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LAIMĪGU JAUNO GADU!
Esam iesoļojuši jaunajā dzeltenā vērša gadā.
Aizvadītais gads ir nesis mums gan gandarījumu,
gan vilšanos, taču, neskatoties uz to, tas ir bijis ražens un ar notikumiem bagāts. Daudzas lauku saimniecības pagājušo gadu sāka ar milzīgu entuziasma
devu, jo likās, ka visas lietas mūsu mazajā valstī attīstās ļoti strauji un tikai uz augšu. Taču otrais pusgads
nesa daudz sāpīgu triecienu. Pasaules globālās finanšu krīzes ietekmi sākām ļoti strauji izjust arī Latvijā, un diemžēl tas sāpīgi atsaucās arī uz lauksaimniecības nozari. Daudzu saimnieku gaišie attīstības plāni palika nerealizēti. Vēl grūtāk klājās tiem, kuri realizēja savus plānus ar pārāk optimistiskām nākotnes
prognozēm.
Neskatoties uz visām grūtībām, mēs sajutām daudzu
saimnieku attieksmes maiņu un pozitīvu izpratni par
situāciju nozarē. Ir patīkami, ka Latvijas lauku uzņēmēji saprata, ka nedzīvojam uz vientuļas salas, bet
tieši otrādi – esam viegli ievainojami pasaules globālo procesu svārstību rezultātā. Kaut gan no daudzu
saimnieku vārdiem sajutām arī neviltotas dusmas
par mūsu valsts finansu pārvaldes un ekonomikas
analītiķu pilnīgi nesaprotamo nespēju prognozēt
notikumu gaitu un saprast to, ka Latvijas ekonomikas attīstība tēlaini izsakoties tika būvēta ne pat uz
„māla kājām”, bet uz „zila gaisa”.
Tomēr Latvijas lauku iedzīvotāju gudrība, sīkstums
un darba spars ir ļāvis tikt pāri vēl grūtākiem laikiem
jau daudzu gadsimtu garumā. Arī šajā situācijā kopā
strādājot mēs varam gūt jaunas atziņas, mācīties no
kļūdām un kļūt vēl stiprāki un spējīgāki!
Vēlos pateikt lielu paldies visiem lauku uzņēmējiem,
lauku attīstības speciālistiem visās Latvijas pašvaldībās un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” darbiniekiem, kas strādā reģionu Lauku

konsultāciju biroju filiālēs par apzinīgo darbu un
lielo ieguldījumu lauku saimniecību attīstībā,
sniedzot konsultācijas un pakalpojumus Latvijas
zemniekiem. Kā arī novēlu mums visiem saprast,
ka mēs varam kopā sasniegt labus rezultātus
gudri strādājot un necerot uz palīdzību no „zili
zvaigžņotajām” debesīm. Paļausimies uz pašu
spēkiem un caur jaunajām zināšanām uzkrāsim
pieredzi un veidosim Latvijas laukus bagātākus ar
katru gadu, lai mūsu bērni ar prieku dzīvotu un
strādātu laukos. Patiesi ceru, ka šī sadarbība turpināsies arī turpmāk un kopā mēs pārvarēsim
visas likstas.
Ar patiesu cieņu un laimīgu jauno gadu vēlot,
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis

VALSTS UN ES ATBALSTS
Atzītie enerģētisko kultūraugu
savācēji, pirmie pārstrādātāji un
pašpārstrādātāji
Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar MK
2008. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 808
„Kārtība, kādā atzīst Eiropas Savienības enerģētisko
kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un
lauksaimniekus, kuri savā saimniecībā izmanto vai
pārstrādā enerģētiskos kultūraugus” 18. punktu Lauku atbalsta dienests ir atzinis kā enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un
pašpārstrādātājus šādus uzņēmumus:
Atzīts kā enerģētisko kultūraugu savācējs un pirmais pārstrādātājs
Uzņēmuma nosaukums

LPKS „LATRAPS”
SIA „IECAVNIEKS”

Uzņēmuma
reģistrācijas numurs

LV58503007191
LV40003476612
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Atzīts kā enerģētisko kultūraugu savācējs
Uzņēmuma
reģistrācijas numurs
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Uzņēmuma nosaukums

SIA „OPT”
SIA „Kurzemes AGRO”
SIA „LINAS AGRO”
SIA „Kemira GrowHow”
LPKS „BARKAVAS ARODI”
LPKS „DURBES GRAUDS”
LPKS „VIDZEMES AGROEKONOMISKĀ
KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA”
SIA „PRIEKUĻU RAPSIS”
LPKS „LAUKO”

LV40003734306
LV40003653024
LV53603019011
LV40003229974
LV45403017635
LV42103029905
LV44103005731
LV40003685034
LV40003794201

Atzīts kā enerģētisko kultūraugu pirmais pārstrādātājs
Uzņēmuma
reģistrācijas numurs

Uzņēmuma nosaukums

SIA „BIO-VENTA”
SIA „DELTA RĪGA”
SIA „LATGRAN”
SIA „MAMAS D”
SIA „JAUNPAGASTS PLUS”
SIA „VECPĪRĀGI”

LV41203022482
LV40003537300
LV45403013135
LV40003240327
LV40003356850
LV 40001000648

Atzīts kā enerģētisko kultūraugu pašpārstrādātājs
Uzņēmuma
reģistrācijas numurs

Uzņēmuma nosaukums

Z/s „AKMEŅKALNI”

LV41203003867

Atzīts kā enerģētisko kultūraugu pašpārstrādātājs un pirmais pārstrādātājs
Uzņēmuma
reģistrācijas numurs

Uzņēmuma nosaukums

LAUKU LAPA

Z/s „KRIŠJĀŅI”

LV43601025276

LAD sludinājums
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Atbalsts daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturēšanai
Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru
kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumiem
Nr. 664 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un
zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta
2008. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 668 „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”” izsludina Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Atbalsts
daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”
projektu iesniegumu pieņemšanu.
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2009. gada 15. janvāra līdz 2009. gada
31. martam.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 2 170 835 (divi miljoni viens simts septiņdesmit
tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci lati).
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
juridiskai personai – atbilstoši tās juridiskajai adresei,
fiziskai
personai
–
atbilstoši
projekta
īstenošanas adresei.

Projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī cita noderīga informācija
par šiem pasākumiem ir atrodama mājaslapas
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
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Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Atbalsta saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi
Nr. 938 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju
maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem“”, kas stājās spēkā ar 2008. gada
26. novembri.
Pieteikšanās vispārīgie nosacījumi ietverti MK noteikumos Nr. 298 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai“.
Projektu īsteno un publisko finansējumu pieprasa
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 664 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības
attīstībai”.
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā nepārstrādāto lauksaimniecības
produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, ražošanā, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību nodibināšanu vai pārņemšanu un līdztekus tam
nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā.
Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?
Pasākuma ietvaros tiek kompensēti šādi ieguldījumi:
• jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (ieskaitot informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu)
iegāde un uzstādīšana, kas paredzēti lauksaimniecības produkcijas ražošanai (ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu);
• jaunu ēku būvniecība un ēku rekonstrukcija, bet
nepārsniedzot izmaksas, kādas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību
modernizācija”;
• nepieciešamo būvmateriālu iegāde;
• ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā paredzētā stādāmā materiāla (izņemot zemeņu stādus)
iegāde;
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde, bet
nepārsniedzot 10% no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;
• vispārējās izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru
un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi,
tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar
projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz 8% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
• vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu
uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.
Kas var saņemt atbalstu?
Atbalsta pretendents var būt
• fiziska persona, kura:
− projekta iesnieguma iesniegšanas dienā
jaunāka par 40 gadiem;

ir
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− ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecisko izglītību atbilstoši noteikumos minētajai profesionālajai kvalifikācijai vai uzsākusi
mācības lauksaimnieciskās izglītības iegūšanai,
kuras pabeidz 36 mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;
• juridiska persona:
− kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā
12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
− kuras dalībniekam, kas atbilst fiziskas personas
noteiktajām prasībām, pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu komercsabiedrībā vai zemnieku
saimniecībā, kas nodarbojas ar nepārstrādāto
lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanu.
Kādas kvalifikācijas izglītība tiek uzskatīta par
atbilstošu?
• Augstākās izglītības diploms, ja iegūta
kvalifikācija:
− agronoms ar specializāciju laukkopībā, dārzkopībā vai zootehnikā (lopkopībā);
− uzņēmējdarbība lauksaimniecībā;
− lauksaimniecības zinātņu bakalaurs;
− veterinārārsts;
− inženieris ar specializāciju lauksaimniecības
mehanizācijā vai lopkopības mehanizācijā;
− profesionālais bakalaurs lauksaimniecības
enerģētikā vai lauksaimniecības enerģētikas
inženieris.
• Profesionālās vidējās (vidējās speciālās) izglītības
diploms, ja iegūta kvalifikācija:
− agronoms;
− agronoms dārzkopis, dārzkopis, dārznieks;
− biškopis;
− zootehniķis;
− veterinārfeldšeris, veterinārārsta asistents;
− lauku uzņēmējs, uzņēmējs dārzkopībā, lauku īpašumu apsaimniekotājs;
− lauksaimnieks, lauksaimnieks ar specializāciju
agronomijā vai dārzkopībā, vai mežkopībā, vai
puķkopībā, vai zirgkopībā un zemkopis ar
specializāciju lauku tūrismā vai zirgkopībā, vai
mežkopībā;
− lauku māju saimniece ar specializāciju lauku
tūrismā.
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• Augstākās vai profesionālās vidējās (vidējās speciālās)
izglītības diploms šādās specialitātēs:
− agronomija;
− zootehnika;
− lopkopība;
− biškopība;
− dārzkopība;
− lauksaimniecības mehanizācija, lauksaimniecības
tehnika, lopkopības mehanizācija un elektrifikācija
(kvalifikācija – tehniķis elektromehāniķis), lauksaimniecības elektrifikācija, hidromeliorācija;
− veterinārija;
− mežsaimniecība;
− lauksaimniecības plānošana;
− lauksaimnie ciskās
raž ošanas
plānošana
(kvalifikācija – tehniķis plānotājs), tehniķis plānotājs
(kvalifikācija – tehniķis plānotājs);
− lauksaimniecības ekonomika, kā arī šādās
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Ekonomikas fakultātes specialitātēs: lauksaimniecības ekonomika un organizācija, lauksaimniecības
grāmatvedība, lauksaimniecības grāmatvedības un
saimnieciskās darbības analīze – līdz 1993. gadam
un studiju programmā – ekonomika – līdz
2000. gadam.
Kur var īstenot projektus?
Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.
Lauku teritorija šo noteikumu izpratnē ir:
• līdz 2009. gada 30. jūnijam – visa Latvijas teritorija,
izņemot republikas pilsētas un rajonu administratīvo
centru pilsētas. Par lauku teritoriju uzskatāma arī lauku
teritorija rajonu administratīvo centru pilsētās ar lauku
teritoriju;
• sākot ar 2009. gada 1. jūliju, – visa Latvijas teritorija,
izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās
vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000
iedzīvotāju. Par lauku teritoriju uzskatāma arī
novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar lauku
teritoriju – lauku teritorija, ja attiecīgajā pilsētā ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
Cik liels ir pieejamais finansējums, un kāda ir
atbalsta intensitāte?
Atbalsts tiek maksāts kā vienreizēja kompensācijas prēmija par saimniecības izveidošanu 80% apmērā no kopējās ieguldījumu summas, kas visā periodā līdz 2013. gadam
vienam
atbalsta
pretendentam
nepārsniedz EUR 50 000 ekvivalentu latos.
Kompensācijas prēmija nepārsniedz EUR 40 000.
Atbalstu izmaksā latos pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā priekšpēdējā maiņas kursa, kas noteikts pirms tā
mēneša, kurā tiek veiktas izmaksas.
Pēc līguma noslēgšanas par atbalsta piešķiršanu
atbalsta saņēmējs saņem 40% no projekta īstenošanai
piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Atlikušos 60%
atbalsta saņēmējs saņem pēc līgumā paredzēto
ieguldījumu īstenošanas.
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Kādi atbilstības nosacījumi ir jāievēro projekta
iesniedzējam?
Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:
• īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma
mērķi;
• atbalsta pretendents, kas ir fiziska persona vai kurai pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu
komercsabiedrībā vai zemnieku saimniecībā, pēc
pirmā pilnā noslēgtā gada un turpmākajā piecu
gadu saistību periodā gūst vairāk nekā 50%
ienākumu no nodibinātajā vai pārņemtajā
saimniecībā veiktās lauksaimnieciskās darbības;
• visā saistību periodā nepilnvaro citu personu
pārvaldīt saimniecību uz laiku, kas ir ilgāks par
sešiem mēnešiem;
• ar nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktajiem ieguldījumiem, kas norādīti biznesa plānā,
sasniedz spēkā esošos Eiropas Kopienas standartus ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc saimnieciskās
darbības uzsākšanas;
• apņemas veikt lauksaimniecisko darbību nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā ne mazāk kā
5 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;
• izstrādājis saimniecības attīstības plānu turpmākajiem pieciem gadiem.

Atbalsta pretendentam, kas ir fiziska persona, ne
vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma
apstiprināšanas ir jānodibina vai jāpārņem
saimniecība kā dalībniekam, kam pieder vismaz 51%
pamatkapitāla daļu.
Kādi ir ekonomiskās dzīvotspējas kritēriji?
Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas
plūsma pārskatā projekta īstenošanas gados un gadā
pēc projekta īstenošanas.
Kā veiks projektu vērtēšanu un atlasi šajā
pasākumā?
Projekta iesniegumus sarindos pēc šādiem atlases
kritērijiem:

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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Kritērijs

Projekta īstenošana
Atbalsta pretendenta
lauksaimniecības izglītība*
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Akceptēta būvprojekta esība**
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Kritērija skaidrojums

Punktus saņems atbalsta pretendents, kas pārņem visu
saimniecību kopumā
Maksimālo punktu skaitu saņems atbalsta pretendents, kuram ir
augstākā izglītība lauksaimniecībā.
Punktus saņems arī pretendents, kuram ir profesionālā vidējā
(vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā
Maksimālo punktu skaitu saņems atbalsta pretendents, kurš kopā
ar projekta iesniegumu iesniegs akceptētu būvprojektu.
Punktus saņems arī pretendents, kurš apliecinājuma karti iesniegs
kopā ar projekta iesniegumu

* Saskaņā ar noteikumos minēto profesionālo kvalifikāciju
** Saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Ja atbilstoši projektu atlases kritērijiem iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu
ir atbalsta pretendentam, kas projektu īsteno teritorijā ar mazāku attīstības indeksu.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc minētajiem MK noteikumiem

Atbalsts lauksaimniekiem paredzēto
konsultāciju pakalpojumu
izmantošanai
Atbalsta saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi
Nr. 1042 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātē „Lauksaimniekiem paredzēto
konsultāciju pakalpojumu izmantošana””, kas stājās
spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.
Aktivitātes mērķis ir uzlabot lauksaimniecisko ražošanu, ņemot vērā tiesību aktos par atbalstu lauku attīstībai noteiktās prasības, un veicināt ilgtspējīgu dabas
resursu apsaimniekošanu, kompensējot lauksaimniekam konsultāciju pakalpojumu izmaksas.
Kas un par ko var saņemt atbalstu?
5
Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona,
kura pēdējā noslēgtajā gadā ir saņēmusi tiešos maksājumus un izmantojusi atzīta savstarpējās atbilstības
konsultāciju pakalpojuma sniedzēja konsultāciju pakalpojumus par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
Atbalsta pretendents ar atzītu savstarpējās atbilstības
konsultāciju pakalpojumu sniedzēju ir noslēdzis līgumu par konsultāciju saņemšanu par prasību ievērošanu
vienā vai vairākās šādās savstarpējās atbilstības jomās:
• vide;
• dzīvnieku identifikācija un reģistrācija;
• sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība;
• dzīvnieku labturība;
• labs lauksaimniecības un vides stāvoklis.
Līgumā paredz konsultāciju sniegšanas apjomu, konsultanta apmeklējumu skaitu saimniecībā un konsultāciju grafiku, pakalpojuma cenu, kā arī konsultāciju pakalpojuma sniedzēja atbildību par sniegto konsultāciju
kvalitāti.
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Par savstarpējās atbilstības prasībām jau rakstījām
2008. gada „Lauku Lapā” Nr. 42., 43. un 44.
Atgādinām, ka ar 2009. gadu būs jāievēro vides prasības un dzīvnieku apzīmēšanas un identifikācijas prasības; ar 2011. gadu – sabiedrības, dzīvnieku un augu
veselības aizsardzības, dzīvnieku labturības nosacījumi. Lai saņemtu vienoto platības maksājumu, jau
tagad lauksaimniekiem ir jāievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi.
Kur var īstenot projektus?
Aktivitātes īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.
Cik liels ir pieejamais finansējums, un kāda ir
atbalsta intensitāte?
Atbalsta saņēmējs par konsultācijām noteiktajās jomās saņem kompensāciju 60% apmērā no kopējās
izdevumu summas par saņemto konsultāciju pakalpojumu.
Pasākuma „Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem
paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana”
kompensācijas kopsumma vienam atbalsta saņēmējam plānošanas periodā līdz 2013. gadam kopā nepārsniedz EUR 1000 ekvivalentu latos.
Lauku atbalsta dienests kompensāciju izmaksā reizi
ceturksnī.
Kāda ir pieteikšanās kārtība?
Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents atbilstoši tā juridiskajai adresei (fiziskā persona – atbilstoši saimniecības atrašanās vietai) iesniedz LAD
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pieprasījumu
par saņemto konsultāciju pakalpojumu izmaksu
kompensāciju.
Konsultāciju
pakalpojumu

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220,
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kompensācijas izmaksa tiks pārtraukta pēc pasākuma
„Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojuma izmantošana” aktivitātei piešķirto
līdzekļu izmantošanas.
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Kāds ir pieprasījuma iesniegšanas termiņš?
Pieprasījumu var iesniegt līdz kārtējā
1. janvārim, 1. aprīlim, 1. jūlijam vai 1. oktobrim.

gada

Kā sarindos iesniegtos pieprasījumus?
Kompensācijas pieprasījumus sarindo dilstošā secībā
atbilstoši pēdējā noslēgtajā gadā saņemto tiešo maksājumu apmēram. Priekšroka saņemt kompensāciju par
saņemtajiem konsultāciju pakalpojumiem ir lauksaimniekam, kam tiešo maksājumu summa pēdējā
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noslēgtajā gadā pārsniedz EUR 15 000 ekvivalentu
latos gadā.
Ja pieprasītās kompensācijas kopsumma pārsniedz
Zemkopības ministrijas attiecīgajam ceturksnim noteikto atbalsta summu, kompensācijas pieprasījumus,
kam atbilstoši sarindošanas kārtībai nepietiek finansējuma, iekļauj nākamā ceturkšņa kārtā bez atkārtotas
dokumentu iesniegšanas un sarindošanas.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc minētajiem MK noteikumiem

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos,
kas stājās spēkā ar 2009. gada
1. janvāri

6

Ar 2009. gada 1. janvāri stājās spēkā vairāki būtiski grozījumi nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.
Īpaša uzmanība jāpievērš izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai, jo tie
2008. gada nogalē ir mainīti atkārtoti un jāpiemēro tādā
apmērā, kā rakstīts šajā „Lauku Lapas” numurā.
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes maiņa
Saskaņā ar grozījumiem likuma „Par PVN” 5. pantā ir
mainītas PVN likmes – no 01.01.2009. tās ir 21% un 10%
(līdz 31.12.2008. – attiecīgi 18% un 5%).
Likuma 6.2 pantā, kas nosaka preču un pakalpojumu
grupas, kurām piemērojama pazeminātā PVN likme, ir
izdarīti grozījumi un no 2009. gada 1. janvāra nodokļa
10% likme būs piemērojama:
• medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta
apstiprināto sarakstu;
• medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm
saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
• zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm
saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

6

• sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē
(pasažieru un bagāžas pārvadāšana tramvajos,
trolejbusos, pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, iekšzemes un starptautiskajos vilcienos, kā
arī iekšzemes lidojumos);
• siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;
• elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;
• dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot
dabasgāzi autotransportam.
Līdz 31.12.2009. 10% likme piemērojama avīzēm,
žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos un
kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus,
izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze
un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu
publicēšana. No 01.01.2010. šai preču grupai būs
piemērojama 21% likme.
Šādām preču un pakalpojumu grupām, kurām līdz
šim bija pazeminātā PVN 5% likme, no 01.01.2009.
piemērojama 21% likme:
• veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar
Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
• grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;
• komerciālās televīzijas un komerciālā radio
abonentmaksai;
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• viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku
tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma
mītnēs);
• ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;
• kanalizācijas pakalpojumiem;
• sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem;
• apbedīšanas pakalpojumiem;
• ieejas maksai sporta pasākumos;
• ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes;
• frizieru pakalpojumiem galapatērētājiem (fiziskajām
personām);
• iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas
pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā (kuriem nav nepieciešams
būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu)
iekštelpās, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai.
Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par
materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu;
• šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:
− pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,
− koksnes šķeldas vai skaidas,
− zāģskaidas un koksnes atlikumi,
− zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai
neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā
veidā.
Likuma Pārejas noteikumi ir papildināti ar vairākiem
jauniem punktiem. 55. punkts nosaka, ka gadījumos, ja
preču piegāde saskaņā ar likuma „Par PVN” 8. panta
pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar likuma „Par PVN” 8. panta otro daļu ir notikusi līdz
2008. gada 31. decembrim, bet nodokļa rēķins vēl nav
izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo nodokļa
likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija
piemērojama līdz 2008. gada 31. decembrim.
Pārejas noteikumu 56. punkts paredz, ka darījumos, par
kuriem apmaksa ir veikta šo darījumu starpniecības
aģentam līdz 2008. gada 31. decembrim, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz
2008. gada 31. decembrim.
Īpašs noteikums attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ir
ietverts Pārejas noteikumu 57. punktā. Cigaretēm, kuru
marķēšanai akcīzes nodokļa markas ir pasūtītas līdz
2008. gada 31. decembrim un maksimālā mazumtirdzniecības cena noteikta, ņemot vērā nodokļa 18% likmi,
un kuras ar attiecīgām akcīzes nodokļa markām ir laistas
brīvā apgrozījumā līdz 2009. gada 31. janvārim, piemēro
nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz 2008.gada
31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada
31. martam.
Grozījumi likumā „Par PVN”
2008. gada 29. novembrī stājās spēkā vairāki grozījumi
likumā „Par PVN”.
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1. pantā ir precizēts termina ”nelietots nekustamais
īpašums” skaidrojums. Nelietots nekustamais īpašums
likuma „Par PVN” izpratnē ir:
• jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajās iemontētās
stacionārās iekārtas), ja to pēc pieņemšanas ekspluatācijā neizmanto,
• jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajās iemontētās
stacionārās iekārtas), ja to izmanto un pārdod gada
laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā,
• ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas
vai restaurācijas darbu pabeigšanas neizmanto,
• ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas
vai restaurācijas darbu pabeigšanas izmanto un
pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā,
• nepabeigtās celtniecības objekts – ēka vai būve, ja
tā nav nodota ekspluatācijā,
• ēka vai būve, ja tai veic renovāciju, rekonstrukciju
vai restaurāciju, bet tā vēl nav nodota ekspluatācijā.
No likuma terminiem izslēgts lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja skaidrojums.
Skaidrojot terminu „priekšnodoklis” ir precizēts, ka tā
ir PVN summa, kas izmaksāta kā kompensācija lauksaimniekam (iepriekš – zemnieku saimniecībai) saskaņā ar likuma 13.1 pantu.
2. pantā ir iekļauta jauna 2.2 daļa, kas nosaka, ka ar
PVN apliek jebkuru preču importu, ja likumā nav noteikts citādi.
3. panta trešā daļa ir papildināta ar 6. un 7. punktu,
kas nosaka, ka ar PVN apliekamo personu reģistrā zvērinātu advokātu birojus reģistrē pēc to prakses vietas
adreses, bet zvērinātus notārus – pēc to deklarētās
dzīvesvietas.
6. pants ir papildināts ar jaunām daļām – sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito, kas skaidro kārtību, kādā ar PVN neapliek preces, ko iekšzemē
personīgajā bagāžā ieved fiziskā persona, ja šis imports nav veikts komerciālā nolūkā. Minētās preces
neapliek ar nodokli, ja:
• preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:
− 210 latu, ja ceļotājs ieceļo pa sauszemi;
− 300 latu, ja ceļotājs ieceļo ar gaisa transportu vai
jūras transportu;
• ceļotājiem, kas ir jaunāki par 15 gadiem, preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz 200 latu,
neatkarīgi no ieceļošanas veida. Minētajā preču
kopējā vērtībā neiekļauj:
− personīgās bagāžas vērtību, ko ceļotājs ieved uz
laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas;
− zāļu vērtību, kas nepieciešamas ceļotāja personiskajām vajadzībām.
Turklāt ar nodokli neapliek tabakas izstrādājumus,
alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved
personīgajā bagāžā, ievērojot likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktos nosacījumus un ierobežojumus šo
preču daudzumam.
Jaunā redakcijā ir izteikts likuma 13.1 pants, kas nosaka kārtību, kādā lauksaimnieki saņem 12% PVN kompensāciju. Pirmā un svarīgākā izmaiņa ir tā, ka kompensācijas saņēmējam vairs nav jāsaņem Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka viņš nav ar PVN apliekama persona. Tagad lauksaimniekam pašam ir jāsagatavo apliecinājums, kurā jānorāda, ka tas nav
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apliekamā persona un ka viņam ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar likuma „Par PVN” 13.1 pantu. Tāpat
šajā pantā ir precizēts, kādā veidā kompensācijas izmaksātājs līdz pēctaksācijas gada 1. februārim Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā tas ir reģistrēts kā apliekamā persona, iesniedz pārskatu par izmaksātajām kompensācijām (līdz grozījumu izdarīšanai šāds
pārskats bija jāiesniedz tai VID nodaļai, kura izsniegusi
kompensācijas saņēmējam izziņu). Šajā pārskatā
jānorāda:
• lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā un juridiskā adrese;
• lauksaimnieka nosaukums, reģistrācijas kods
(fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods)
un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētās
dzīvesvietas adrese);
• saņemtās lauksaimniecības produkcijas veids un vienas vienības cena;
• taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas kopējais daudzums un kopējā vērtība.
Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”
Likums publicēts 2008. gada 2. decembra laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” Nr. 187 (3971).
Grozījumi stājās spēkā ar 2009. gada 1. janvāri,
izņemot:
• likuma 2. panta 3. punkta izslēgums, grozījumi
3. panta trešās daļas 9. punktā, 8. panta otrajā daļā,
trešās daļas 1., 2. un 9. punktā, 9. panta pirmās daļas
2. punktā, 11. panta 1.1. un desmitajā daļā,
11.1. panta trešajā daļā, 11.3. panta trešajā daļā,
17. panta desmitajā, vienpadsmitajā, 11.2. un
12.1. daļā, 18. pantā attiecībā uz termina
„individuālais darbs” izslēgšanu un zemnieka un
zvejnieka saimniecību turpmāko statusa maiņu un
19. panta astotās daļas izslēgums stājas spēkā
2011. gada 1. jūlijā;
• likuma 3. panta 2.3. daļa piemērojama attiecībā uz
ienākumu, kas gūts, sākot ar 2008. gadu;
• grozījumi likuma 8. panta 2.1. daļā stājas spēkā
2009. gada 1. jūlijā.

Svarīgākās izmaiņas likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
3. pants papildināts ar jaunu 2.3. daļu, kas nosaka, ka
likuma 3. panta 2.1. daļu (tā nosaka, ka, gūstot ienākumus, kurus apliek ar atšķirīgām likmēm, atvieglojumus
sadala proporcionāli ienākumu veidiem) var nepiemērot,
ja apliekamais ienākums, kurš tiek aplikts ar nodokli pēc
15 procentu likmes, taksācijas gada laikā nepārsniedz
600 latu. Šī norma piemērojama arī ienākumam, kas gūts
2008. gadā.
3. panta trešās daļas 10. punktā ir noteikts, ka attiecībā
uz nerezidentu ienākumiem ar nodokli netiek apliktas
dividendes, kuras izmaksā citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu rezidentiem,
izņemot dividendes no iekšzemes uzņēmuma, kuram
nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no
8
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tām kapitālsabiedrībām, kuras izmanto citos Latvijas
Republikas likumos (izņemot likumu Par uzņēmumu
ienākuma nodokli) noteiktos uzņēmumu ienākuma
nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā
vai iepriekšējā gadā. Ar nodokli turpmāk būs apliekami nerezidentu gūtie izložu un azartspēļu laimesti,
kuru vērtība pārsniedz 500 latus (izņemot preču un
pakalpojumu loteriju laimestus).
Grozījumi likuma 8. panta sestajā daļā, kura nosaka
nekustamā īpašuma iegādes vērtībā iekļaujamos
izdevumus, paredz šo izdevumu veidus papildināt ar
samaksātiem procentu maksājumiem par kredītu šā
nekustamā īpašuma iegādei.
9. panta pirmās daļas 1. punktā ir noteikts, ka no
2009. gada 1. janvāra ar nodokli nav apliekami ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 4000 latu apmērā (līdz
tam – 3000 latu).
Būtisks ir papildinājums 9. panta pirmās daļas
19. punktā, jo tas ir papildināts ar jaunu – e) apakšpunktu, kas nosaka, ka ar nodokli neapliek ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas, izņemot ienākumu no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir
bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem. Tas
nozīmē, ka no 2009. gada 1. janvāra attiecībā uz
nekustamā īpašuma atsavināšanu atkal tiek
piemērota iepriekšējā kārtība, ka ar nodokli apliek
tikai ienākumus no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas bijis personas īpašumā mazāk par
12 mēnešiem. Līdz ar to no likuma ir izslēgta 9. panta
pirmās daļas 19.1 punkts, kas ar nodokli neaplikt ļāva
ienākums no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā)
ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz divpadsmit mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim
ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta
kā maksātāja papildu adrese).
No likuma 9. panta ir izslēgta septītā daļa, kura noteica, ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa, kas
neietver dzīvojamo ēku, bet nekustamais īpašums
personas īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par
60 mēnešiem un vismaz divpadsmit mēnešus līdz
atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas
deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja
papildu adrese), ienākums no šīs nekustamā īpašuma
daļas atsavināšanas ir apliekams ar nodokli, izņemot
likuma 11.7 pantā noteiktos gadījumus.
Grozījumi likuma 11.6 panta otrajā daļā paredz, ka,
pārdodot saimnieciskajā darbībā izmantotu nekustamo īpašumu, apliekamo ienākumu nekustamā īpašuma pārdošanas gadā palielina ne tikai par nodokļa
aprēķināšanai norakstītā nolietojuma summu, bet arī
par izdevumos norakstīto procentu maksājumu
summu, kas tika samaksāta par kredītu šā nekustamā
īpašuma iegādei, visā laikā, kad pamatlīdzeklis lietots
saimnieciskajā darbībā, ja likums paredz šā ienākuma
aplikšanu ar nodokli.
Izslēgts arī pārejas noteikumu 37. punkts, kas noteica
nodokļa piemērošanu ienākumam no nekustamā
īpašuma atsavināšanas, ja nekustamais īpašums bija
personas īpašumā 2007. gada 12. jūnijā.
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Saskaņā ar 11. panta trešās daļas 1. punktu saimnieciskās darbības veicējiem taksācijas gada izdevumos ir atļauts norakstīt tāda inventāra iegādes izmaksas, kura
vērtība nepārsniedz 300 latu (iepriekš – 100 latu).
11. panta trīspadsmitajā daļā ir izdarīti grozījumi, kas
atļauj nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem,
ja ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku
tūrisma pakalpojumiem nepārsniedz 4000 latu gadā.
Izdarītas izmaiņas arī attiecībā uz neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošanu. Likuma 12. pants ir
papildināts ar piekto daļu, kas nosaka, ka personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas
par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada
31. decembrim) atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”
vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija
atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamais
minimums ir 1980 latu gadā. Tādējādi minētais pensionāra neapliekamais minimums ir piemērojams ne tikai
pensijai, bet arī citiem pensionāra ienākumiem, ja pensija ir mazāka par šo neapliekamo minimumu. 12. panta
sestā daļa nosaka, ka personām, kurām piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija atbilstoši likumam „Par valsts
pensijām”, arī tiek piemērots neapliekamais minimums ir
1980 latu gadā. No likuma 13. panta pirmās daļas ir izslēgts 2. punkts, kurš noteica, ka personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996. gada 1. janvārim atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”, neapliekamais minimums ir
šīs pensijas apmērā.
Grozījumi likuma 19. panta sestās daļas 1. punktā paredz, ka gada ienākumu deklarācijai ir pievienojami vai
reizē ar to uzrādāmi un, ja nepieciešams, iesniedzami
dokumenti, kas apliecina maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, ja maksātājs taksācijas gada laikā, rodoties tiesībām uz atvieglojumu, nav iesniedzis Valsts ieņēmumu
dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas
paziņojumu par apgādībā esošajām personām vai paziņojumu par invaliditāti vai politiski represētās personas
statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu. Grozījumi likuma 19. panta sestās daļas
2. punktā paredz, ka gada ienākumu deklarācijai ir pievienojami vai reizē ar to uzrādāmi un, ja nepieciešams,
iesniedzami dokumenti, kas apliecina kā avansu samaksāto nodokli. Tādējādi turpmāk nav iesniedzami dokumenti (algas nodokļa paziņojumi), kas apliecina algas
nodokļa samaksu budžetā. No likuma 19. panta sestās
daļas ir izslēgts 4. punkts, kurš paredzēja, ka gada ienākumu deklarācijai ir pievienojami vai reizē ar to uzrādāmi un, ja nepieciešams, iesniedzami dokumenti, kas apliecina nodokļa ieturēšanu no likuma 17. panta desmitajā daļā minētajiem ienākumiem. Tādējādi turpmāk nav
iesniedzami dokumenti (algas nodokļa paziņojumi), kas
apliecina nodokļa ieturēšanu izmaksas vietā.

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumos
No 2009. gada 1. janvāra saskaņā ar MK 09.12.2008.
noteikumiem Nr. 1012 „Grozījumi MK 2008. gada
4. novembra noteikumos Nr. 924 „Noteikumi par
mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2009. gadam” ir noteikts šāds neapliekamā
minimuma un atvieglojumu apmērs:
• mēneša neapliekamais minimums – 90 latu (1080
lati gadā);
• atvieglojums par apgādājamo personu – 63 lati
mēnesī (756 lati gadā).
Darba alga un citas izmaksas par darbu vai citu veidu
darbību līdz 2008. gada 31. decembrim, ja tās izmaksā pēc 2008. gada 31. decembra, apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot tādu mēneša
neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma
apmēru, kāds bija spēkā līdz 2008. gada
31. decembrim.
Līdz ar novembra beigās izdarītajiem grozījumiem
likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un decembrī izdarītajiem grozījumiem MK 08.04.1997.
noteikumos Nr. 138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem,
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” ir mainīta kārtība, kā
šie papildu atvieglojumi piemērojami, kā arī mainīts
atvieglojumu apmērs no 01.01.2009. (līdz ar to ir arī
atcelti 20.11.2008. izdarītie grozījumi MK noteikumos
Nr. 138, kas sākotnēji noteica papildu atvieglojumu
apmēru 2009. gadam).
No 01.01.2009. personām, kurām ir noteikta invaliditāte, papildu atvieglojumi ir šādi:
• personai ar I vai II invaliditātes grupu – 1296 lati
gadā (108 lati mēnesī);
• personai ar III invaliditātes grupu – 1008 lati gadā
(84 lati mēnesī).
Personai, kurai piešķirts politiski represētās personas
vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, papildu atvieglojuma apmērs ir 1296 lati gadā
(108 lati mēnesī). Ja politiski represētā persona vai
nacionālās pretošanās kustības dalībnieks nesaņem
pensiju, tad viņa ienākumiem darba devējs piemēro
arī neapliekamo minimumu. Tādējādi no 01.01.2009.
politiski represētajai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš nesaņem pensiju,
mēnesī piemērojams neapliekamais minimums Ls 90
un papildu atvieglojums Ls 108. Ja politiski represētā
persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks saņem pensiju, tad darba devējs piemēros tikai
papildu atvieglojumu 108 lati mēnesī.

No 2009. gada 1. janvāra spēkā stājās spēkā 2008. gada
12. decembrī pieņemtie grozījumi likuma 15. pantā.
Saskaņā ar šiem grozījumiem tiek mainīta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likme, kas 25% vietā no 2009. gada
1. janvāra būs 23%. Attiecībā uz nodokļa 15% likmi
nekādas izmaiņas izdarītas nav.

Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību
likumā
Ar grozījumiem, kas 2008. gada 14. novembrī izdarīti
šajā likumā, ir noteikts, ka tas stāsies spēkā ar
2010. gada 1. janvāri. Līdz ar to plānotā zemnieku
saimniecību reforma tiek atlikta uz gadu.
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Jauni MK noteikumi Nr. 942 “Noteikumi par valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Noteikumi stājās spēkā ar 2009. gada 1. janvāri, un tie
aizstāj MK 14.11.2008. noteikumus Nr. 397 „Noteikumi
par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Salīdzinot ar MK noteikumiem Nr. 397,
jaunajos noteikumos daudzas normas ir palikušas tādas
pašas kā iepriekš, ir tikai daži būtiski precizējumi.
Pirmkārt, jāņem vērā, ka no 2009. gada 1. janvāra, iesniedzot ikmēneša VSAOI paziņojumus un pārskatu „Ziņas
par darba ņēmējiem”, būs jāizmanto veidlapas, kas apstiprinātas ar MK noteikumiem Nr. 942.
„Ziņas par darba ņēmējiem” ir noteikumu 1. pielikums.
Arī turpmāk ziņas par izmaiņām darbinieku sastāvā būs
sniedzamas reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 5. datumam. Ir izmaiņas dažos ziņu kodos. Ieviests jauns kods
41 Darba ņēmējam ir beidzies bērna kopšanas atvaļinājums. Savukārt kodi 50 un 51 būs jālieto, lai informētu,
ka darbiniekam ir sācies vai beidzies bezalgas atvaļinājums.
Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (3. pielikums) pēc būtības izskatās gandrīz
tāds pats kā MK noteikumu Nr. 397 attiecīgais pielikums.
Tas vienīgi ir papildināts ar 11. aili, kurā jānorāda darbinieka nostrādāto stundu skaits, ja alga ir mazāka par
valsts noteikto minimālo mēnešalgu (2009. gadā –
Ls 180).
„Ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja-ārvalstnieka, vai ārvalstu darba
ņēmēja pie darba devēja-ārvalstnieka valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām _____.gada
__________ ceturksnī” (4. pielikums) ir neliels precizējums: un tur, kur kādreiz veidlapā bija rakstīts
„Ienākumi”, tagad ir teikts „Obligāto iemaksu objekts” (tas vienkārši skaidrāk norāda, ka šajā rindiņā ir
jāraksta summa, no kuras aprēķinātas iemaksas, nevis
perioda faktiskie ienākumi). Patīkams jaunums – pašnodarbinātā ziņojumu sniedz tikai par tiem ceturkšņiem, kuros tiek veiktas iemaksas (ja nevienu ceturkšņa mēnesi iemaksas nav jāveic, tad paziņojumu drīkst
nesniegt).
Vairs nav jāgatavo VSAOI kartīte, jo pēc būtības tai nekādas praktiskas nozīmes nebija. Ja vēlas, izmantojot veco
formu, šo reģistru var lietot arī turpmāk.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
apmērs pašnodarbinātajiem
2008. gada 2. decembrī izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 992 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību pašnodarbinātajam”. Noteikumi stājās
spēkā ar 01.01.2009.
Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru gadam pašnodarbinātajam nosaka divpadsmitkārtīgā Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā,
t.i. 2009. gadā Ls 2160 (12 x Ls 180).
Ar Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 992 spēku zaudē Ministru kabineta 2000. gada
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6. jūnija noteikumi Nr. 193 „Noteikumi par valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta
minimālo un maksimālo apmēru”.
Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”
2008. gada 4. decembrī pieņemtie likuma grozījumi
paredz vairākus jaunumus. Likuma 13. pantā, kas
nosaka slimības pabalsta izmaksas periodu, ir paredzēts, ka slimības pabalstu piešķir un izmaksā, sākot
no darba nespējas 11. dienas (iepriekš – no darba
nespējas 15. dienas).
Līdz ar to 36. pantā, kas nosaka darba devēja pienākumus, tagad ir noteikts, ka slimības naudu darba
devējs maksā par pirmajām desmit darba nespējas
dienām (iepriekš bija jāmaksā par 14 dienām).
Likuma Pārejas noteikumu 7. punkts nosaka, ka
darba ņēmējam, kuram saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu
radušās līdz 2008. gada 31. decembrim un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2009. gada 1. janvāra,
slimības naudu par pārejošu darbnespēju periodā
no 11. kalendāra dienas līdz 14. kalendāra dienai
turpina izmaksāt darba devējs.
Vēl viens grozījums šī likuma 15. pantā nosaka, ka
gadījumos, kad personai vienlaikus ir tiesības gan uz
slimības pabalstu, gan uz bezdarbnieka pabalstu,
līdz darbspēju atgūšanai tai izmaksā tikai slimības
pabalstu.
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
2009. gadam saskaņā ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1031 „Noteikumi par uzņēmējdarbības
riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2009.
gadā” uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir 0,25
lati par katru darbinieku.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
2008. gada 14. novembrī pieņemti grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2009. gada
1. janvārī.
1. pantā likumā lietotie termini ir papildināti ar terminu oksi-sadalāmā plastmasa – plastmasa
(polimērs), kura iegūta no neatjaunojamām izejvielām un skābekļa un gaismas ietekmē sadalās sīkās
sastāvdaļās, bet nav bioloģiski sadalāma
(kompostējama).
4. panta piektā daļa ir papildināta ar noteikumu, ka
maisiņiem, kas izgatavoti no oksi-sadalāmās plastmasas, piemēro likuma 7. pielikumā noteikto likmi,
nevis 24. pantā noteikto paaugstināto likmi.
7., 8. un 9. pants, kas attiecīgi nosaka atbrīvojumus
no nodokļa par transportlīdzekļiem, iepakojumu un
videi kaitīgām precēm, ir papildināti ar vairākām
daļām, kurās ir noteikts, kad nodokļu maksātājs zaudē tiesības uz šiem nodokļa atvieglojumiem.
Būtiski ir palielināta 24. panta ceturtajā daļā noteiktā nodokļa summa, ko var maksāt par iepakojumu, ja
nav iespējams pamatot izlietotā iepakojuma veidu
un svaru. No 01.01.2009. tie būs 75 lati gadā (agrāk –
15 lati).
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2009. gada 1. janvāra 7. pielikumā ir samazināta nodokļa likme iepakojumam no dabisko šķiedru izejmateriāliem (bija plānots, ka šādam iepakojumam nodokļa likme būs Ls 0,30 par kilogramu; pēc grozījumu
izdarīšanas noteikts, ka likme šādam iepakojumam
būs Ls 0,15 par kilogramu). Vēl 7. pielikums ir papildināts ar nodokļa likmi oksi-sadalāmajai plastmasai –
Ls 0,45 par kilogramu.
Izmaiņas attiecībā uz nodokļa likmēm ir izdarītas likuma 3. pielikumā (par atkritumu apglabāšanu), 6. pielikumā (par videi kaitīgām precēm – likmes mainīsies
2009. gada 1. aprīlī) un 7. pielikumā (par iepakojumu
un vienreiz lietojamiem traukiem). No 2009. gada
1. janvāra 7. pielikumā ir samazināta nodokļa likme
iepakojumam no dabisko šķiedru izejmateriāliem
(bija plānots, ka šādam iepakojumam nodokļa likme
būs Ls 0,30 par kilogramu; pēc grozījumu izdarīšanas
noteikts, ka likme šādam iepakojumam būs Ls 0,15
par kilogramu). Vēl 7. pielikums ir papildināts ar nodokļa likmi oksi-sadalāmajai plastmasai – Ls 0,45 par
kilogramu.

24. pants ir papildināts ar jaunu, sesto daļu, kas nosaka, ka iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda
traukiem un piederumiem, uz kuriem nav norādīta
normatīvajos aktos noteiktā informācija (marķējums),
piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7. pielikuma 2. tabulas 2. punktā iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no plastmasas (polimēru) izejmateriāliem.
27. pants ir papildināts ar trīspadsmito daļu, kas nosaka, ka nodokļa maksātājs, kas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved videi kaitīgas preces, kuras
tiek izmantotas jaunu preču ražošanai, ja šīs jaunās
preces tiek izvestas ārpus Latvijas Republikas teritorijas un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot
attiecīgo preču izvešanu:
• nodokli nemaksā, ja videi kaitīgu preču ievešana,
izmantošana jaunu preču ražošanai un šo jauno
preču izvešana notikusi vienā nodokļa maksāšanas
periodā;
• par šīm precēm samaksāto nodokļa summu ieskaita
kā nodokļa avansa maksājumu, ja videi kaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un
šo jauno preču izvešana notikusi dažādos nodokļa
maksāšanas periodos.
Izmaiņas attiecībā uz nodokļa likmēm ir izdarītas likuma 3. pielikumā (par atkritumu apglabāšanu),
6. pielikumā (par videi kaitīgām precēm – likmes mainīsies 2009. gada 1. aprīlī) un 7. pielikumā (par iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem). No

Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”
No 2009. gada 1. februāra vairākām preču grupām
tiks mainīts akcīzes nodoklis. Tabulā ir redzamas akcīzes nodokļa likmes 2008. un 2009. gadam (avots –
Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli).

Informatīvais materiāls
par akcīzes nodokļa likmēm Latvijas Republikā 2008. – 2009. gadā

Akcīzes nodokļa likme (latos) uz
01.01.2008.
01.01.2009.
01.02.2009.

Akcīzes preces
1
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2

Tabakas izstrādājumi:
1) cigāri un cigarillas (par 1000 gabaliem)
2) cigaretes*
3) smēķējama tabaka (par 1000 gramiem):
- smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai
- cita smēķējama tabaka

3

4

11
17,8 + 32,2%

22,5 + 34,5%
23

14

23

Alkoholiskie dzērieni:
1,30 par katru absolūtā spirta
tilp.%, bet ne mazāk kā 2 lati
par 100 litriem

1) alus (par 100 litriem)

- patstāvīgo mazo alus darītavu kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem

0,65 par katru absolūtā spirta
tilp.%, bet ne mazāk kā 2 lati
par 100 litriem
30
30

2) vīns (par 100 litriem)
3) raudzētie dzērieni (par 100 litriem)
4) starpprodukti (par 100 litriem):
- līdz 15 tilp.% (ieskaitot)
- no 15 līdz 22 tilp.%
5) pārējie alkoholiskie dzērieni (par 100 litriem
absolūtā spirta)

1,45 par katru
absolūtā spirta
tilp.%, bet ne mazāk kā 4 lati par
100 litriem
0,725 par katru
absolūtā spirta
tilp.%, bet ne mazāk kā 4 lati par
100 litriem
40
40

42
70
630

825

* summē specifisko likmi (noteikta latos par 1000 cigaretēm) un procentuālo likmi (noteikta procentos no maksimālās
mazumtirdzniecības cenas)
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Akcīzes nodokļa likme (latos) uz

Akcīzes preces
1

01.01.2008.

01.01.2009.

01.02.2009.

2

3

4

Bezalkoholiskie dzērieni (par 100 litriem)

2

4

Kafija (par 100 kilogramiem)

50

100

228

269

- ja ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības
izejvielām un ir dehidratēts (vismaz 99,5 tilp.%), un tas
veido 5,0 tilp.% no kopējā daudzuma

217

256

- ja ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības
izejvielām un ir dehidratēts (vismaz 99,5 tilp.%), un tas
veido no 70 līdz 95 tilp.% no kopējā daudzuma
(proporcionāli samazinātā pamatlikme)

no 68,4 līdz 11,4

no 80,7 līdz
13,45

2) svinu saturošs benzīns, tā aizstājējprodukti un
komponenti (par 1000 litriem)

297

300

3) petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti (par
1000 litriem)

193

234

LAUKU LAPA
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Naftas produkti:
1) svinu nesaturošs benzīns, tā aizstājējprodukti un
komponenti (par 1000 litriem)

15

- ja izmanto par kurināmo (iezīmēti)
4) dīzeļdegviela (gāzeļļa), tās aizstājējprodukti un
komponenti (par 1000 litriem)

193

- ja izmanto par kurināmo (iezīmēti)

234
15

- ja ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas
iegūta biodīzeļdegviela, kas veido no 5 līdz 30
(neieskaitot) tilp.% no kopējā daudzuma

184

223

- ja ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas
iegūta biodīzeļdegviela, kas veido vismaz 30 tilp.% no
kopējā daudzuma

136

164

87

90

5) naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži (par
1000 kilogramiem)

0

- ja izmanto par kurināmo
6) degvieleļļa, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks
par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka
par 25 mm2/s, tās aizstājējprodukti un komponenti
(par 1000 litriem)

193

234
15

- ja izmanto par kurināmo (iezīmēti)
7) degvieleļļa, kuras kolorimetriskais indekss ir
vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte
50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās
aizstājējprodukti un komponenti
(par 1000 kilogramiem)

11

8) eļļas atkritumi, kuri ietilpst KN 2710. preču pozīcijā,
ja tos paredz izmantošanai par kurināmo
(par 1000 litriem)

15

9) rapšu sēklu eļļa, kuru izmanto par kurināmo vai
degvielu, un biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no
rapšu sēklu eļļas (par 1000 litriem)

0
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Darbinieks
Darba devējs
Kopā
Darbinieks
Darba devējs
Kopā
Darbinieks
Darba devējs
Kopā
-

22.86

28.04

13
22.86
22.86

28.30
30.68
22.86
31.13

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi
vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas
pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs

Brīvprātīgās pensiju apdrošināšanas likme

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai

22.86

22.86

22.86

33.09

Persona, kuru LR teritorijā nodarbina darba devējs-ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs
personas pastāvīgā dzīvesvieta ir LR, un persona, kuru nodarbina citas EEZ dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas darba devējs, kuram saskaņā ar Padomes
1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu
piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 13., 14., 15.,
16. un 17. pantu piemēro LR normatīvos aktus

22.86

22.86

31.13

25.24

-

-

-

-

-

1.70

-

-

-

-

1.70

apdrošināšana
bezdarba
gadījumam

22.86

22.86

22.86

22.86

t.sk. pensiju
apdrošināšana

9.00
24.09
33.09
7.70
20.60
28.30
8.34
22.34
30.68
30.48

Kopā

Persona, kuru nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas
pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā
183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas
gadā

Fiziska persona, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja

Pašnodarbinātais
Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju

Darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts
speciālās pensijas saņēmējs

Darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts
vecuma pensiju

Parasts darbinieks (darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās
apdrošināšanas veidiem)

Apdrošināšanas veids

-

-

0.26

0.26

0.26

-

-

-

-

0.26

0.26

0.26

garba
negadījumu
apdrošināšana

3.47

-

3.33

3.33

3.47

3.47

-

3.33

3.39

3.33

3.33

3.47

maternitātes un
slimības apdrošināšana

1.85

-

1.85

1.85

1.85

1.85

-

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

vecāku
apdrošināšana

Sagatavoja LLKC
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Linda Puriņa

2.95

-

2.38

-

2.95

2.95

2.38

-

2.38

2.38

-

2.95

invaliditātes
apdrošināšana

 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme
Saskaņā ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1027 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
2009. gadā” ir noteiktas šādas sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes:
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TEHNISKO PAKALPOJUMU CENAS
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Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā
2008. gadā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir
apkopojis tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā par 2008.
gadu. Apkopojums veikts, pamatojoties uz Lauku konsultāciju biroju speciālistu iesūtīto informāciju par 52
dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas rajonos. Katrā rajonā cenas vāktas no vismaz trijiem tehnisko
pakalpojumu sniedzējiem.

Apkopotie dati neatspoguļo Latvijas vidējos rādītājus, tie izmantojami tikai informatīvos nolūkos.
Informatīvais materiāls par vidējām tehnikas pakalpojumu cenām, kā arī katra pakalpojuma minimālajām un maksimālajām cenām ir apkopots tabulā.
Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2008.
gadu (un iepriekšējiem gadiem) atrodams arī LLKC
mājaslapā www.llkc.lv sadaļā Bibliotēka.

Tehniskie pakalpojumi

Mērvienība

2008.

Max 2008

1

2

3

4

5

Ls/ha
Ls/t

23,41
2,88

34,00
5,00

15,00
1,10

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha

35,53
38,49
36,72

48,33
44,50
55,00

25,00
26,75
30,00

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

20,66
20,42
22,57
29,98
27,26
17,14
33,96
18,90

35,00
28,00
30,00
40,00
36,40
25,48
41,00
30,00

12,00
14,00
16,00
22,85
20,50
8,00
20,70
13,00

Ls/ha

32,09

50,00

15,00

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

51,00
12,12
12,89
46,33
19,51
13,12
11,47

120,00
19,40
20,00
60,00
30,00
18,00
15,00

13,00
7,20
8,00
25,42
10,00
10,00
7,50

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

25,67
27,21
15,39
33,93

39,60
33,50
25,00
50,00

18,30
21,50
10,00
18,00

Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha

43,42
237,50
23,43

80,00
275,00
35,00

18,70
200,00
13,50

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

41,96
43,41
45,71
22,86
21,43
61,20
130,00
130,00

60,00
55,00
60,00
30,00
37,38
80,00
165,00
130,00

26,50
32,50
39,00
18,67
10,67
30,00
100,00
130,00

Šķīvošana
Organisko mēslu izkliedēšana
Aršana (korpusu skaits)
3 korpusu arkls
4 korpusu arkls
5 korpusu arkls
Kultivēšana (darba platums)
2-4 m
4-6 m
virs 5 m
Dziļirdināšana
Frēzēšana
Planēšana
Augsnes kombinētā apstrāde*
Graudaugu sēšana
Sējmašīna, kas kombinēta ar augsnes
apstrādes agregātiem**
Biešu sēšana
Pievelšana
Sējumu ecēšana
Kartupeļu stādīšana
Kartupeļu vagošana
Smidzināšana
Minerālmēslu izkliedēšana
Zāles pļauja:
Traktors +pļaujmašīna
Pašgājējpļaujmašīna
Vālošana -ārdīšana
Presēšana ķīpās
Presēšana rituļos
siens
skābbarība (ieskaitot plēvi)
Savācējpiekabe
Graudaugu kulšana (hedera platums)
3-4 m heders
4-5 m heders
5-6 m heders
Salmu smalcināšana
Kartupeļu lakstu pļaušana
Kartupeļu kratīšana
Kartupeļu novākšana ar kombainu
Biešu novākšana ar kombainu

14

Min 2008
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Tehniskie pakalpojumi

Mērvienība

2008.

Max 2008

1

2

3

4

5

Graudu kaltēšana
Graudu tīrīšana
Graudu malšana
Graudu kodināšana
Traktoru noma (dzinēja jauda)
līdz 20 Zs
20-40 Zs
50-70 Zs
80-100 Zs
110-150 Zs
160-250 Zs
virs 250 Zs
kāpurķēžu traktors līdz 100
Zs
kāpurķēžu traktors virs 100 Zs
Kravas automobilis (kravnesība)
līdz 1,5t
1,5-10,0 t
virs 10,0 t

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

3,14
5,61
13,43
13,61

6,25
8,50
20,00
30,00

1,75
1,06
8,00
5,00

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

12,27
11,33
14,97
15,23
17,01
18,42
13,30

15,00
15,00
25,00
25,00
25,00
25,00
16,60

10,00
6,00
9,00
7,33
8,20
12,00
10,00

Ls/h
Ls/h

20,00
18,40

20,00
18,40

20,00
18,40

Ls/km
Ls/km
Ls/km

0,41
0,50
0,61

0,60
0,65
0,74

0,30
0,38
0,50

Min 2008

* tas ietver frēzi vai diskus, veltņus u.c

SIA “LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” PIEDĀVĀ
Aktualitātes ciltsdarbā nodarbinātajām
personām
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2009. gadā
turpinās piedāvāt aktuālas tēmas ciltsdarbā nodarbinātajām personām (dzīvnieku pārraugiem un vērtētājiem, kā
arī mākslīgajiem apsēklotājiem). Mācību organizācija notiks līdzīgi kā 2008. gadā ar izbraukuma nodarbībām tuvāk klientu dzīves vietām. Katru 2009. gada pusgadu tiks
noteiktas konkrētas mācību tēmas, kā arī mācību vietas
Latvijas teritorijā. Janvārī un februārī mūsu iestāde plāno
sekojošus kursus:

Dzīvnieku pārraugiem un vērtētājiem
Tēma

Pamatkurss un
kvalifikācijas
paaugstināšana

Dalībnieki

Norises laiks

Dzīvnieku pārraudzība
gaļas šķirņu govkopībā
Dzīvnieku pārraudzība
un vērtēšana
zirgkopībā
Dzīvnieku pārraudzība
piena šķirņu
govkopībā

26.01.2009.29.01.2009.
04.02.2009.05.02.2009.
17.02.2009.20.02.2009.

15

Norises vieta

Atbildīgā
persona

Ozolnieki, Rīgas
ielā 34

I. Kalnītis
29175921

Platības maksājumi

Šķiedras linu pirmapstrādes atbalsts

Atbalsts par cūkkopības selekcijas organizācijā iegādātu cūciņu un kuilīšu produktivitātes uzskaiti

Iesniegums šķirnes saimniecībām par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kura atražo vaislas cūciņas

Iesniegums šķirnes saimniecībām par jauncūku (cūciņu, kuilīti), kurai ir veikts produktivitātes tests

Iesniegums par pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni)

Atbalsts piesārņoto vietu attīrīšanai

Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai

Šķiedras linu pirmapstrādes Ražošanas deklarācija

Iesniegums PVTM par 2008. gadā nokautiem un eksportētiem liellopiem *

Termiņš, līdz kuram jāinformē Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļa maksātājs izvēlas maksāt fiksēto
iedzīvotāju ienākuma nodokli 2009. gadā

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

Atskaite par pavadzīmju numuru izlietojumu

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

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Pavadzīmes ar VID piešķirtajiem
numuriem
Darījumu kvītis
Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

Termiņš

Pēdējais datums, līdz kuram visa iegūtā raža jāpiegādā atzītam savācējam/pārstrādātājam, ar kuru
noslēgts līgums, ja vēlas saņemt atbalstu par pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu platībām

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

Cūkkopība

Piena lopkopība

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda
pasākumi

Lauku attīstības programmas pasākumi

*

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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1

5

*

Janvāris
15
25
31

1

5

*

Februāris
15
25

28

Marts
1
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SVARĪGĀKIE DATUMI, KURUS LAUKU UZŅĒMĒJS NEDRĪKST AIZMIRST 2009. GADA FEBRUĀRĪ

Papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM)

Nacionālās
subsīdijas

Grāmatvedība un nodokļi

