdzināt dažādas energokultūru 
šķirnes, kā arī pētīt ziemas kviešu izsējas normu 
un laiku ietekmi uz ražu un kvalitāti.  

5. Pļaušanas un ganības režīmam piemērotu zālau-
gu maisījumu salīdzināšana, nosakot dažādu zāl-
augu sugu un šķirņu piemērotību dažādiem saim-
niekošanas veidiem, veicot ražības novērtējumu. 

6. Šķirņu un audzēšanas tehnoloģiju izvērtējums 
komercdārzkopībā. 

7. Augsekas un augsnes apstrādes paņēmienu ie-
tekme uz nezāļu, kaitēkļu un slimību izplatību un 
augu nodrošinājums ar barības vielām bioloģiska-
jā lauksaimniecībā. 

8. Kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes 
noteikšana bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

9. Dažādu gaļas liellopu šķirņu audzēšanas efektivi-
tātes izvērtēšana. 

10. Piena zemās kvalitātes iemesli un to novēršanas 
pasākumu efektivitātes salīdzināšana. 

 
Kā var pieteikties uz demonstrējumu  

ierīkošanu? 
Demonstrējumu ierīkošanas pieteikuma veidlapu var 
saņemt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cen-
trā un rajonu lauku konsultāciju birojos, kā arī tā ir 
atrodama 2008. gada 22. janvāra Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 41. „Noteikumi par valsts atbalstu 
lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtī-
bu” 4. pielikuma III sadaļā.  

 
Informāciju sagatavoja 

LLKC Augkopības nodaļas 
vecākā speciāliste augkopībā Ilze Skudra 

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 
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Aktuāla informācija ciltsdarbā nodar-
binātām personām (dzīvnieku pārrau-
giem, vērtētājiem) 
 
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar LR Zemkopības 
ministriju 2007. gadā pārstrādāja mācību program-
mas “Ciltsdarbā nodarbināto personu sertificēja-
mās darbības tālākizglītības programmas”. Izstrādā-
tās mācību programmas nodotas apstiprināšanai 
Zemkopības ministrijā un tās varētu tikt apstiprinā-
tas februāra mēnesī. Programmas izstrādātas gan 
sertificējamai darbībai, gan darbam savā saimniecī-
bā. Mācību programmās galvenās izmaiņas virzītas 
uz konkrēta darba (dzīvnieku pārrauga, dzīvnieku 
vērtētāja) uzdevumu paplašinātu apgūšanu gan 
teorētiskās nodarbībās, gan ar praktisku uzdevumu 
risināšanu. Šajās tēmās palielināts stundu skaits, 
toties samazināts mācību apjoms tādās tēmās kā 
dzīvnieku ganāmpulka atražošana, dzīvnieku ēdi-
nāšana, veterinārā uzraudzība. Kopējais mācību 
apjoms pamatkursam gan sertificējamai darbībai, 
gan darbam savā saimniecībā samazināts nedaudz 
un atšķiras katrai dzīvnieku sugai. Lielākas izmai-
ņas ir kvalifikācijas paaugstināšanas program-
mās t.i. programmām, kuras jāapgūst 5 gadu  
laikā līdz sertifikāta (apliecības) atjaunošanai.  

 
 
 
 
 
Kvalifikācijas paaugstināšanas programmām 
noteikts 30 kopējais stundu skaits. Izmaiņas ir arī 
pašās  programmās un to apgūšanas iespējās.  
Konkrētāk par jaunajām izmaiņām normatīvajos 
dokumentos un mācību programmās SIA Latvi-
jas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Tālāk-
izglītības nodaļa organizēs izbraukuma seminā-
rus rajonos. Šajos semināros varēs piedalīties 
visu dzīvnieku sugu pārraugi un vērtētāji un se-
mināra noslēgumā tiks izsniegti kvalifikācijas 
paaugstināšanas sertifikāti.  
2008. gada 1. pusgadā plānoti semināri sekojo-
šos rajonos: 
• 18. februārī  Liepājas rajonā;  
• 29. februārī Ogres rajonā;  
• 18. martā  Cēsu rajonā; 
• 27. martā Jelgavas rajonā; 
• 10. aprīlī Preiļu rajonā; 
• 17. aprīlī Limbažu rajonā; 
• 24. aprīlī Kuldīgas rajonā 
• 08. maijā Valkas rajona Smiltenē. 

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 

W
W

W
.L

LK
C

.L
V

 
LA

U
K

U
 L

A
PA

 a
rī

 in
te

rn
et

ā.
.. 

33 

INFORMĀCIJA 

 
Informāciju sagatavoja 

LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietnieks 
Ivars Kalnītis 
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Lauksaimniecības modulis 

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 

SIA LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS PIEDĀVĀ 

Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas  
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un 

pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto             
personu profesionālās iemaņas un kompetenci” 

PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS LĪDZ  
2008. GADA MAIJAM 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās 
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var 
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības 
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.  

Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un 
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttālruni. Visu 
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā 
www.llkc.lv  sadaļā Apmācību kursi un semināri / 
Profesionālās apmācības 2005–2006. 

Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa 
mēnešiem, kuros apmācības sākas laikā no 2008. gada 
marta līdz 2008. gada maijam. 

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas! 

Kursu tēma Īstenošanas vieta Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas 
laiks (mēneši) 

2008. gads 
III IV V 

Integrētā augkopība / 32 st. Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127       

Dārzeņkopība / 32 st. Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519       

Bioloģiskās lauksaimniecības īsais 
kurss / 32 st. 

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757       

Bioloģiskās lauksaimniecības  
metodes / 85 st. 

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792       

Bioloģiskās lauksaimniecības  
sertifikācija / 12 st. 

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852       
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792       

Bioloģiskā augļkopība / 24 st. Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu lauku LKB 4130022       

Lopkopība – īsais kurss (dzīvnieku 
suga pēc izvēles) / 32 st. 

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127       
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200       
Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB 7973491       

Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana 
vai pārraudzība – īsais kurss 

(pārraudzība piena lopkopībā 
(kvalifikācija) / 15 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”, Rīgas iela 34 

3050220       

Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana 
vai pārraudzība (pārraudzība gaļas 

šķirņu lopkopībā) / 42 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”, Rīgas iela 34 3050220       

Netradicionālā lauksaimniecība. 
„Biškopība” / 32 st. 

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958       

Lauku ekonomikas dažādošana 
"Vides tūrisms" / 75 st. 

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688       
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Mežsaimniecības modulis 

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 

Kursu tēma Īstenošanas vieta Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas 
laiks (mēneši) 

2008. gads 
III IV V 

Lauku ekonomikas dažādošana. 
"Lauku ainavas veidošana, sētu 

labiekārtošana un daiļdārzu  
veidošana" / 32 st. 

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211       

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484       

Higēnas un obligātās nekaitīguma 
prasības govs svaigpiena  

ražošanas saimniecībās/ 14 st. 

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332       

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452       

Savstarpējā atbilstības prasības 
saimniecībā/ 24 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022       

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas 
laiks (mēneši) 

2008. gads 
III IV V 

Meža apsaimniekošanas cikls I / 
32 st. 

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579       

       
      mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)     
       
      kursu īstenošanas laiks      
       
* LKB - Lauku konsultāciju birojs      

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  

Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 
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KONTAKTINFORMĀCIJA 

Rajons Adrese, e-pasta adrese Tālrunis, fakss 

Aizkraukle Lāčplēša 2a, aizkraukle@llkc.lv 
t. 5122579; 5122572 
t./f. 5122561 

Alūksne Dārza 11, aluksne@llkc.lv 
t. 4307012; 4307014 
f. 4307013 

Balvi Brīvības 46a, balvi@llkc.lv t. 4507250; t./f. 4507248 
Bauska Uzvaras 1, bauska@llkc.lv t./f. 3927211 

Cēsis Dārza 12, Priekuļu pag. cesis@llkc.lv 
t. 4122048; 4130023; 4130024 
f. 4130022  

Daugavpils Sēlijas 25, daugavpils@llkc.lv 
t. 5422332; 5440980 
t./f. 5423215 

Dobele Brīvības 12, dobele@llkc.lv t./f. 3722579 

Gulbene Ozola 1, gulbene@llkc.lv 
t. 4473851; 4473852  
t./f. 4473852; 

Jēkabpils Bebru 108, jekabpils@llkc.lv 
t. 5207070; 5232232 
f. 5233127 

Jelgava Dobeles 41, jelgava@llkc.lv t. 3050555; t./f. 3011579 
Krāslava Skolas 9, kraslava@llkc.lv t./f. 5681104; t. 5681105 

Kuldīga Pilsētas lauk. 4-102, 103, kuldiga@llkc.lv 
t. 3323519  
f. 3341493 

Liepāja Bāriņu 15, liepaja@llkc.lv 
t. 3481216; 3427737  
f. 3407278 

Limbaži Jūras 58, limbazi@llkc.lv t. 4070624; t./f. 4023772 
Ludza Raiņa 16, ludza@llkc.lv t. 5707201; t./f. 5707200 

Madona Poruka 2, madona@llkc.lv 
t. 4807688; 4807466  
t./f. 4807464 

Ogre Brīvības 15, ogre@llkc.lv t./f. 5022792 
Preiļi Raiņa bulv. 21b, preili@llkc.lv t./f. 5381263; t. 5381261; 5381262 
Rēzekne Dārzu 7a, rezekne@llkc.lv t./f. 4623204; 4625254; 4625224 
Sigulda Dārza 2a, sigulda@llkc.lv t./f. 7973491 

Saldus Kuldīgas 69, saldus@llkc.lv 
t. 3822480; 3822484 
f. 3881014 

Talsi Kr. Valdemāra 21a, talsi@llkc.lv 
t. 3291907; 3237500; 3237501 
3291908; f. 3291906 

Tukums Ed. Veidenbauma 9, tukums@llkc.lv t. 3122731; f. 3123452 

Valka Kalnamuiža 6, smiltene@llkc.lv ; valka@llkc.lv 
Smiltenē: t. 4774730; 4774729 
Valkā: t. 4725957 

Valmiera Mūrmuižas 9, valmiera@llkc.lv 
t. 4221663; 4207459; 4207460  
f. 4221790 

Ventspils Raiņa 4a, ventspils@llkc.lv t./f. 3662721 

Lauku konsultāciju biroji visā Latvijā 
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