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VALSTS SUBSĪDIJAS

Pagarināts norēķinu dokumentu
iesniegšanas termiņš atbalstam
ieguldījumiem lauksaimniecībā un
bioloģiskās lauksaimniecības
attīstībai
Valdība 2006. gada 24. oktobrī akceptēja
Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumu
pagarināt norēķinu dokumentu iesniegšanas
termiņu līdz 2007. gada 1. jūnijam valsts
subsīdiju pasākumiem “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības
nozarē”
un
“Atbalsts
bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai”.
Attiecībā uz investīciju atbalstu, ja noteiktajā
termiņā pretendents nevar īstenot projektā
paredzētos pasākumus, tas līdz 2006. gada
1. novembrim iesniedz iesniegumu Lauku
atbalsta
dienesta
reģionālajā
pārvaldē.
Pamatojoties uz šo iesniegumu, Lauku atbalsta
dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde
slēdz līgumu ar pretendentu par noteikto
pasākumu īstenošanu līdz 2007. gada
1. jūnijam (iepriekš samaksu un darījumus
apliecinošie dokumenti bija jāiesniedz līdz
2006. gada 1. novembrim).
Atbalstam
bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstībai (pasākumā “Atbalsts bioloģiskās

lauksaimniecības
produktu
ražošanai,
pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai”), lai
saņemtu gala norēķinu, līdz 2006. gada
1. novembrim bija jāiesniedz norēķinu
dokumenti, tagad šis termiņš arī ir pagarināts
līdz 2007. gada 1. jūnijam.
Grozījumi veikti, ņemot vērā šā gada
nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmi uz
lauksaimniecisko ražošanu un izvērtējot
lauksaimnieku iesniegtos priekšlikumus, lai
veicinātu atbalsta pasākumu ietvaros uzsākto
projektu sekmīgu apguvi un nodrošinātu
maksimālu līdzekļu izmantojamību līdz gada
beigām.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības
nodaļā
pēc ZM preses relīzes

VALSTS UN ES ATBALSTS

Papildus valsts tiešo maksājumu
maksimālais atbalsta līmenis un
likmes 2006. gadam

ministrija PVTM piešķiršanas nosacījumus
un maksimālo atbalsta līmeni attiecīgajā gadā
saskaņo ar Eiropas Komisiju. Šī gada
27. septembrī ir saņemts Komisijas lēmums,
ar kuru tiek apstiprināti PVTM piešķiršanas
Papildus vienotajam platības maksājumam nosacījumi 2006. gadā. Maksimālais atbalsta
Latvijā lauksaimniekiem ir pieejami ar ražošanu līmenis un maksimālās atbalsta likmes, kuras
saistīti atbalsta maksājumi – papildu valsts tiešie Latvija nedrīkst pārsniegt, ir apkopotas 1. un
maksājumi (PVTM). Katru gadu Zemkopības 2. tabulā.
1. tabula
Maksimālais atbalsta līmenis un maksimālās atbalsta likmes PVTM 2006. gadā
Mērvienība
ha
ha
t
dzīvn.
dzīvn.
dzīvn.

Maksimālais atbalsta
līmenis (tūkstoši eiro)
30 847
5 037
366
2 515
9 946
220

Sēklas

kg

278

Piens

t

20 051

PVTM
Laukaugu platības
Lopbarības platības
Kartupeļu ciete
Zīdītājgovis
Kautie liellopi
Aitas

Maksimālās atbalsta
likmes (eiro/vienība)
69,54
12,75
63,33
129,88
80,00
11,91
Atkarīga no sēklu
šķirnes
28,83
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2. tabula

Maksimālās atbalsta likmes PVTM par zālāja un linu sēklām 2006. gadā
Šķirne
Spelta kvieši
Šķiedras lini
Eļļas lini
Kaņepes
Suņu smilga
Baltā smilga
Ložņu smilga
Parastā smilga
Augstā dižauza
Kamolzāle
Niedru auzene
Aitu auzene
Pļavas auzene
Sarkanā auzene
Auzeņairene
Daudzziedu
(t.sk. viengadīgā) airene
Ganību airene
Hibrīdā airene
Timotiņš (Bertolini)

Maksimālās
atbalsta likmes
(eiro/100 kg)
13,82
20,17
18,81
16,43
48,59
59,53
48,59
48,59
58,93
44,56
54,24
27,17
35,38
25,89
25,79
15,66
24,42
14,56
40,02

PVTM par zālāja un linu sēklām par 2006. gadu
lauksaimnieki saņems 2007. gadā, jo atbalsta
pieteikumu lauksaimnieki Lauku atbalsta dienestā
var iesniegt pēc attiecīgā ražas gada līdz
1. augustam.
Gadījumos, kad iespējams Eiropas Komisijas
apstiprinātā
maksimālā
atbalsta
līmeņa
pārsniegums, atbalsta likme attiecīgajā sektorā
proporcionāli
jāsamazina
visiem
atbalsta
pretendentiem, piemērojot noteiktu samazinājuma
koeficientu, līdz ar to faktiski izmaksātā atbalsta
likme (eiro/vienība) par attiecīgo gadu var būt
mazāka nekā noteiktā maksimālā atbalsta likme.
*Piemēram, 2005. gadā Komisijas noteiktā
maksimālā atbalsta likme PVTM par laukaugu
platībām bija 68,06 EUR/ha, bet faktiski
izmaksātā – 57,58 EUR/ha, jo atbalstam
pieteiktās un noteikumiem atbilstošās platības
bija lielākas nekā attaisnotā platība (443 580
ha), tādēļ Lauku atbalsta dienests atbalsta
likmei piemēroja samazinājuma koeficientu
0,8460073.

Atbalsta apjoms lauksaimniekiem ir atkarīgs ne
tikai no maksimāli noteiktās atbalsta likmes un
pieteikto vienību skaita, bet arī no tā, vai
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Šķirne
Timotiņš
Birztalas skarene
Pļavas skarene
Purva skarene
Parastā skarene
Hedisārija
Apiņu lucerna
Sējas lucerna (populācijas)
Sējas lucerna (šķirnes)
Sējas esparsete
Aleksandrijas āboliņš
Bastarda āboliņš
Inkarnāta āboliņš
Sarkanais āboliņš
Baltais āboliņš Trifolium
Baltais āboliņš Trifolium
repens L. var. giganteum
Persiešu āboliņš
Vasaras vīķi
Ziemas vīķi

Maksimālās
atbalsta likmes
(eiro/100 kg)
75,35
16,99
22,10
25,75
22,46
27,09
9,99
0,21
14,70
13,47
12,93
13,06
12,93
37,07
42,28
37,93
12,93
26,57
19,93

lauksaimnieks ievēro visus atbalsta saņemšanas
nosacījumus, kas noteikti Ministru kabineta
2006. gada 21. marta noteikumos Nr. 221
“Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku
attīstībai”.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc ZM preses relīzes (26.10.2006.)
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LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Izmaiņas pasākumā
“Standartu sasniegšana”
Valdība 2006. gada 31. oktobrī akceptēja
Zemkopības
ministrijas (ZM) izstrādātos
grozījumus Latvijas Lauku attīstības plāna Lauku
attīstības programmas īstenošanai 2004.–
2006. gadam.
Higiēnas standartu nodrošināšana piena
ražošanā
Šie grozījumi paredz pasākuma “Standartu
sasniegšana” aktivitātē “Higiēnas standartu
nodrošināšana piena ražošanā (ieguldījumi piena

slaukšanas un piena dzesēšanas aprīkojumā)”
kazkopības saimniecībām noteikt optimālo piena
mājas platību atkarībā no saimniecībā esošo
kazu skaita (līdz šim tas netika noteikts) (sk.
tabulu).

Optimālā piena mājas platība kazkopības saimniecībām
Piena telpas platība,
m2
10,0
15

Saimniecības, kurās ir līdz 100 kazām
Saimniecības, kurās 100 kazas un vairāk

Slaukšanas zāles platība,
m2
12
18

Ūdens apgādes sistēmas ierīkošana vai
atjaunošana
Savukārt pasākuma “Standartu sasniegšana” aktivitātē
“Ūdens apgādes sistēmas ierīkošana vai atjaunošana
dzīvnieku novietnēs” šie grozījumi precizē kompensācijas apjoma tabulu, sadalot ūdensapgādes sistēmu
elementos.
Noteikumu projektā tiek izdalīts kompensācijas apjoms
artēziskā urbuma veikšanai – 5691 EUR, spices iedzīšanai – 1778 EUR, grodu akas ierīkošanai – 1423 EUR.
Kā arī mainītas kompensāciju apjoma tabulas, kas
noteiktas šādā apjomā sekojošu pasākumu veikšanai:
Ūdens apgādes nodrošināšana liellopiem (spiedsūknis, maģistrālais ūdensvads, sekundārais
ūdensvads, dzirdinātava)
Saimniecības lielums
Līdz 20 dzīvnieku vienībām
No 21 līdz 50 dzīvnieku vienībām
No 51 līdz 100 dzīvnieku vienībām
Vairāk par 100 dzīvnieku vienībām

Kompensācijas apjoms (EUR/
dzīvnieku vienība)
77
57
64
48

Ūdens apgādes nodrošināšana aitām un kazām (spiedsūknis, maģistrālais ūdensvads,
sekundārais ūdensvads, dzirdinātava)
Saimniecības lielums
Līdz 2,0 dzīvnieku vienībām
No 2,1 līdz 5,0 dzīvnieku vienībām
No 5,1 līdz 10,0 dzīvnieku vienībām
Vairāk par 10,0 dzīvnieku vienībām
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Kompensācijas apjoms (EUR/
dzīvnieku vienība)
768
492
303
279
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Ūdens apgādes nodrošināšana cūkām (spiedsūknis, maģistrālais ūdensvads, sekundārais
ūdensvads, dzirdinātava)
Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienība)
atšķirtiem
nobarojamām
sivēnmātēm
sivēniem
cūkām
236
407
269
149
408
159
100
369
120
85
376
115

Saimniecības lielums
Līdz 5 dzīvnieku vienībām
No 5,1 līdz 15 dzīvnieku vienībām
No 15,1 līdz 30 dzīvnieku vienībām
Vairāk par 30 dzīvnieku vienībām

Ja saimniecībā ir dažādu sugu dzīvnieki, tad Šie grozījumi stāsies spēkā pēc to akceptēšanas
kompensācijas apjomu katrai sugai rēķina valdībā un publicēšanas laikrakstā “Latvijas
proporcionāli attiecīgās sugas dzīvnieku vienību Vēstnesis”.
īpatsvaram kopējā saimniecības lielumā.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc ZM preses relīzes un MK noteikumu Nr. 1002
grozījumu projekta

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Izmaiņas nodokļu un grāmatvedības
likumdošanas jomā
no 2007. gada 1. janvāra:

• personām, kurām no-

• minimālā mēneša darba alga normālā darba •
laika ietvaros ir Ls 120;

• minimālā stundas tarifa likme ir Ls 0,713;
• pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir
•

•
•
•

Ls 0,815;
darbiniekiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam un •
kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas
dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas
tarifa likme ir Ls 0,815;
neapliekamais minimums ir Ls 50 mēnesī;
•
atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir
Ls 35 mēnesī;
personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes •
grupa, papildu atvieglojumu summa ir Ls 720
gadā;

teikta III invaliditātes
grupa, papildu atvieglojumu summa ir
Ls 564 gadā;
politiski represētajām
personām, kurām saskaņā ar likumu “Par
valsts pensijām” ir piešķirta pensija, papildu
atvieglojumu summa ir Ls 720 gadā;
politiski represētajām personām, kurām
saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” nav
piešķirta pensija, papildu atvieglojumu
summa ir Ls 1320 gadā;
pašnodarbinātajiem valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu minimālais iemaksu objekts
ir Ls 1800 gadā (Ls 150 mēnesī);
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu maksimālais iemaksu objekts ir Ls 23800 gadā.
Sagatavots LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļā
Nodaļas vadītāja Linda Puriņa

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un SIA “Batsoft” sadarbības rezultātā ir izstrādāta jauna
grāmatvedības uzskaites sistēma “G1”.
Grāmatvedības uzskaites sistēma “G1”:
• paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem
• piemērota lauksaimniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem
• atbalsta gan vienkāršā, gan divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēmu
• “G1” finanšu uzskaites bloks ir savienojams ar SIA “Batsoft” izstrādāto programmatūru pamatlīdzekļu, darba
samaksas, kā arī noliktavas darījumu uzskaitei
• nodrošina SUDAT uzskaites veidlapu aizpildīšanu, pamatojoties grāmatvedības uzskaites datiem.
Informācija par grāmatvedības uzskaites sistēmas “G1” iespējām un programmatūras iegādi:
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, tālr. 3050220; SIA “Batsoft”, tālr. 7817185

4

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

LAUKU LAPA

10.11.2006 / Nr. 20

VIENOTAIS PROGRAMMDOKUMENTS

Mežsaimniecības attīstība
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta
konkursa projekta iesniegumu pieņemšanas
uzsākšanu no 2006. gada 9. oktobra līdz
2006. gada 8. decembrim Eiropas Savienības
Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda
(ELVGF)
Vienotā
programmdokumenta
4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības
veicināšana” 4.5. pasākuma “Mežsaimniecības
attīstība”
4.5.4.
aktivitātei
“Ieguldījumi
mežistrādes,
koksnes
pirmapstrādes
un
tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā”.
Pieejamais sabiedriskais finansējums ir
1 100 983 lati.

dienesta
reģionālajās
lauksaimniecības
pārvaldēs, kā arī atrast mājas lapā:
www.lad.gov.lv.
Projekta
iesniegumi
ir
jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs.
LAD paziņo, ka ELVGF Vienotā programmdokumenta 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.5. pasākuma
“Mežsaimniecības attīstība” 3. aktivitātes “Meža
īpašnieku apvienību izveidošana” pieejamā
sabiedriskā finansējuma apjoms tiek palielināts
par 74 317 latiem.

Zivsaimniecības attīstības
veicināšana

No 2006. gada 9. oktobra līdz pieejamo finanšu
resursu izlietojumam (iesniegumi tiks pieņemti un
apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz
15. datumu) LAD izsludina atklāta konkursa
projekta iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu
ELVGF Vienotā programmdokumenta
4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības
veicināšana” 4.5. pasākuma “Mežsaimniecības
attīstība” šādām aktivitātēm un apakšaktivitātei:
• 4.5.1. aktivitātei “Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana”;
• 4.5.5. aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas
potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai
dabas katastrofu radīto postījumu vietās,
attiecīgo profilaktisko pasākumu ieviešana”
1. apakšaktivitātei “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/
vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās”;
• 4.5.7. aktivitātei “Atbalsts mazvērtīgo
mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai
paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un
ekoloģisko vērtību”.
Kopējais pieejamais sabiedriskais finansējums ir
219 677 lati.

 Vadlīnijas un projekta iesnieguma veidlapas
projekta iesniedzēji var saņemt Lauku atbalsta
5

LAD izsludina atklāta konkursa projekta
iesniegumu
pieņemšanas
uzsākšanu
no
2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada
2. janvārim Zivsaimniecības vadības finansēšanas
instrumenta
(ZVFI)
Vienotā
programmdokumenta 4. prioritātes “Lauku un
zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.10. pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu
apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu
aprīkojums un akvakultūra” 4.10.1. aktivitātei
“Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un
mārketinga uzlabošana”.
Pieejamais
sabiedriskais
finansējums
ir
300 000 latu.

 Vadlīnijas un projekta iesnieguma veidlapas
projekta iesniedzēji var saņemt LAD Centrālajā
aparātā vai atrast LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumi ir jāiesniedz Lauku atbalsta
dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas
laukumā 2, 816. kabinetā, tālr. 7027128,
7027399.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc LAD sludinājumiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
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LOPKOPĪBA

Grozījumi darījumos ar piena kvotām
Plašu informāciju par piena ražošanas kvotu
sistēmu Latvijā varēja lasīt “Lauku Lapā”
Nr. 15. Šoreiz par izmaiņām, kuras valdība
2006. gada 17. oktobrī akceptēja Ministru
kabineta (MK) noteikumos Nr. 315 “Kārtība,
kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo
kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī
soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas
kārtība”. Grozījumi šajos noteikumos stājās spēkā
ar 2006. gada 1. novembri.
Kādus darījumus var
veikt ar piena kvotām?
Saskaņā ar grozījumiem
piena kvotas var
• pirkt;
• pārdot;
• mantot;
• pārveidot;
• atteikties no piena
kvotas.



Piena kvotas vairs
nevar dāvināt un nomāt.
Visus iesniegumus par
darījumiem ar piena
kvotu
(pirkšana,
pārdošana,
mantošana,
pārveidošana un atteikšanās) iesniedz valsts
aģentūrā
“Lauksaimniecības
datu
centrs” (turpmāk – datu centrs), kas piecu
darbdienu laikā reģistrē darījumu un informē par
to ražotāju.
Ja piena ražotājs miris, tad persona, kura līdz
mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkosies ar
ganāmpulku un piena kvotu, iesniedz datu centrā
iesniegumu ganāmpulka un piena kvotas
pārvaldnieka statusa reģistrēšanai. Pārvaldnieks
pilda visas saistības attiecībā uz piena kvotu un
var veikt visus darījumus ar piena kvotu, izņemot
tās pārdošanu.
Piena kvotas pirkšana
Ar grozījumiem ir svītrots nosacījums, ka datu
centrs reģistrē piena kvotas pirkšanas darījumu un
informē par to piena pircēju.
Piena kvotu pirkuma darījumus var veikt kārtējā
kvotas gadā līdz 15. februārim (iepriekš – līdz
1. janvārim).
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Atteikšanās no piena kvotas
Piena ražotājs var atteikties no tam piederošās
piena kvotas, līdz 31. martam iesniedzot datu
centrā
iesniegumu
(MK
noteikumu
8. pielikums). Iepriekš šis termiņš bija līdz
1. janvārim. Saskaņā ar grozījumiem piena
kvota netiek ieskaitīta valsts rezervē.
Kas risina ar piena kvotu administrēšanu
saistītos jautājumus?
Ar piena kvotu administrēšanu saistītos
jautājumus risina komisija septiņu cilvēku
sastāvā. Komisijā ar
balsstiesībām piedalās
trīs datu centra pārstāvji
un viens Lauku atbalsta
dienesta pārstāvis. Ar
padomdevēja tiesībām
komisijā piedalās pa
vienam pārstāvim no
Latvijas Piena ražotāju
asociācijas, piena pārstrādātāju organizācijas
un
Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības
padomes. Komisijas personālsastāvu apstiprina
zemkopības ministrs.
Kādi ir piena ražotāja pienākumi?
Saskaņā ar grozījumiem piena ražotājs:
• slēdz ar vienu vai vairākiem pircējiem
līgumus par visu piegādes kvotu vai tās daļu;
• piecu darbdienu laikā rakstiski informē piena
pircēju un datu centru par juridiskā statusa
maiņu;
• samaksā aprēķināto kavējuma naudu datu
centram, ja tiešās tirdzniecības gada
deklarācija nav iesniegta noteiktajā termiņā –
līdz katra gada 15. maijam;
• līdz 1. augustam samaksā soda naudu (ja tāda
aprēķināta) par iepriekšējā kvotas gadā
pārsniegto piena kvotu:
− piena pircējam – piegādes kvotas
gadījumā;
− Lauku atbalsta dienestam – tiešās
tirdzniecības kvotas gadījumā un piena
pircēja darbības pārtraukšanas gadījumā.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

LAUKU LAPA
Piena paraugu testēšana
Grozījumi paredz, ka turpmāk piena paraugu
testēšana jāveic akreditētā testēšanas laboratorijā,
kuras darbības jomā ir iekļauta piena fizikāli
ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana (turpmāk –
testēšanas laboratorija). Iepirktā piena tauku
satura (procentos) testēšana jāveic ne retāk kā
divas reizes mēnesī (reizi 15 dienās). Testēšanas
laboratorija katru mēnesi līdz desmitajam
datumam elektroniski nosūta datu centram
pārskatu par iepriekšējā mēnesī veiktajām piena
analīzēm, norādot piena pircējus, kas piegādājuši
piena paraugus analīzēm, un veikto analīžu
skaitu.
Testēšanas
laboratorija
nodrošina
inspekcijai pieeju piena analīžu uzskaites
dokumentācijai.
Kādi ir piena pircēja pienākumi?
Saskaņā ar grozījumiem piena pircējs:
• katru gadu līdz 1. jūlijam iesniedz datu centrā
noslēgto piena iepirkšanas līgumu sarakstu
(MK noteikumu 9. pielikums), kā arī divu
darbdienu laikā paziņo datu centram par
izdarītajiem grozījumiem piena iepirkšanas
līguma noteikumos;
• kvotas gada laikā uzrauga ražotājam piešķirtās
piegādes kvotas izpildi saskaņā ar noslēgto
līgumu;
• katru mēnesi veic piegādes kvotas
izlīdzināšanu saskaņā ar šādu formulu, kas ir
dota MK noteikumu 44.8. apakšpunktā:

•

IPD = (FTP— RTP) × PPD × 0,18

•

•

•

•

•

un rakstiski informē piena ražotāju par
piegādes kvotas izpildi;
kvotas gada beigās attiecīgajā uzņēmumā
sadala
neizmantoto
piegādes
kvotu
proporcionāli starp piena ražotājiem, ņemot
vērā piešķirto piena kvotas apjomu un tās
izpildi;
iekasē soda naudu no piena ražotāja par
pārsniegto kvotas apjomu, ieturot ne vairāk par
50% no samaksas par pienu, kas pienākas
ražotājam;
katru gadu līdz 10. maijam pēc neizmantotā
piena kvotas apjoma proporcionālas sadales
nosūta datu centram piegādes kvotas gada
deklarāciju par katru piena ražotāju (MK
noteikumu 10. pielikums). Uz gada deklarācijas ir juridiskās personas zīmogs un vadītāja
paraksts;
informē ražotāju un datu centru par komisijas
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•

•

•

•
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izvērtētā piena pircēja atbilstību noteiktajām
prasībām un piešķirtā apstiprinājuma (tiesības
iepirkt pienu) apturēšanu uz laiku, darbības
pārtraukšanu un darbības atsākšanu;
katram piena ražotājam par iepirktā piena
daudzumu aprēķina vidējo piena tauku saturu
(procentos);
ja ražotājs lauž līgumu ar pircēju, izsniedz
ražotājam izziņu par faktiski iepirkto piena
daudzumu un tauku saturu, sākot no kvotas
gada sākuma, un divu darbdienu laikā paziņo
par to datu centram;
uz piena ražotājam izsniegtā dokumenta par
realizēto piena daudzumu un samaksu par to
norāda soda naudu, kas ieturēta par pārsniegto
kvotas apjomu;
samaksā datu centra aprēķināto kavējuma
naudu, ja gada deklarācija nav iesniegta
noteiktajā termiņā;
pēc inspekcijas pieprasījuma iesniedz piena
paraugu ņemšanas grafiku atbilstoši piena
savākšanas maršrutiem;
nodrošina inspekcijas inspektoram pieeju
ražošanas telpām un citiem infrastruktūras
objektiem, uzskaites dokumentiem, kā arī
sniedz pieprasīto informāciju par piena
kvotām, ko inspektors uzskata par
nepieciešamu, lai novērtētu situāciju.

Par piena kvotu no valsts rezerves
Līdz šim, piesakoties uz piena kvotām no valsts
rezerves, bija jāizpilda vismaz viens no trim
nosacījumiem. Grozījumi normatīvajā aktā
paredz saglabāt noteikumos tikai vienu
nosacījumu – no valsts rezerves ražotājam
piešķir piena kvotu vai palielina tās apjomu, ja
piena ražotāja ganāmpulks ir reģistrēts
dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā un piena
ražotājs ir izpildījis vismaz 70% no viņam
piešķirtās līdzšinējās piegādes vai tiešās
tirdzniecības kvotas.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

LAUKU LAPA
Piena ražotājam saskaņā ar šo nosacījumu no
valsts rezerves piešķiramo piena kvotu aprēķina,
ražotāja vidējo kvotas gada mēnesī pārdotā piena
daudzumu reizinot ar mēnešu skaitu, kas atlicis
līdz kvotas gada beigām.
Tiek svītrots noteikumu 55. punkts, kas
nosaka – ja ražotājs uzsācis piena ražošanu pēc
2004. gada 1. maija un visa viņa kvota pilnībā
tiek piešķirta no valsts rezerves, kvotai
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piesaistītais reprezentatīvais tauku saturs ir tāds
pats kā valsts piena kvotas reprezentatīvais
tauku saturs.
Par soda naudas aprēķināšanu
Soda naudu par pārsniegto kvotu datu centrs
ražotājam aprēķina pēc Regulas (EK)
Nr.
1788/2003
2.
pantā
minētajiem
nosacījumiem; tā ir noteikta šādā apjomā:

Soda naudas lielums 100kg/EUR

Kvotas gads

33,27

2004./2005.

30,91

2005./2006.

28,54

2006./2007.

27,83

2007./2008. un turpmākiem

Datu centrs soda naudu ražotājam par termiņā
neiesniegto tiešās tirdzniecības gada deklarāciju
aprēķina kā summu, kas līdzvērtīga maksājamai
nodevai, 0,01% apmērā no tiešajai tirdzniecībai
paredzētā references daudzumu pārsnieguma par
katru kalendāro nokavējuma dienu. Tomēr minētā
summa nevar būt mazāka kā EUR 100 un lielāka
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kā EUR 1000 (Regulas (EK) Nr.595/2004
11. panta 3. punkts). Par soda naudas apmēru
datu centrs rakstiski informē ražotāju, pircēju un
Lauku atbalsta dienestu.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc MK noteikumiem Nr. 315 un to grozījumiem
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
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 kontakttelefonu. Visu
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv
sadaļā “Profesionālās apmācības 2005–2006”.
Tabulā norādīti kursi un to norises ilgums pa mēnešiem,
kuros apmācības sākas laikā no 2006. gada decembra līdz
2007. gada februārim.

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas!
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 2007. GADA FEBRUĀRIM

Lauksaimniecības modulis
Kursu tēma

Lauksaimniecības pamati / 120 st.

Augkopība – īsais kurss / 32 st.
Augkopība – izvērstais kurss / 56 st.
Integrētā augkopība / 32 st.
Dārzeņkopība / 32 st.

Īstenošanas vieta
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB
Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB
Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB

Dārzkopība – augļu un ogu integrētā
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
audzēšana / 60 st.
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
Bioloģiskās lauksaimniecības īsais Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB
kurss / 32 st.
Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB

Bioloģiskās lauksaimniecības
sertifikācija / 12 st.

Kursu īstenošanas laiks
(mēneši)
Kontakt2007. g.
tālrunis 2006. g.
XII
I II III IV
5422332
5707200
4623204
3822484
7973491
4221757
5233127
3011579
4022077
4130022
3662721
3123452
5122579
3927211
3011579
4130022
3722579
4022077
3291908

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB

4507250

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB
Ventspils, Raiņa iela 4a,
10 Ventspils LKB

5422332
3662721

Kursu tēma

Īstenošanas vieta

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB
Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB
Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
Bioloģiskās lauksaimniecības metodes / Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
85 st.
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB
Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB
Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB
Lopkopība – īsais kurss
(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 32 st. Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB
Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB
Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Lopkopība – izvērstais kurss
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 56 st.
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB
Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB
Ozolnieki, SIA “Latvijas Lauku Konsultāciju
Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana VAI un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
pārraudzība
(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 42 st. Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB

Kvalitatīva piena ieguve / 32 st.

Veterinārmedicīna / 24 st.

Lauku ekonomikas dažādošana.
“Netradicionālo augu vai dzīvnieku
audzēšana” / 32 st.

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Ozolnieki, SIA “Latvijas Lauku Konsultāciju
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB
Ozolnieki, SIA “Latvijas Lauku Konsultāciju
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB

Kursu īstenošanas laiks
(mēneši)
Kontakt2007. g.
tālrunis 2006. g.
XII
I II III IV
4130022
5122579
4307012
4507250
3722579
4473852
5233127
3011579
3323519
4623204
3291908
4725958
5122579
3011579
4022077
5022792
5381263
3291908
5122579
4473852
5233127
5681104
4807688
3050220
4221757
3927211
3011579
3050220
4130022
5422332
3427737
3050220
4725958

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB

4130022

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB

4221757

Netradicionālā lauksaimniecība.
“Biškopība” / 32 st.

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB

4807688

Lauku ekonomikas dažādošana
“Vides tūrisms” / 75 st.

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB
Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB

3011579
5022792
3291908

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB

3427737

Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB

3291908

Lauku ekonomikas dažādošana.
“Lauku ainavas veidošana, sētu
labiekārtošana un daiļdārzu
veidošana” / 32 st.
Lauksaimniecības tehnikas sekmīga
izmantošana laukos / 24 st.

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB
Fermu rekonstrukcijas un būvniecības
Jelgava, Dobeles ielā 41,
11 Jelgavas LKB
aktuālie jautājumi / 32 st.
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB

4725958
3927211
3822484
5422332
3011579
5022792

Mežsaimniecības modulis
Kursu tēma

Īstenošanas vieta

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Meža apsaimniekošanas cikls I / 32 st.
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Meža apsaimniekošanas cikls II /
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
75 st.

Kā izmantot savu mežu – meža
alternatīvā izmantošana / 32 st.

Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB

Vētras skartu mežu
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
apsaimniekošana / 24 st.
Meža uzturēšana un apsaimniekošanas Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB
plānošana / 40st.
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)
kursu īstenošanas laiks

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi.
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Kursu īstenošanas laiks
(mēneši)
Kontakt2007. g.
tālrunis 2006. g.
XII
I II III IV
4507250
4130022
5681104
3123452
3927211
3291908
3123452
4307012
4130022

