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Apmācības integrētajā                          
(vidi saudzējošā) augļkopībā 
 
 

Kāpēc ir nepieciešamas apmācības 
integrētajā augļkopībā? 
Lai šogad iegūtu valsts subsīdiju atbalstu 
integrētajā augļkopībā, būs nepieciešams 
sertifikāts par apmācību kursa beigšanu. 
Apmācības tiek organizētas ar mērķi 
audzētājiem sniegt vispārīgas 
zināšanas par integrētās 
audzēšanas metodēm.  
Katrai augļu koku 
un ogulāju kultū-
rai tiek izvirzītas 
zināmas prasī-
bas. Apmācību 
laikā klausītāji 
varēs iegūt 
padziļinātas 
zināšanas par 
kaitīgajiem 
organismiem, 
to monitoringu 
un ierobežošanas 
alternatīvajām     
metodēm. Sadarbībā ar 
Latvijas valsts augu       
aizsardzības centru, izmantojot 
valsts subsīdiju atbalstu, Latvijā pirmo 
reizi vairākās vietās pa reģioniem tiks 
izvietotas mobilās meteostacijas laika 
apstākļu noteikšanai un prognozei, lai 
noteiktu efektīvākos laikus ābeļu kraupja 
apkarošanai. 
 

Kā tiks organizētas apmācības? 
Apmācības notiks vienpadsmit grupās  pa 
reģioniem  Alūksnē, Valmierā, Rīgā,     
Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpils rajonā – 
Višķu tehnikumā, Jelgavas rajonā – 
Ozolniekos, Tukumā, Saldū un Talsos. 
Atsevišķa grupa tiks organizēta dzērveņu 
un krūmmelleņu audzētājiem; ja būs   
pieprasījums un pietiekami daudz dalīb-
nieku, iespējams, – arī zemeņu            
audzētājiem.  
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Atkarībā no cilvēku skaita grupās ir ie-
spējamas korekcijas. Pieteikšanās notiek 
līdz 15. martam Latvijas Augļkopju          
asociācijā pa tālruni 7428035.  
Katrs audzētājs var apmeklēt kursus sev 
vēlamā vietā, neatkarīgi no tā, kur ir ierī-
koti stādījumi.  
Apmācības noritēs divos posmos. Teorē-
tiskās apmācības sāksies marta vidū un 
turpināsies līdz maija sākumam. Katrā 

grupā tās noritēs četras dienas, 
visbiežāk pa divām die-

nām nedēļā no plkst. 
10.00 līdz 15.00, ar 

vienu pusdienu 
pārtraukumu. 
Viena diena 
tiks veltīta  
vispārīgiem 
jautājumiem, 
viena – agro-
tehnikai un 
divas – augu 

aizsardzībai. 
Pēc teorētiskās 

daļas pavasarī un 
vasaras sākumā trīs 

dienas būs praktiskas 
nodarbības – viena agro-

tehnikā un divas – augu aizsar-
dzībā. Tās vadīs lektori no Dobeles  
Dārzkopības un selekcijas izmēģinājumu 
stacijas, Pūres dārzkopības izmēģinājumu 
stacijas, Valsts augu aizsardzības centra 
un Latvijas Lauku konsultāciju un       
izglītības centra. Papildus tam audzētā-
jiem vajadzēs apmeklēt lauku dienas,  
regulāri lasīt jaunākās publikācijas žurnā-
los „Agrotops”, „Dārzs un Drava” u. c. 
Apmācību laikā klausītāji tiks nodrošināti 
arī ar izdales materiāliem. Klausītājiem 
par kursiem nav jāmaksā mācību maksa, 
tā tiek segta no subsīdiju līdzekļiem. 
Audzētājiem tikai ir  jāizvēlas nodarbību 
vieta un pašiem līdz tai jānokļūst. 
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Aktuāli jautājumi par LAP            
pasākumu „Standartu sasniegšana” 
 
Sakarā ar atbalsta pretendentu lielo interesi par 
Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma 
„Standartu sasniegšana” nosacījumiem ir izvei-
dots apkopojumu par biežāk uzdotajiem jautāju-
miem. Atbildes uz jautājumiem ir snieguši 
Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) darbinieki, tomēr ņemiet vērā, ka 
šiem skaidrojumiem nav oficiālas informācijas 
statusa, jo tie nav apstiprināti atbilstošos doku-
mentos. 
 
1. Vai uz atbalstu LAP pasākumā 
„Standartu sasniegšana” var pretendēt saim-
niecība, kura ir izmantojusi atbalstu no 
struktūrfondiem Vienotā Programmdoku-
menta ietvaros? 
Nē, jo, lai saņemtu atbalstu Vienotā programm-
dokumenta ietvaros, saimniecībai tika izsniegta 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izziņa 
par uzņēmuma atbilstību ES standartiem. Atbil-
stoši  Regulas 1260/99, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par struktūrfondiem, 30(4). panta 
nosacījumiem saimniecības atbilstība dzīvnieku 
labturības un higiēnas prasībām nedrīkst būtiski 
mainīties, tas ir pasliktināties. PVD izziņa ap-
liecina, ka uz tās izdošanas brīdi saimniecība 
atbilst minimālajām dzīvnieku labturības un 
higiēnas prasībām. Pretendents nevar zaudēt 
atbilstību minimālajām dzīvnieku labturības 
un  higiēnas prasībām 5 gadu laikā, kā to nosa-
ka Regula, pretējā gadījumā var tikt pārskatīts 
līgums par struktūrfondu atbalsta piešķiršanu. 
 Ierobežojums neattiecas uz atbalsta pretenden-
tiem, kuri piesakās uz aktivitāti “Kūtsmēslu 
krātuvju būvniecība”. 

 
2. Ja uzņēmējs ir iesniedzis pieteikumu LAP 
pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimnie-
cību pārstrukturizācijai” (DNS) un tajā       
paredzējis, piemēram, arī piena dzesētāja 
iegādi, vai ir iespējams mainīt DNS pieteiku-
mu, lai varētu saņemt atbalstu iekārtas no-
maiņai pasākumā „Standartu sasniegšana”? 
Jā, šādā gadījumā ir jāraksta iesniegums                
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, lai at-
ļauj mainīt DNS plānu.  

 
 
 
 

 
 

 
3. Vai ir nepieciešams saglabāt pirkumus un 
pārējās pasākuma „Standartu sasniegšana” 
ietvaros veiktās darbības apliecinošus doku-
mentus? Kā ir jārīkojas gadījumos, ja izde-
vumi ir mazāki par aprēķināto kompensāci-
jas summu? 
Noteikti ir jāsaglabā atbilstoši LR likumdošanas 
prasībām noformēti izdevumus apliecinošie 
dokumenti, jo LAD darbinieki var pieprasīt to 
uzrādīšanu. Svarīgi, lai ar dokumentiem varētu 
pierādīt izdevumus, kas atbilst standartu sa-
sniegšanas plānā paredzētajiem izdevumiem, 
piemēram, ja ir plānots iegādāties piena dzesē-
tāju ar tilpumu 1000 l, tad arī attaisnojuma do-
kumentos ir jābūt minētam, ka dzesētāja til-
pums ir 1000 l, nevis 800 l. 
Būvniecības gadījumā ir jāsaglabā arī visi ar 
būvniecību saistītie dokumenti, kas apliecina 
būves atbilstību standartu sasniegšanas plāna 
prasībām (tehniskais projekts, akts par būves 
nodošanu ekspluatācijā u. c.). 
Ar attaisnojuma dokumentiem pierādāmā izde-
vumu summa var arī neatbilst standartu sa-
sniegšanas plānā paredzētajai summai – tā var 
būt gan mazāka, gan lielāka. Ja ar dokumentiem 
varēs pierādīt mazāku izdevumu summu, tad 
starpību atmaksāt nevajadzēs. Tomēr, ja doku-
mentāli pierādāmā summa būs ievērojami ma-
zāka par aprēķināto kompensāciju, tad būs jā-
raksta paskaidrojums LAD. 
 
 
 
 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
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4. Kurā gadā pēc pieteikuma iesniegšanas 
LAD un atbalsta apstiprināšanas pasākuma 
„Standartu sasniegšana” atbalsta saņēmējs 
var pieteikties uz atbalstu LAP pasākumā 
„Priekšlaicīgā pensionēšanās”. 
Uz atbalstu pasākumā „Priekšlaicīgā pensionē-
šanās” var pieteikties uzreiz pēc attiecīgā stan-
darta sasniegšanas, t.i. brīdī, kad ir beigušās 
saistības pasākumā „Standartu sasniegšana”. 

 
5. Vai standartu sasniegšanas plānā paredzē-
tās iekārtas var iegādāties arī ar līzinga palī-
dzību? 
Var, bet pēdējo kompensācijas maksājumu – 
20%, LAD izmaksās tikai pēc tam, kad būs 
veikti visi līzinga maksājumi, kaut arī PVD vai 
reģionālā vides pārvalde šajā laikā jau būs iz-
sniegusi savu atzinumu par standartu sasniegša-
nu. Tāpēc iekārtu iegāde, izmantojot līzingu, 
varētu būt neizdevīga – īpaši īsā termiņā reali-
zējamiem projektiem.  

 
6. Vai ir notikušas kādas izmaiņas attiecībā 
uz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
izziņām par standartu sasniegšanu? 
Saskaņā ar pasākuma „Standartu sasniegšana” 
nosacījumiem PVD izsniedz izziņas par attiecī-
gu standartu sasniegšanu visās pasākuma 
„Standartu sasniegšana” aktivitātēs, izņemot 
aktivitāti „Kūtsmēslu krātuvju būvniecība”. 
Tātad PVD pēc attiecīga standarta sasniegšanas 
izsniedz atsevišķas izziņas par katras aktivitātes 
ietvaros sasniegto standartu, t.i. izziņu par        
higiēnas standartu nodrošināšanu piena ražoša-
nā un izziņu par dējējvistu labturības nodrošinā-
šanu. Katra izsniegtā izziņa apliecina tikai kon-
krētā standarta sasniegšanu – tātad, piemēram, 
PVD izziņas par dējējvistu labturības nodroši-
nāšanu saņemšana nenozīmē, ka saimniecība 
kopumā atbilst visiem standartiem. Tā joprojām 
var pretendēt uz atbalstu gan piena higiēnas 
standartu nodrošināšanas, gan kūtsmēslu krā-
tuvju būvniecības aktivitātēs (sk. arī 7. jautāju-
mu). 
Daudzas neskaidrības rodas sakarā ar PVD izzi-
ņu par higiēnas standartu nodrošināšanu piena 
ražošanā. Atgādinām, ka standarta sasniegšana 
piena ražošanā ietver vairāku pasākumu 
(apakšaktivitāšu) nodrošināšanu: 
• standartiem atbilstošu piena slaukšanas un 

dzesēšanas aprīkojumu, 
• piena māju atbilstību standartiem, 
• cūku pārvietošanu no govju mītnēm. 
Tāpēc pašlaik izziņā par neatbilstību standartam 

aktivitātē „Higiēnas standartu nodrošināšana 
piena ražošanā” ir jāatzīmē standartam neatbil-
stošās jomas (piemēram, piena slaukšana, piena 
dzesēšana vai cūku nošķiršana) un izziņu par 
standarta sasniegšanu piešķir tikai tad, ja ir sa-
sniegti standarti visos trijos apakšpasākumos. Ja 
kāds no tiem nav izpildīts, tad higiēnas stan-
darts piena ražošanā vēl nav sasniegts. 
 
7. Vai saimniecība, kas jau būs izmantojusi 
pasākuma „Standartu sasniegšana” atbalstu 
kādā no šī pasākuma aktivitātēm, varēs at-
kārtoti pieteikties uz atbalstu šī pasākuma 
ietvaros?  
Atkārtoti atbalsta saņemšanai pasākuma 
„Standartu sasniegšana” ietvaros varēs pieteik-
ties tikai tajā gadījumā, ja konkrētā saimniecība 
vēl nebūs izmantojusi maksimālo atbalsta sum-
mu – 75 000 EUR. 
Nav iespējama atkārtota pieteikšanās uz tām 
aktivitātēm, kuru ietvaros jau ir saņemts atbalsts 
un sasniegts attiecīgais standarts. Piemēram, ja 
ir bijis saņemts atbalsts aktivitātē „Higiēnas 
standartu nodrošināšana piena ražošanā” un jau 
sasniegts attiecīgais standarts, atbalstu šīs akti-
vitātes ietvaros saņemt nevarēs, bet varēs pie-
teikties uz atbalstu citās pasākuma „Standartu 
sasniegšana” aktivitātēs (piemēram, kūtsmēslu 
krātuvju būve vai dējējvistu labturības nodroši-
nāšana). 
 
8. Vai uz atbalstu LAP pasākumā 
„Standartu sasniegšana” var pretendēt tās 
saimniecības, kuras par nodokļu maksātā-
jām ir reģistrējušās tikai šajā gadā un līdz ar 
to nevar iesniegt iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa deklarāciju par iepriekšējo gadu?  
Nē, nevar. 
 
9. Pie būvniecības gadījumā iesniedzamajiem 
pavaddokumentiem (Apliecinājuma karte un 
Plānošanas un arhitektūras uzdevums) ir 
pievienots arī saskaņojums. Ko tas nozīmē? 
Saskaņojums ir dokuments, kuru izsniedz kon-
krētās pašvaldības būvvalde tajos gadījumos, 
kad nav nepieciešams Plānošanas un arhitektū-
ras uzdevums vai Apliecinājuma karte. 
 
10. Kura gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
deklarācija ir jāpievieno standartu sasnieg-
šanas projektiem, sākot ar 2006. gadu?  
Līdz 2006. gada 1. aprīlim standartu sasniegša-
nas projektus varēs iesniegt gan ar 2004., gan ar 
2005. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa dek-
larācijām. 
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Pavadzīmes ar VID piešķirtiem           
numuriem  
 
2006. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru ka-
bineta 2005. gada 27. decembra noteikumi           
Nr. 1038 “Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts 
ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem” un 
vienlaikus tika izdarīti arī grozījumi Ministru 
kabineta 2003. gada 25. jūnija noteikumos             
Nr. 339 “Noteikumi par stingrās uzskaites preču 
pavadzīmēm-rēķiniem”. 
 

Kādām precēm obligāti ir 
jāizmanto stingrās uzskaites 
preču pavadzīmes-rēķini? 
Stingrās uzskaites preču pa-
vadzīmes-rēķini obligāti ir 
jāizmanto akcīzes precēm 
(alkoholiskajiem dzērieniem, 
tabakas izstrādājumiem, naf-
tas produktiem) un medika-
mentiem. 
Līdz 2006. gada 31. decem-
brim darījumos ar kokmate-
riāliem obligāti ir jānoformē 
kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķini. 
Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina 
noformēšanas kārtību nosaka MK 15.03.2005. 
noteikumi Nr. 181 “Kokmateriālu transporta 
pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas 
kārtība”. 
Pārējām precēm ir jānoformē pavadzīmes ar 
VID piešķirtiem numuriem vai – līdz 2006. ga-
da 31. decembrim – stingrās uzskaites preču 
pavadzīmes-rēķini. 
 

Uz kurām personām attiecas MK              
noteikumi Nr. 1038? 
Noteikumi attiecas uz visiem nodokļu maksātā-
jiem – gan fiziskajām personām (kuras veic 
saimniecisko darbību), gan juridiskajām perso-
nām. 
 

Vai ir gadījumi, kad pavadzīmi drīkst        
neizmantot? 
Šos gadījumus nosaka MK noteikumu Nr. 1038 
8. punkts. Pavadzīmi drīkst nenoformēt, 
• pārdodot preces mazumtirdzniecībā, ja tiek 

noformēts kases aparāta čeks (ja darījuma 
partneris pieprasa, šādos gadījumos papildus 
kases čekam var noformēt pavadzīmi); 

• piegādājot, izsniedzot un pārvietojot preces 
starptautiskajos darījumos; 

• piegādājot, izsniedzot un pārvietojot preces 
pa vadiem vai cauruļvadiem; 

• pārvietojot preces elektroniski; 
• piegādājot preses izdevumus; 
• pārvietojot preces starp nodokļu maksātāja 

struktūrvienībām; 
• pārvietojot preces pa dzelzceļu; 
• veicot kravu autopārvadājumus saskaņā ar 

Autopārvadājumu likumu; 
• piegādājot, izsniedzot un pārvietojot pašu 

ražotu un iegūtu neapstrādātu 
lauksaimniecības produkciju;  
• piegādājot, izsniedzot un 
pārvietojot neapstrādātu lauk-
saimniecības produkciju – 
pienu. 
 

Kādi attaisnojuma doku-
menti ir jānoformē, piegā-
dājot pašražotu neapstrā-
dātu lauksaimniecības pro-
dukciju? 
Var izmantot rēķinus, faktūr-
rēķinus, vienkāršas pavadzī-

mes. Šādas veidlapas ir nopērkamas veidlapu 
tirdzniecības vietās. 
Var izmantot arī pavadzīmes ar VID piešķir-
tiem numuriem. 
Līdz 2006. gada 31. decembrim var izmantot 
stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus. 
 

Cik eksemplāros ir jānoformē pavadzīme 
ar VID piešķirtu numuru? 
Pavadzīmi noformē četros eksemplāros – pa 
diviem eksemplāriem preču nosūtītājam un pre-
ču saņēmējam. Preču nosūtītājam un preču sa-
ņēmējam viens pavadzīmes eksemplārs ir jāno-
dod grāmatvedībā, otrs – jāuzglabā preču sa-
ņemšanas vai izsniegšanas vietas adresē. 
Pavadzīmi var noformēt arī mazāk nekā četros 
eksemplāros. Tas ir pieļaujams gadījumos, kad 
preču nosūtītāja grāmatvedība un izsniegšanas 
vieta vai preču saņēmēja grāmatvedība un preču 
saņemšanas vieta atrodas vienā adresē. 
 

Kādi ir pavadzīmes obligātie rekvizīti? 
Pavadzīmē jānorāda šādi rekvizīti šādā secībā: 
• dokumenta nosaukums – “pavadzīme”; 
• pavadzīmes-rēķina izrakstīšanas datums 

(mēnesi raksta vārdiem) un VID piešķirtais 
numurs (sastāv no trim latīņu alfabēta 
burtiem un sešiem cipariem); 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 
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• ziņas par preču piegādātāju, izsniedzēju             
vai pārvietotāju – nosaukums (fiziskajai per-
sonai – vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja 
reģistrācijas kods (ar PVN apliekamajai per-
sonai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais 
ar PVN apliekamās personas numurs), juri-
diskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā 
dzīvesvieta), preču izsniegšanas vietas adre-
se; 

• ziņas par preču saņēmēju – nosaukums 
(fiziskajai personai – vārds un uzvārds), no-
dokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar PVN 
apliekamajai personai – Valsts ieņēmumu 
dienesta piešķirtais ar PVN apliekamās perso-
nas numurs), juridiskā adrese (fiziskajai per-
sonai – deklarētā dzīvesvieta), preču saņem-
šanas vietas adrese; 

• pārvadātāja nosaukums (fiziskajai personai – 
vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģis-
trācijas kods (ar PVN apliekamajai personai – 
Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar PVN 
apliekamās personas numurs), transportlī-
dzekļa valsts reģistrācijas numurs un trans-
portlīdzekļa vadītāja vārds un uzvārds; 

• saimnieciskā darījuma apraksts – preču pie-
gāde, izsniegšana citam nodokļu maksātājam 
vai pārvietošana; 

• informācija par precēm – nosaukums, mērvie-
nība, daudzums, vienas vienības cena (bez 
PVN) un kopējā vērtība (bez PVN); 

• normatīvajos aktos noteiktā informācija par 
iepakojumu; 

• dabas resursu un akcīzes nodokļi, ja tādi ir; 
• piešķirtās atlaides, ja tādas ir; 
• pievienotās vērtības nodokļa likme un sum-

ma, ja tāda ir; 
• kopējā summa (cipariem un vārdiem), par 

kādu izsniegtas preces; 
• par pavadzīmes noformēšanu un preču iz-

sniegšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds, 
paraksts un preču izsniegšanas datums 
(mēnesi raksta vārdiem); 

• par preču saņemšanu atbildīgās personas 
vārds, uzvārds, paraksts un preču saņemšanas 
datums (mēnesi raksta vārdiem); 

• citi speciālajos normatīvajos aktos noteiktie 
papildu rekvizīti;  

• citi nodokļu maksātājiem nepieciešamie pa-
pildu rekvizīti (piemēram, samaksas noteiku-
mi, norēķinu rekvizīti). 

Pavadzīmes var sagatavot, izmantojot datoru 
vai aizpildot ar roku veidlapas, ko iespējams 
iegādāties veidlapu tirdzniecības vietās.  

Iegādājoties pavadzīmju veidlapas tirdzniecības 
vietās, jāpievērš uzmanība, vai tajās ir paredzē-
ta vieta visiem MK noteikumos Nr. 1038 pare-
dzētajiem rekvizītiem. 
 

Ko darīt, ja pavadzīmē ir pieļauta kļūda? 
Kļūdu labo visos pavadzīmes eksemplāros, pār-
svītrojot iepriekšējo tekstu un norādot, kas, kad 
un kāpēc izdarījis labojumus. Persona, kura vei-
kusi labojumus, tos apliecina ar parakstu uz 
visiem pavadzīmes eksemplāriem. 
 

Kur jāsaņem pavadzīmju numuri? 
Pavadzīmju numurus nodokļu maksātājs saņem 
VID nodaļā, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu 
maksātājs. 
Lai saņemtu numurus, nodokļu maksātājs VID 
nodaļā iesniedz 
• iesniegumu par pavadzīmju numuru piešķirša-

nu;  
• atbildīgo personu (darbinieku) sarakstu, ku-

rām būs tiesības saņemt pavadzīmju numurus. 
Pavadzīmju numurus var saņemt 
• atbildīgo personu sarakstā norādītās personas; 
• nodokļu maksātāja pilnvarotās personas; 
• individuālie komersanti, fiziskās personas, 

kuras veic saimniecisko darbību. 
 

Vai ir noteikti termiņi, kad nodokļu mak-
sātājam ir jāiesniedz atskaites par izlietota-
jiem pavadzīmju numuriem? 
Ar PVN apliekamās personas pārskatu par pa-
vadzīmju numuru izlietojumu iesniedz termiņā, 
kāds tām noteikts PVN deklarācijas iesniegša-
nai.  
Ar PVN neapliekamās personas pārskatu ie-
sniedz par katru mēnesi līdz nākamā mēneša 
15. datumam. 
Pārskatu iesniedz VID nodaļā, kur persona re-
ģistrēta kā nodokļu maksātājs. 
Pārskata veidlapa ir apstiprināta ar MK 
27.12.2005. noteikumiem Nr. 1038 un atrodama 
šo noteikumu 3. pielikumā. 
 

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 
2003. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 339 
“Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavad-
zīmēm-rēķiniem” no 2006. gada 1. janvāra pār-
skats par saņemto preču pavadzīmju-rēķinu iz-
lietojumu jāiesniedz par katru mēnesi līdz nāka-
mā mēneša 15. datumam. 
Pārskats par kokmateriālu transporta pavadzī-
mēm-rēķiniem ir jāiesniedz par ceturksni, līdz 
tam sekojošā mēneša 15. datumam. 
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Vai pavadzīmes ir jāreģistrē līdzīgi kā  
stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķini? 
Tāpat kā stingrās uzskaites preču pavadzīmes-
rēķini ir jāreģistrē arī pavadzīmes ar VID nu-
muriem. Pavadzīmes reģistrē to izrakstīšanas 
vai saņemšanas dienā.  
Pavadzīmes ar numuriem var reģistrēt kopā ar 
stingrās uzskaites pavadzīmēm-rēķiniem. 
Pavadzīmju reģistram jāatrodas katrā preču iz-
sniegšanas vai saņemšanas vietā. 
Pavadzīmes var reģistrēt arī elektroniski. 
Reģistrā ir jānorāda šāda informācija: 
• ieraksta datums un kārtas numurs; 
• pavadzīmes izrakstīšanas datums un pavadzī-

mes numurs; 

• pavadzīmē norādītais darījuma partneris; 
• darījuma apraksts (piegāde, iegāde, izsnieg-

šana, saņemšana, pārvietošana); 
• pavadzīmē norādītā preču kopējā vērtība (bez 

pievienotās vērtī-bas nodokļa); 
• dabas resursu un akcīzes nodokļi, ja tādi ir; 
• piešķirtās atlaides, ja tādas ir; 
• pievienotās vērtības nodokļa summa, ja tāda 

ir; 
• kopējā summa; 
• citi nepieciešamie rekvizīti. 

LOPKOPĪBA 

Putnu gripas draudu novēršanas 
kārtība 
  
Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2006. gada         
8. martā tika publicēti MK noteikumi Nr. 171 
„Noteikumi par putnu gripas uzliesmojuma 
draudu novēršanas pasākumiem”. Noteikumos 
ir paredzēti  veicamie drošības pasākumi māj-
putnu novietnēs saistībā ar putnu gripas uzlies-
mojuma draudiem, kā arī noteikti dzīvnieku 
īpašnieku vai turētāju pienākumi. 
Noteikumos teikts, ka, rodoties aizdomām par 
mājputnu vai savvaļas putnu saslimšanu ar put-
nu gripu, nekavējoties ir jāziņo Pārtikas un ve-
terinārā dienesta (PVD) inspektoram vai PVD 
teritoriālās struktūrvienības darbiniekiem. 
Ja mājputnu novietnē audzētie mājputni ir pare-
dzēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu 
iegūšanai un izplatīšanai vai mājputnu pavairo-
šanai un izplatīšanai, attiecīgās amatpersonas ir 
jāinformē, ja 
• vairāk kā par 20% mājputniem samazinājies 

barības vai ūdens patēriņš; 
• vairāk nekā divas dienas dējība ir samazinā-

jusies par 5% un vairāk; 
• mājputnu mirstība vienas nedēļas laikā pār-

sniedz 3%. 
Mājputnu īpašnieks nedrīkst pieļaut tiešu vai 
netiešu mājputnu kontaktu ar savvaļā mītošiem 
putniem, jo īpaši – ar ūdensputniem. Mājputni 
ir jātur slēgtā telpā. Ja tas nav iespē-
jams, jānodrošina mājputnu turēšana norobežo-
tā teritorijā, kur nevar iekļūt savvaļas putni. 
Turot mājputnus slēgtā telpā, jārūpējas, lai sav-
vaļas putni nepiekļūtu mājputniem paredzētai 

barībai, kā arī nedrīkst mājputnus dzirdīt ar 
ūdeni no vaļējām ūdenstilpnēm, kas pieejamas 
savvaļas putniem. Noteikumos paredzēts, ka 
dažādas sacensības, izstādes, tirgi, gadatirgi un 
cita veida pasākumi ar mājputnu vai savvaļas 
putnu piedalīšanos var  tikt rīkoti tikai slēgtās 
telpās. 
Šo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks Pār-
tikas un veterinārais dienests. Paredzēts, ka no-
teikumi būs spēkā līdz 2006. gada 31. maijam.   
 
Sakarā ar nepieciešamajām investīcijām drošī-
bas pasākumu veikšanai mājputnu novietnēs, šā 
gada subsīdiju nolikumā ir plānoti grozījumi, 
kuros paredzēts subsīdiju atbalsts arī mājputnu 
nožogojumu ierīkošanai. 
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Putnu gripa ir savvaļas putnu un mājputnu infekcijas slimība. Putnu gripas vīrusa izplatītāji lielākoties 
ir savvaļas ūdensputni.  Slimībai  izšķir  divas formas  -  zemi  patogēno  putnu  gripu  (ZPPG) un augsti 
patogēno  putnu  gripu  (APPG). ZPPG  vīruss vienmēr  ir  cirkulējis savvaļas putnu populācijā un putni, 
kuru  asinīs  ir šis vīruss ne vienmēr iet bojā, Taču APPG ir raksturīga pēkšņa un strauja slimības norise, 
kuras  rezultātā   putni   masveidā  nobeidzas.  Ja   savvaļas putni ar APPG ir inficējuši mājputnus, tie ir 
jāizkauj, lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos.

 

Putnu gripa un citi drošības pasākumi

Putnu gripa un iedzīvotāji

Cilvēku s a pdra ud nevis pu tnu   gripa, bet gan  
putnu gripa s v īrusa   apa kštips H5N1. 

Cilvēks a r H5N1 va r inficēties non ākot tiešā  
saskarsm ē ar inficētu putnu, tā  asin īm vai 
izkārn ījum iem .
Ja redzat beigtus putnus, īpa ši, ja tie ir  
ūdensputni, netuvojoties tiem , nea iztieciet ar
rokām ! Nekavējoties ziņojie t sava rajona  PVD
pār valde i va i zva niet 112.

Lai gan  na v pie rād ījum u, ka s liecinātu, ka ar 
H5N1 va r inficēties, lietojot uzturā pārtiku, 
ie sa kām  putnu ga ļu pirm s lie tošan as uzturā , 
termiski a pstrādāt - kā rtīgi uzvā rīt,  uzcept va i 
grilē t, jo vīruss jau 70 grādu tem peratūrā  iet bojā.
Tā Jūs pasargāsie t sevi ar ī no  citām , ikdie nā 
daudz sastopamākām  un ne reti b īstamākām 
slim ībām , piemēra m- salmo neloze s.

Putnu gaļa  ir organism am  nepiecie ša mām 
uzturvielām  bagāts produkts, tādēļ neva jadzētu
atteikties no tā lietošana s u ztu rā.

Latvijā putnu ga ļas, ga ļas produktu un o lu 
ie guve n otiek ievērojo t visas pra sības, tai skaitā, 
higiēna s n orm as, ka s izslēdz pro du ktu 
pie sārņošanu  ar gripas vīrusu va i citiem  
infekcija s izraisītājiem .

Dodotie s ce ļojum ā  uz putnu gripa s ska rtu va lsti, 
izvairieties no tieša kontakta ar dzīvniekiem  un  
atturieties no putn u tirgus apm eklējum a. 
Ne iegādājaties u n neve diet uz Latviju m ājpu tnu s 
un citus pu tn us, pu tn u gaļu, ola s un  citus 
produ ktus, kas iegū ti no  mā jputnie m, kā ar ī 
spalva s un nea pstrādātas m ed ību trofeja s.

Putnu saim niecībām jāievēro bioloģiskā s drošība s
pasākum us, tas ir:
* ne pieļa ut m ājputnu tie šu vai netiešu kontaktu
   a r savvaļa s ū de nspu tn iem
* ne pieļa ut nepie derošu personu ie kļū ša nu putnu
   no vietnē
* ne dot mā jputniem  dze rt ūdeni no vaļējām
   ūde nstilpnēm , pie mē ram  - e zeriem , upēm , 
   d īķie m
* ne tu rēt m ājputniem  pare dzēto  ba rību vietās,
   kur ta i va r piek ļū t sa vva ļas putni

Putnu gripa un putnu saimniecības

Ja Jū su m ā jputni a tsakās no barība s, tiem  ir izm ainīta 
ga ita, izspūrušas spa lva s, drudzis, zilgan a ādas krā sa ,
nespēks un depre sija, ne kavē joties  in form ējie t 
veterin ārā rstu va i sava  ra jona PVD pā rvaldi!

Eiropas Kom isija  putnu gripas skartajām valstīm  ir
noteikusi tirdzniec ība s ierobežojum us.

Liela jās putnu ferm ā s bioloģiskās dro šības 
pasākum i ir ikdie na, m aza jām  tie  būs jā ievieš.

Izstāde s, tirgu s, gadatirgus un sace nsība s  a r
putnu piedalīša nos varēs r īkot tika i slēgtās telpā s.

PVD ir gatavs o pera tīvi reaģē t pu tn u gripas 
uzliesmo jum a ga dījumā. Ir gan  rīcības plāns,  ga n
viss nepiecie šam a is tā  rea lizē ša nai.

Plašāka inform ācija par putnu gripu:
 
veterinā rās un pārtikas uzra udzības  kontekstā - www.pvd.gov.lv

putnu gripas un sabiedrība s veselības ko ntekstā  - www.sva.lv

Materiālu
sagata vo ja :

PUTNU GRIPA 
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Apmācības bioloģiskajā                  
lauksaimniecībā 
 
Lai gan šīs sezonas apmācības bioloģiskajā 
lauksaimniecībā tuvojas nobeigumam, intere-
sentiem ir iespēja pieteikties rajonu lauksaim-
niecības konsultāciju birojos, lai varētu sākt 
mācības kursos jau šoruden. Ņemot vērā lielo 
interesi par apmācībām šajā jomā, bioloģiskās 
lauksaimniecības speciālisti aicina laicīgi pado-
māt par mācībām un vēlamāko laiku šo kursu 
apmeklēšanai, lai savlaicīgi rezervētu vietu tieši 
sev izdevīgākajā laikā.  
Dažkārt zemniekiem, iegūstot apliecību par 
kursu beigšanu, rodas jautājums par tās praktis-
ko noderīgumu. Atgādinām, ka, saņemot aplie-
cību par izglītību bioloģiskajā lauksaimniecībā, 
jūs iegūstat arī pirmā līmeņa lauksaimniecisko 
izglītību, kas ir nepieciešama, lai saņemtu valsts 
subsīdijas, kā arī varētu piedalīties Eiropas pro-
jektu īstenošanā.  

 
 
 
 
Apliecība par izglītību bioloģiskajā lauksaim-
niecībā nav nepieciešama tiem, kam jau ir lauk-
saimnieciskā izglītība. Šis kurss ir ļoti noderīgs 
arī tiem lauksaimniekiem, kas savas zināšanas 
vēlas papildināt ar specializāciju bioloģiskajā 
saimniekošanā. Mēs aicinām pieteikties uz kur-
siem arī tos interesentus, kuri vēlas saimniekot, 
bet kuriem vēl nav lauksaimnieciskās izglītības.  
 
Informējam arī par pieteikšanos saimniecību 
sertifikācijai: gan VSIA “Sertifikācijas un testē-
šanas centrā”, gan SO “Vides kvalitāte” līdz šā 
gada 1. aprīlim (nevis kā pagājušā gadā, kad 
VSIA “STC” varēja pieteikties līdz 15. aprī-
lim).  

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 
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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 2004” KURSU PROGRAMMA  
APRĪLIM UN MAIJAM 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
un tā filiāles, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības virzī-
bas un garantiju fonda finansējumu, organizē bezmak-
sas kursus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.  

Informāciju par precīzu kursu norises laiku 
var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

1.
Lauksaimniecības produkcijas 
ražošana īpaši aizsargājamās 

teritorijās / 28 st.
5122579 Aizkraukle, Aizkraukles LKB, Lāčplēša 2a

2. Mācību kurss lauksaimniekiem 
augu aizsardzībā / 30 st. 3122731 Tukums, Pils iela 11

Lauksaimniecība

Nr. Apmācību kursu tēma Kontakt-
tālrunis Īstenošanas vieta aprīlis maijs

Kontakt-
tālrunis

1. 
Uzņēmējdarbības attīstības 
iespējas dabīgu koka formu 
izmantošanas jomā / 30 st.

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

Nr. Apmācību kursu tēma Īstenošanas vieta aprīlis maijs

Mežsaimniecība

Kontakt-
tālrunis
3050555 Jelgava, Dobeles iela 43

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

2. Cenu kalkulācija / 16 st. 3050555 Jelgava, Dobeles iela 43
Alūksne, Dārza 11

3323519 Kuldīga, Pilsētas laukums 2, 1.stāva mācību 
klase

4. Uzņēmumu stratēģiskā vadība / 
vīzija / misija / 24 st. 3123452 Tukums, Pils iela 11

5707200 Ludza, Tirgus 22

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

6. Pārdošanas un noieta 
organizēšanas vadība / 16 st. 4307012 Alūksne, Dārza 11

aprīlis maijs

Muita / 16 st.

3. Projektu vadība / pārmaiņu vadība 
/ 24 st.

5.

Uzņēmējdarbība

Nr. Apmācību kursu tēma Īstenošanas vieta

1. Uzņēmuma vadības plānošana / 
24 st.
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Rajons Adrese, e-pasta adrese Tālrunis; fakss 
Aizkraukle Lāčplēša 2a, aizkraukle@llkc.lv t. 5122579; 5122572; t./f. 5122566 
Alūksne Dārza 11, aluksne@llkc.lv t. 4307012; 4307014; f. 4307013 
Balvi Brīvības 46a, balvi@llkc.lv t. 4521058; f. 4522811 
Bauska Uzvaras 1, bauska@llkc.lv t./f. 3927211 
Cēsis Dārza 12, Priekuļu pag., cesis@llkc.lv t. 4122048; t./f. 4120324 
Daugavpils Sēlijas 25, daugavpils@llkc.lv t. 5422332; 5440980; t./f.5423215 
Dobele Uzvaras 2, dobele@llkc.lv t./f. 3722579 
Gulbene Ābeļu 2, gulbene@llkc.lv t./f. 4473852 
Jēkabpils Bebru 108, jekabpils@llkc.lv t. 5233525; 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; 5681498 
Kuldīga Pilsētas lauk. 4-102, 103, kuldiga@llkc.lv t. 3323519; f. 3341493 
Liepāja Bāriņu 15, liepaja@llkc.lv t. 3481216; f. 3407278 
Limbaži Jūras 58, limbazi@llkc.lv t. 4070624; t./f. 4022077 
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. 4623204; 4625224; f. 4625224 
Sigulda Raiņa 3, sigulda@llkc.lv t./f. 7973491 
Saldus Kuldīgas 69, saldus@llkc.lv t. 3822480; 3881014; f. 3881014 
Talsi Kr.Valdemāra 21a, talsi@llkc.lv t. 3291907; 3291908; f. 3291906 
Tukums Pils 11, 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. 4221757; f. 4221790 
Ventspils Raiņa 4a, ventspils@llkc.lv t./f. 3628565 

RLP Tālruņa numurs Adrese 
Austrumlatgales RLP 4624188 Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV-4600 
Dienvidkurzemes RLP 3807430 Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV-3801 
Dienvidlatgales RLP 5307096 Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV-5301 
Lielrīgas RLP 5035848 Brīvības ielā 40, Ogre, LV-5001 
Viduslatvijas RLP 5237644 Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV-5200 
Zemgales RLP 3022232 Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV-3001 
Ziemeļaustrumu RLP 4471470 Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV-4401 
Ziemeļkurzemes RLP 3237806 Dundagas ielā 4, Talsi, LV-3201 
Ziemeļvidzemes RLP 4221510 Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4200 

LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU BIROJI 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

LAUKU ATBALSTA DIENESTA REĢIONĀLĀ PĀRVALDE 


