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LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Grozījumu projekts pasākumam „Standartu sasniegšana”
Lauku attīstības plāna pasākumā “Standartu sasniegšana” drīzumā stāsies spēkā vairāki būtiski
jaunumi.
1. Apakšpasākumā “Kūtsmēslu krātuves izveidošana” turpmāk tiks atbalstīta arī
• kūtsmēslu krātuvju būvniecība visā Latvijas teritorijā tām saimniecībām, kuras ir saņēmušas
A kategorijas piesārņojuma atļauju;
• kūtsmēslu izvākšanas sistēmas iekārtošana.
Kūtsmēslu izvākšanas sistēmas funkcija ir mēslu
izvadīšana no fermas uz kūtsmēslu krātuvi, izmantojot transportierus un/vai sūkņus,
un/vai caurules. Atbalsts paredzēts tām saimniecībām visā Latvijas teritorijā, kuras ir
saņēmušas A kategorijas piesārņojuma atļauju vai atrodas vides īpaši jutīgajās teritorijās. Kūtsmēslu izvākšanas sistēmu sakārtošanai atbalsta maksājuma lielumu nosaka atkarībā no dzīvnieku vienību (turpmāk – arī DV) skaita (ne mazāk kā 5) saimniecībā.
Atbalsta apjoma aprēķināšanai izmantojamie normatīvi
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 20
21 līdz 50
51 līdz 100
Vairāk par 100

Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku
vienības)
piesieta
nepiesieta
izvadīšana no
turēšana
turēšana
fermas
285
213
142
171
114
114
100
128
71
85

128

71

2. Apakšpasākumā “Higiēnas standartu nodrošināšana piena ražošanā” turpmāk tiks atbalstīti arī ieguldījumi piena dzesēšanas un slaukšanas aprīkojuma iegādei slaucamo
kazu saimniecībās.
Piena dzesēšanas aprīkojuma iegāde slaucamām kazām
Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienības)
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV

Līdz 2,0
2,1 līdz 5,0
5,1 līdz 10,0
Vairāk par 10,0

tvertne, maisītājs,
elektroiekārtas
70%
664
379
239
153

aukstumiekārta
30%

KOPĀ

285
162
102
65

949
541
341
218

Saskaņā ar vispārpieņemto praksi saimniecībām ar ganāmpulku līdz 5 dzīvnieku vienībām ekonomiski izdevīgāk ir slaukt vakuumvadā vai izmantot pārvietojamo slaukšanas
aparātu; ja ir vairāk par 5 dzīvnieku vienībām, slaukšana notiek piena vadā vai slaukšanas zālēs.
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Piena slaukšanas aprīkojuma iegāde slaucamām kazām
Saimniecības
ganāmpulka lielums,
DV
Līdz 2,0
2,1 līdz 5,0
5,1 līdz 10,0
Vairāk par 10,0

Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienības)
vakuuma
sistēma
70%
30%

slaukšanas
aparāti
30%
20%

431
284
-

185
122
-

114
128

76
86

piena
iekārta
30%

mazgāšanas
sistēmas
20%

KOPĀ

114
128

76
85

616
406
380
427

3. Pasākumā “Standartu sasniegšana” ir paredzēts ieviest jaunu apakšaktivitāti
“Lauksaimniecības dzīvnieku vispārējās labturības nodrošināšana”. Šīs aktivitātes ietvaros tiks
atbalstīta
• ūdens apgādes sistēmas ierīkošana vai atjaunošana dzīvnieku novietnēs.
Šī aktivitāte paredz atbalstu ūdens apgādes sistēmas ierīkošanai vai atjaunošanai liellopiem,
aitām, kazām, sivēnmātēm ar sivēniem, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām;

Ūdens apgādes nodrošināšana liellopiem
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 20
21 līdz 50
51 līdz 100
Vairāk par 100

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
121
85
57
43

Ūdens apgādes nodrošināšana aitām un kazām
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 2
2,1 līdz 5,0
5,1 līdz 10,0
Vairāk par 10

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
1209
854
569
427

Ūdens apgādes nodrošināšana sivēnmātei ar sivēniem
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 5
5,1 līdz 12
12,1 līdz 25
Vairāk par 25

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
797
427
213
142

Ūdens apgādes nodrošināšana atšķirtiem sivēniem
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 7
7,1 līdz 35
35,1 līdz 70
Vairāk par 70

2

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
711
199
114
71
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Ūdens apgādes nodrošināšana nobarojamām cūkām
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 3
No 3,1 līdz 15
No 15,1 līdz 30
Vairāk par 30

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
711
285
142
107

• mākslīgās ventilācijas sistēmas aprīkošana ar trauksmes ierīci un nodrošināšana ar
rezerves ventilāciju.
Šī aktivitāte paredz atbalstu tām saimniecībām, kurās dzīvnieku novietnes ir aprīkotas ar
mākslīgās ventilācijas sistēmu, lai tās varētu aprīkot ar trauksmes ierīci un rezerves ventilāciju, kas pamatsistēmas avārijas gadījumā garantētu pietiekamu gaisa apmaiņu un saglabātu
dzīvnieku veselību un labsajūtu.
Atbalsta apjoma aprēķināšanai izmantojamie normatīvi
Saimniecības ganāmpulka lielums, DV
Līdz 5
5,1 līdz 12
Vairāk par 12

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
85
71
165

4. Pasākumā “Standartu sasniegšana” ir paredzēts ieviest jaunu apakšaktivitāti “Atbilstošu
sprostu ierīkošana jaunlopiem”.

Atbalsta apjoma aprēķināšanai izmantojamie normatīvi
Saimniecības ganāmpulka lielums, DV
Līdz 20
21 līdz 50
51 līdz 100
Vairāk par 100

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
92
92
100
100

5. Pasākumā “Standartu sasniegšana” ir paredzēts ieviest jaunu apakšaktivitāti “Atnešanās
boksu ierīkošana sivēnmātēm ar sivēniem”, kuras ietvaros tiks atbalstīta
• atnešanās boksu ierīkošana sivēnmātēm ar sivēniem;

Atbalsta apjoma aprēķināšanai izmantojamie normatīvi
Saimniecības ganāmpulka
lielums, DV
Līdz 5
5,1 līdz 12
12,1 līdz 25
Vairāk par 25

Kompensācijas apjoms (EUR/dzīvnieku vienības)
boksos bez apsildīšanas
178
157
142
85

3

apsildāmos boksos
242
228
213
129
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• apsildāmu aizgaldu ierīkošana atšķirtiem sivēniem.
Saimniecības lielums,
DV
Līdz 7
No 7,1 līdz 35
No 35,1 līdz 70
Vairāk par 70

Kompensācijas apjoms
(EUR/dzīvnieku vienības)
1138
640
427
250

Saimniecības dzīvnieku vienību skaita noteikšanai turpmāk varēs izmantot šādu tabulu:

Dzīvnieku vienību aprēķins lauksaimniecības dzīvniekiem
Lauksaimniecības dzīvnieku suga un vecuma grupa
Slaucamā govs
Jaunlops (līdz 6 mēnešiem)
Jaunlops (6 līdz 12 mēneši)
Vaislas tele (no 12 mēnešiem)
Gaļas liellops (6 līdz 12 mēneši)
Vaislas bullis (no 12 mēnešiem)
Nobarojamā cūka (30–100 kg)
viena cūka gadā

Dzīvnieku vienības
0,70
0,20
0,35
0,50
0,50
0,60
0,03

viena vieta kūtī
Zīdītāja sivēnmāte ar sivēniem
Atšķirtais sivēns (7,5–30 kg)
Kaza (ar kazlēniem), aita (ar jēriem)
Zirgs (vecāks par 6 mēnešiem) vai ķēve ar kumeļiem
Broilers
viens broilers gadā
viena vieta kūtī
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0,11
0,25
0,007
0,09
0,40
0,0004
0,005
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VIENOTAIS PROGRAMMDOKUMENTS

Atbalsts mežsaimniecības
attīstībai
Kopš 2006. gada 5. janvāra ir iespējams pretendēt uz finansējumu Eiropas Lauksaimniecības
virzības un garantiju fonda 4. prioritātes “Lauku
un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.5. pasākuma “Mežsaimniecības attīstība” aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu
radīto postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko
pasākumu ieviešana” apakšaktivitātes “Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana” ietvaros.
Aktivitātes “Mežsaimniecības ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu ieviešana” mērķis ir
pilnveidot ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus Latvijas mežos. Atbalstu var saņemt valsts
pārvaldes iestādes, kā arī pašvaldības un zemes
īpašnieki, kas apsaimnieko meža zemes platības,
kuras pārsniedz 10 000 ha.
Kopš 2006. gada 17. janvāra ir iespējams pretendēt uz finansējumu Eiropas Lauksaimniecības
virzības un garantiju fonda 4. prioritātes “Lauku
un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.5. pasākuma “Mežsaimniecības attīstība” aktivitātes “Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot to
ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību”
ietvaros.
Aktivitātes “Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot
to ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību”
mērķis ir uzlabot mežu pievedceļus, izbūvējot
jaunus un rekonstruējot vai renovējot esošos
ceļus.
Aktivitātei ir pieejams finansējums
609 117 EUR jeb 428 090 LVL apmērā.

Kas var saņemt atbalstu?
Atbalstu var saņemt meža zemes īpašnieki – fiziskas vai juridiskas personas, to apvienības, kā
arī pašvaldības. Atbalsts tiek sniegts arī kopīgiem meža infrastruktūras uzlabošanas projektiem, ko īsteno privāti uzņēmumi, pašvaldības un
valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts meži”,
ja tie dod ieguldījumu meža ekoloģiskās un
sociālās vērtības paaugstināšanā.
Kopīgi meža infrastruktūras uzlabošanas projekti
šīs aktivitātes ietvaros ir projekti, kuros plānots
būvēt, rekonstruēt vai renovēt meža pievedceļu
saskaņā ar vienu būvprojektu vairāku īpašnieku
īpašumos un projekta pieteicējs ir viens no īpašniekiem.
Kāds ir atbalsta apjoms?
Atbalsta apjoms ir 50% no attiecināmo izmaksu
kopsummas. Projektu skaits vienam atbalsta pretendentam nav ierobežots. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa uz vienu struktūrfondu finansējuma saņēmēju nedrīkst pārsniegt
200 000 EUR Vienotā Programmdokumenta darbības periodā.
Kur var realizēt projektus?
Projektus var realizēt Latvijas lauku teritorijā
(neiekļaujot rajonu centrus un 7 valsts nozīmes
pilsētas – Rīgu, Daugavpili, Jelgavu,
Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni un Ventspili).
Informāciju par pieteikšanos mežsaimniecības
attīstībai paredzētajam atbalstam var saņemt
Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs un
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
rajonu birojos.
Pieteikumu veidlapas ir pieejamas Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās pārvaldēs un mājas lapā
(adrese www.lad.gov.lv).

VALSTS SUBSĪDIJAS

Subsīdiju nolikums 2006. gadam
Šā gada 24. janvārī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika publicēti MK noteikumi Nr. 21
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību”. Noteikumi stājas spēkā ar 2006. gada 25. janvāri.
Saskaņā ar noteikumiem lauksaimniecībai un
lauku attīstībai 2006. gadā tiek piešķirts valsts
atbalsts 32 060 415 latu apmērā. Uz subsīdijām
var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kas
atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.
5

Šajā izdevuma „Lauku Lapas” numurā ir publicēta informācija par galvenajiem katrā subsīdiju
pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Pilnīgu
informāciju par pārējiem katra subsīdiju pielikuma nosacījumiem (atbalsta saņemšanas kritērijiem, iesniedzamajiem dokumentiem, subsīdiju
piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, kā arī citiem jautājumiem) var saņemt Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās pārvaldēs un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rajonu
birojos.
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Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. maijs

Meliorācijas
sistēmu
rekonstrukcija

Augšņu
agroķīmiskā
izpēte

Subsīdijas tiek palielinātas
• par 10%, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā
apvidū;
• par 5%, ja pretendents nav vecāks par 40 gadiem

Par ko un cik?
Par augsnes paraugu noņemšanas, augsnes agroķīmisko īpašību
pamatrādītāju (augsnes skābuma, organisko vielu, kustīgā fosfora,
kālija un apmaiņas magnija satura) noteikšanas, analīžu rezultātu
izvērtēšanas un augšņu agroķīmiskās kartes sagatavošanas izmaksām
saskaņā ar subsīdiju nolikumā noteiktajām augšņu agroķīmiskās
izpētes darbu kopējām izmaksām, atkarībā no pētāmās platības
lieluma.
Agroķīmiskās izpētes analīžu rezultātus pretendents saņem līdz
2007. gada 1. martam.
Subsīdiju apjoms: 40% no attiecīgo darbu izmaksām
Maksimālais subsīdiju apjoms:
• Ls 600;
• Ls 1200, ja apsaimniekošanā ir vairāk nekā 2000 ha LIZ
Par esošo meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas izmaksām.
Meliorācijas
sistēmu
būvniecības
darbus
atļauts
veikt
hidromelioratīvo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā
Subsīdiju apjoms: 40% no attiecīgo darbu izmaksām
Maksimālais subsīdiju apjoms: Ls 10 000

Kam?

Pretendentiem
• kuriem zeme ir īpašumā, lietošanā vai nomā;
• kuri uztur meliorācijas sistēmas atbilstoši meliorāciju
regulējošo normatīvo aktu prasībām

Pasākums

L A U K U

1. pielikums. ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IELABOŠANAI

Konspekts

MK NOTEIKUMI NR. 21 “NOTEIKUMI PAR VALSTS ATBALSTU LAUKSAIMNIECĪBAI
2006. GADĀ UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”
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Ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacijai

Jaunu audzēšanas tehniku
un paņēmienu ieviešana

Ģenētiskās kvalitātes un
ciltsvērtības noteikšana

Pārraudzības
ganāmpulku
īpašniekiem

Dzīvnieku, ganāmpulku un Lauksaimniecības datu
centram
novietņu reģistra
uzturēšana
LIELLOPU GAĻAS RAŽOŠANA
Ciltsgrāmatas uzturēšana Šķirnes dzīvnieku
organizācijām

Augstvērtīgu šķirnes buļļu
uzturēšana

Pārraudzības programmas nodrošināšanai, datu apstrādei, datu apmaiņas nodrošināšanai
un arhivēšanai
Pārraudzības analīžu veikšanai govju un kazu pienam, datu pirmapstrādei, ievadīšanai
un nosūtīšanai datu apstrādei
Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai Iesnieguma termiņš: līdz
Ls 2,50 par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku
katra nākamā ceturkšņa
1. mēneša 5. datumam,
par ceturto ceturksni līdz
2006. gada 4. decembrim
Subsīdijas piešķir, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu Iesnieguma termiņš: līdz
un ir sertificēts par vaislinieku, to bioprodukta un katra nākamā ceturkšņa
transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā – 1. mēneša 1. datumam,
Ls 60 par katru bulli mēnesī
par ceturto ceturksni līdz
2006. gada 4. decembrim
Subsīdijas piešķir dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas
uzturēšanai un atjaunošanai normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.

Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. datumam, par
ceturto ceturksni līdz 2006. gada 4. decembrim (sākotnēji jānoslēdz līgums ar LAD)
Par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu ciltsgrāmatā uzņemtu Iesnieguma termiņš:
tīršķirnes zīdītājgovi šķirnes dzīvnieku audzēšanas 2006. gada 10. aprīlis
saimniecībā – Ls 65 gadā
Par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un
tīršķirnes teli vecāku par 12 mēnešiem – Ls 50 gadā
Par pārraudzībā esošu vismaz pirmās pakāpes krustojuma
gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli vecāku par 12 mēnešiem –
Ls 30 gadā
Par iepirktu dzīvnieku svēršanas iekārtu (t.sk. svari, Iesnieguma termiņš:
dzīvnieka fiksēšanas iekārta, metāla konstrukcijas aploks pie 2006. gada 1.decembris
svariem) vai atsevišķām tās sastāvdaļām 40% apmērā no to
vērtības, nepārsniedzot Ls 1500 uz vienu saņēmēju

Iesnieguma termiņš: līdz
katra ceturkšņa pirmā
mēneša 1. datumam

Lauksaimniecības datu
centram
Akreditētām piena
laboratorijām
Šķirnes dzīvnieku
organizācijām

Iesnieguma termiņš:
2006. gada 1. augusts

Kad?

Par pārraudzībā esošu govi, kurai ir aprēķināts ražības
indekss un kurai Ciltsdarba valsts inspekcija nav anulējusi
pēdējās noslēgtās laktācijas pārraudzības rezultātus no
2005. gada 17. jūnija – vienreizējs maksājums Ls 34
Par katru pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās
laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas – maksājums vienu
reizi gadā Ls 50 apmērā

Par ko un cik?

Pārraudzības
ganāmpulka
īpašniekiem

Kam?

L A U K U

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Atbalsts par katru
pārbaudāmā buļļa meitu
(pirmpieni) pēc pirmās
laktācijas
Datu apstrāde un
pārraudzības analīžu
veikšana

PIENSAIMNIECĪBA
Atbalsts par pārraudzībā
esošu govi

2. pielikums. ATBALSTS LOPKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI
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Ciltsgrāmatas uzturēšana

ZIRGKOPĪBA
Ģenētiskās kvalitātes
noteikšana

Ciltsdarba rezultātu
ieviešana

Augstvērtīgu šķirnes kuiļu
uzturēšana

Šķirnes dzīvnieku
organizācijām

Pārraudzības
ganāmpulka
īpašniekiem

Šķirnes dzīvnieku
organizācijām
Šķirnes dzīvnieku
organizācijām un
Ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacijai
Šķirnes dzīvnieku
organizācijām

Cūkgaļu ražojošām
saimniecībām

Šķirnes dzīvnieku
audzēšanas
saimniecībām

Kam?

Par ko un cik?

Kad?

Iesnieguma termiņš: līdz
katra nākamā ceturkšņa
pirmā mēneša 5. datumam
(sākotnēji noslēdz līgumu
ar LAD)

Iesnieguma termiņš: līdz
katra nākamā ceturkšņa
1. mēneša 5. datumam,
par ceturto ceturksni līdz
2006. gada 4. decembrim

Iesnieguma termiņš: līdz
katra nākamā ceturkšņa
1. mēneša 5. datumam,
bet par oktobri un
novembri līdz 2006. gada
5. decembrim

Iesnieguma termiņš:
2006. gada 10. aprīlis

Par tāda sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa uzturēšanu, kuram
Iesnieguma termiņš:
ir pēcnācēji vai ar kuru lecinātām ķēvēm (vismaz trijām) 2006. gada 5. jūlijs un
5. decembris
atzīta grūsnība – Ls 50 katru mēnesi
Par vaislas ērzeļa sagatavošanu sertificēšanai un
sertificēšanu – Ls 120.
Par jaunzirgu sagatavošanu darbaspēju pārbaudei un
pārbaudes veikšanu – Ls 120
Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai
Iesnieguma termiņš: līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. datumam, par
ceturto ceturksni – līdz 2006. gada 4. decembrim (sākotnēji noslēdz līgumu ar LAD)

Par speķa biezuma un ķermeņa liesās gaļas satura
noteikšanu krustojuma cūkai, kas iegūta saskaņā ar Latvijā
audzēto cūku selekcijas programmu – Ls 0,67 par katru
nomērīto cūku

Par kuiļiem, kuri ir sertificēti normatīvajos aktos par
vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju
sertifikāciju noteiktajā kārtībā – Ls 30 mēnesī par katru kuili

Par jauncūku (cūciņu, kuilīti), kurai ir veikts produktivitātes
un ģenētiskās vērtības tests – vienreizējs maksājums Ls 30
apmērā
Par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kas atražo
vaislas cūciņas un ir novērtēta saskaņā ar datu statistikas
apstrādes metodiku (BLUP) pēc pienības, eksterjera, auglības
un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu
105 un vairāk – Ls 9 mēnesī par katru sivēnmāti, bet kopumā
ne vairāk kā par 70% no katrā saimniecībā esošām
sivēnmātēm
Par cūkkopības selekcijas organizācijā iegādātu cūciņu un
kuilīšu produktivitātes uzskaiti un organizācijai sniegto
informāciju – vienreizējs maksājums Ls 30 apmērā
Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai

Par sertificētu vaislas bulli (sertificēts līdz 2006. gada
1. janvārim), kurš tiek izmantots lecināšanā pārraudzībā esošā
zīdītājgovju ganāmpulkā – Ls 300 gadā
Par sertificētu vaislas jaunbulli (sertificēts pēc 2006. gada
1. janvāra), kurš tiek izmantots lecināšanā pārraudzībā esošā
zīdītājgovju ganāmpulkā – Ls 150 gadā

L A U K U

Ciltsgrāmatas uzturēšana

CŪKKOPĪBA
Ģenētiskās kvalitātes
noteikšana

Sertificētu vaislas buļļu
uzturēšana

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

Pārraudzības
ganāmpulku
īpašniekiem

Šķirnes dzīvnieku
organizācijām,
Lauksaimniecības datu

Augstvērtīgu šķirnes āžu
uzturēšana

Ciltsdarba dokumentu
izstrādāšana, izdošana,
aprobācija un

Šķirnes dzīvnieku
audzēšanas
saimniecībām, ja kazu
māšu skaits ganāmpulkā
nav mazāks par 10
Šķirnes dzīvnieku
audzēšanas
saimniecībām

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Jaunu audzēšanas
tehnoloģiju un paņēmienu
ieviešana

KAZKOPĪBA
Ciltsvērtības kvalitātes
noteikšana

Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 3. aprīlis un
1. augusts (Zemkopības

Iesnieguma termiņš: līdz
katra nākamā ceturkšņa
1. mēneša 5. datumam,
par ceturto ceturksni līdz
2006. gada 4. decembrim
(sākotnēji noslēdz līgumu
ar LAD)
Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 1. septembris

Par elektronisko svaru, elektrisko cirpšanas aparātu,
elektrisko nagu kopšanas aparātu, automātisko dzirdņu,
dzīvnieku individuālo apzīmēšanas lenšu un piena mērītāju
iegādi - atmaksājot 40% no iegādes izdevumiem
Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai
Ls 2,50 apmērā par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku
Par āžiem, kuri ir sertificēti normatīvajos aktos par
vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju
sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums Ls 50
apmērā
Valstī nepieciešamo ciltsdarba dokumentu izstrādei,
ieviešanai un izdošanai, starptautisku dzīvnieku audzēšanas
pasākumu organizēšanai Latvijā, dzīvnieku selekcijas

Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 1. septembris

Par novērtētu audzējamo dzīvnieku (kaziņu), ne jaunāku
par 60 dienām – vienreizējs maksājums Ls 25
Par pārraudzībā esošas E klases un I klases vaislas kazu
mātes novērtēšanu – vienreizējs maksājums Ls 50

Par teķiem, kuri ir sertificēti normatīvajos aktos par
vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju
sertifikāciju noteiktajā kārtībā – vienreizējs maksājums Ls 40
apmērā

Pārraudzības
ganāmpulku
īpašniekiem

Šķirnes dzīvnieku
organizācijām

Ciltsgrāmatas uzturēšana

Iesnieguma termiņš: līdz
katra nākamā ceturkšņa
1. mēneša 5. datumam,
par ceturto ceturksni līdz
2006. gada 4. decembrim
(sākotnēji noslēdz līgumu
ar LAD)
Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 1. septembris

Iesnieguma termiņš:
2006. gada 1. augusts

Kad?

L A U K U

Augstvērtīgu šķirnes teķu
uzturēšana

Pārraudzības
ganāmpulka
īpašniekiem

Par novērtētu audzējamo dzīvnieku – E klases un I klases
aitiņu un E klases teķīti – vienreizējs maksājums Ls 25.
Kopumā subsidē ne vairāk kā 25% no saimniecībā uz
2006. gada 1. janvāri esošajiem pamatganāmpulka
dzīvniekiem
Par E klases un I klases vaislas aitu mātes novērtēšanu –
vienreizējs maksājums Ls 40
Par elektronisko svaru, elektrisko ganu, elektrisko cirpšanas
aparātu, elektrisko nagu kopšanas aparātu, automātisko
dzirdņu un datortehnikas iegādi – atmaksājot 40% no iegādes
izdevumiem
Ciltsgrāmatas uzturēšanas administratīvo izmaksu segšanai
Ls 3 apmērā par katru ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku

Par ko un cik?

Šķirnes dzīvnieku
audzēšanas
saimniecībām, ja aitu
māšu skaits ganāmpulkā
nav mazāks par 30

Kam?

Jaunu audzēšanas
tehnoloģiju un paņēmienu
ieviešana

AITKOPĪBA
Ģenētiskās kvalitātes
noteikšana

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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PVD vai ES dalībvalsts
kompetentas iestādes
atzītiem uzņēmumiem

Pārtikā neizmantojamu
dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu
savākšana, transportēšana,
uzglabāšana, pārstrāde un
iznīcināšana

Kad?

Iesnieguma termiņš: pēc
subsīdiju
nolikuma
apstiprināšanas. Turpmāk
– līdz katra mēneša
10. datumam gan LAD,
gan PVD

Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 1. marts
(iesniegums
jāiesniedz
attiecīgajā
šķirnes
dzīvnieku organizācijā)

L A U K U

PVD atzītiem
uzņēmumiem

Par ko un cik?
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādei – 40% apmērā
no vaislas materiāla vērtības, neieskaitot apdrošināšanas,
transporta un taras izdevumus. Subsīdiju apmērs tiek
palielināts par 10%, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā
apvidū
Darījums ir jāveic no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada
1. decembrim
Par dzīvnieku līķu (izņemot putnu līķus, kurus uzglabā,
pārstrādā un iznīcina uz vietas putnu novietnē) savākšanu,
transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu −
100% apmērā, bet ne vairāk kā 150 Ls/t
Par kautuvēs un gaļas sadales un pārstrādes uzņēmumos
iegūtu
blakusproduktu
savākšanu,
transportēšanu,
uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu − ne vairāk kā 20 Ls/t
Par nogalināto kažokzvēru blakusproduktu savākšanu,
transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu − ne
vairāk kā 20 Ls/t
Par putnu līķu uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu uz
vietas putnu novietnē − ne vairāk kā 20 Ls/t
Par kautuvēs un gaļas sadales un pārstrādes uzņēmumos
iegūtu blakusproduktu uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu
uz vietas uzņēmumā un ja transportēšana nepārsniedz vienu
kilometru − ne vairāk kā 10 Ls/t

Kam?

Šķirnes dzīvnieku
audzēšanas
saimniecībām un šķirnes
dzīvnieku organizācijām

Pasākums

Vaislas materiāla iegāde
ārvalstīs

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

Par ko?

Cik?

Pretendentiem,
Par kultūrauga genofonda uzturēšanas, novērtēšanas un pasportizācijas iekārtu
kuriem pieder
iegādi, augu gēnu bankas uzturēšanu, datu bāzes uzturēšanu – subsīdijas līdz 100%
valsts nozīmes
apmērā
kultūraugu
genofonda
kolekcija vai kuri
uzlabo izlases
Par molekulārās pasportizācijas laboratorijas uzturēšanu, kultūraugu genofonda
sēklu kvalitāti
uzturēšanai, novērtēšanai un pasportizācijai nepieciešamo telpu rekonstrukciju –
subsīdijas līdz 100% apmērā
Par stādījumiem, kas atbilst šādām
Fiziskām vai
prasībām:
juridiskām
Summa
personām, kurām • stādījumi ir ražojošā vecumā un nodrošina
Ilggadīgie stādījumi
(lati/ha)
augļu koku vai
preču produkcijas ražošanu;
519
ogulāju stādījumi • vienas augļaugu kultūras stādījumu Ābeles un bumbieres
iekārtoti
Plūmes
un
ķirši
352
platības augļu un ogu ražošanai nav
atbilstoši
Avenes
314
mazākas:
intensīvas
280
- par 1 ha − ābelēm, ķiršiem, avenēm, Dzērvenes
audzēšanas
215
zemenēm,
smiltsērkšķiem
un Plūškoki, smiltsērkšķi,
tehnoloģiju
vīnogas
krūmogulājiem;
prasībām
- par 0,5 ha − plūmēm, bumbierēm, Upenes, jāņogas,
221
dzērvenēm, zilenēm, krūmcidonijām, ērkšķogas,
krūmcidonijas
vīnogām un plūškokiem;
335
• dārzi tiek kopti, ievērojot integrētas, vidi Kultūrmellenes
144
saudzējošas
audzēšanas
tehnoloģijas Zemenes
prasības
Ierobežojums: subsīdiju nepiešķir par
dārzu platībām, par kurām saņem atbalstu
saskaņā ar LAP agrovides pasākumiem

Kad?

Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 1. jūnijs

Iesnieguma
termiņš:
2006. gada 1. marts

L A U K U

Stādījumu
audzēšana
atbilstoši
intensīvai
tehnoloģijai

Kultūraugu
genofonda
saglabāšana un
izlases sēklas
kvalitātes
uzlabošana

3. pielikums. ATBALSTS AUGKOPĪBAS ATTĪSTĪBAI

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

Par ko?

Cik?

Kad?

Pretendentiem, kurus izvēlas ZM izveidota komisija – integrētās audzēšanas sistēmas ieviešanai un monitoringa
nodrošinājumam
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. aprīlis
Pretendentiem,
Pretendentiem, kurus izvēlas ZM izveidota komisija – integrētās audzēšanas sistēmas teorētisko un
kas ir reģistrēti
praktisko apmācību nodrošināšanai
Zinātnisko
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. marts (iesniegums jāiesniedz ZM izveidotajai komisijai)
institūciju
Zinātnisko pētījumu veikšanai saskaņā ar apstiprināto „Integrētās augļkopības programmu 2005.–
reģistrā
2010. gadam”. Pētījumam ir jābūt publicētam valsts mēroga laikrakstos vai periodiskajos izdevumos vai
internetā
Iesnieguma termiņš: mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās
Integrētās augļkopības sistēmas informācijas nodrošināšanai. Subsīdijas tiek piešķirtas par attiecīga
manuskripta sagatavošanu
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. aprīlis
Fiziskām vai
Par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu
Par dārzeņu audzē- Iesnieguma
juridiskām
platībām, ja
šanu atklātā laukā – termiņš:
personām
2006. gada 1. jūnijs
• kultūraugu sējumi un stādījumi iekārtoti atbilstoši 100 Ls/ha
Par augu audzēšanu
integrētas audzēšanas tehnoloģijas prasībām;
siltumnīcās
maināmā
• atklāto lauku kopplatība nav mazāka par 3 ha;
substrātā (kūdras renes,
• siltumnīcu kopplatība nav mazāka par 0,5 ha;
• sējumi un stādījumi tiek kopti, ievērojot integrētas, vidi akmens vate, podu kultūras vai cits substrāts,
saudzējošas audzēšanas tehnoloģijas
Ierobežojums: subsīdiju nepiešķir par dārzu platībām, kurš tiek pilnībā atjaupar kurām saņem atbalstu saskaņā ar LAP agrovides nots katru gadu visā kultūraugu sakņu zonā) –
pasākumiem
0,50 Ls/m2
Par augu audzēšanu
siltumnīcās gruntī –
0,25 Ls/m2

L A U K U

Dārzeņu
audzēšana
integrētā sistēmā

Ilggadīgo
stādījumu
integrēta
audzēšana

Pasākums

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

Kam?

Par ko?
Produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, ja izpildītas šādas prasības:
• stādījumi ierīkoti 2006. gadā uz zemes, kas
ir pretendenta īpašumā vai pastāvīgā
lietošanā, vai arī tiek nomāta uz laiku, kas
nav mazāks par 10 gadiem;
• stādījumi ir ierīkoti ar standarta vai
sertificētu stādāmo materiālu, ko apliecina
ar augu pasi vai augu aizsardzības dienesta
fitosanitārās pārbaudes aktu par stādījuma
ierīkošanai izmantoto stādāmo materiālu;
• viena kultūraugu intensīva tipa stādījumu
platība augļu un ogu ieguvē nav mazāka par:
- 1 ha ābelēm, ķiršiem, avenēm, smiltsērkšķiem un krūmogulājiem;
- plūmju, bumbieru, dzērveņu, kultūrmelleņu, krūmcidoniju, vīnogu un
stādījumu platība nav mazāka par 0,5 ha;
• aveņu, zemeņu un ābeļu klona potcelmu
ciltsdārzu stādījumu platība ir robežās no
0,2–0,5 ha;
• ir ievērota dārzu intensīvas audzēšanas
tehnoloģija atbilstoši subsīdiju nolikumā
dotajām tehnoloģijām un šķirnēm
Ābeles (1200/ha)
Ābeles (660/ha)
Ābeles (400/ha)
Ābeles (200/ha)
Bumbieres
Plūmes
Saldie ķirši
Skābie ķirši, avenes,
ērkšķogas
Sarkanās jāņogas,
krūmcidonijas
Upenes
Kultūrmellenes
Dzērvenes
Vīnogas
Smiltsērkšķi
Ciltsdārziem stādu
iegūšanai:
avenes
zemenes
ābeļu klona potcelmi

Ilggadīgie stādījumi

Cik?

13

900
600
1200

200
2000
2000
1000
600

400

Summa
(lati/ha)
2000
1000
700
400
800
1000
1000
700

Kad?
Iesnieguma termiņš:
līdz 2006. gada 1. maijam 2006. gadā ierīkotie stādījumi jāpiesaka
Latvijas
Augļkopju
asociācijā. LAD –
2006. gada 1. jūlijs par
pavasarī ierīkotajiem
stādījumiem un 15. novembris par rudenī ierīkotajiem stādījumiem
(iepriekš
ir
veikta
stādījumu pārbaude)

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
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Kursu, semināru,
konferenču un
kongresu
apmeklēšana

Kam?

Par ko, cik un kad?

Pretendentiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai veic
Pretendenta
izdevumiem,
kas
attiecīgu zinātnisko darbību, kā arī lauksaimniecības speciālistiem (izņemot valsts saistīti ar pasākuma apmeklēšanas
pārvaldes iestāžu darbinieki), Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem izmaksām,
tai
skaitā
grupas
un reģistrētām lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrībām vai braucieniem – 50% apmērā, bet ne
nodibinājumiem un to deleģētiem pārstāvjiem
vairāk kā Ls 1000 vienai grupai
Grupām (sākot ar trīs dalībniekiem), ja to dalībnieki ir saņēmuši dokumentu par
pasākuma apmeklēšanu (piemēram, apliecību, sertifikātu)
Dalībniekiem ceļa izdevumu (dalībniekiem un tehnikai), kā arī vīzu un viesnīcu izdevumu priekšapmaksai 100% apmērā,
Dalība Pasaules
pamatojoties uz izdevumu tāmi
arāju sacensībās
Iesnieguma termiņš: ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma
LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem
Ikmēneša stipendijas veidā – 70%
Studijas ārvalstu
apmērā no ceļa izdevumu (vienu reizi
augstskolās
• studijām attiecīgajā ārvalstī atzītā (akreditētā) augstskolā;
2005./2006. un
• maģistra vai doktora grāda iegūšanai vai kvalifikācijas paaugstināšanai turp un atpakaļ), veselības apdrošināšanas, mācību līdzekļu un uzturēšanās
2006./2007.mācību
specializētajās programmās pēc bakalaura grāda iegūšanas;
gadā
• ne vairāk kā gadu ilgām studijām un ne vairāk kā viena maģistra vai doktora izmaksām
grāda iegūšanai vai vienas specializētās studiju programmas apguvei;
• konkrētu specialitāti attiecīgajā ārvalstī atzītā (akreditētā) augstskolā, ja Latvijas
Republikas augstākās izglītības iestādes nepiedāvā atbilstošu studiju programmu
(mācību izdevumu samaksa);
• viena semestra studijām
Konferences saimniecisko izdevuZM padotībā esošajām zinātniskajām institūcijām, komersantiem, kuri
Starptautisku
konferenču rīkošana darbojas lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, lauku attīstības, mu (telpu noma, transporta izdevumi,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, Latvijas Lauksaimniecības konferences tehniskais nodrošināLatvijā
universitātei, kā arī lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrībām vai jums) samaksai, tulkošanai, izdales
nodibinājumiem, kuri konferences rīko no 2006. gada 1. februāra līdz materiālu sagatavošanai un pavairo1. decembrim un kurās dalībvalstu skaits (kopā ar Latviju) nav mazāks par piecām šanai un kancelejas preču iegādei, bet
ne vairāk kā Ls 3000 vienai konferencei
Iesnieguma termiņš: līdz 2006. gada 1. februārim un turpmāk līdz katra mēneša pirmajam datumam (bet ne vēlāk par 1. novembri)
LAD rīko iepirkumu, kurā var piedalīties šādi pretendenti:
ZM sagatavotas un
finansētas
• LR iznākošie laikraksti;
informācijas par
• LR teritorijā raidošās televīzijas sabiedrības un producentu grupas;
lauksaimniecību
• LR teritorijā raidošās radio sabiedrības un producentu grupas;
atspoguļošana
• pretendenti, kas var nodrošināt informatīvu un mācību līdzekļu sagatavošanu un izdošanu
Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūtam informatīvā lauku politikas biļetena sagatavošanai, izdošanai un
Informatīvais
izplatīšanai. Biļetens tiek sagatavots reizi divās nedēļās (ne mazāk kā 24 lappušu apjomā), ne mazāk kā 1300 eksemplāros –
biļetens"Agropols"
kopā 24 laidieni

Pasākums

4. pielikums. ATBALSTS IZGLĪTĪBAI, ZINĀTNEI UN INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAI

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

Kam?

Par ko, cik un kad?

Pretendenta
izdevumiem,
kas
Pretendentiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai veic
attiecīgu zinātnisko darbību, kā arī lauksaimniecības speciālistiem (izņemot valsts saistīti ar pasākuma apmeklēšanas
tai
skaitā
grupas
pārvaldes iestāžu darbinieki), Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem izmaksām,
un reģistrētām lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrībām vai braucieniem – 50% apmērā, bet ne
vairāk kā Ls 1000 vienai grupai
nodibinājumiem un to deleģētiem pārstāvjiem
Grupām (sākot ar trīs dalībniekiem), ja to dalībnieki ir saņēmuši dokumentu par
pasākuma apmeklēšanu (piemēram, apliecību, sertifikātu)
Dalībniekiem ceļa izdevumu (dalībniekiem un tehnikai), kā arī vīzu un viesnīcu izdevumu priekšapmaksai 100% apmērā,
Dalība Pasaules
pamatojoties uz izdevumu tāmi
arāju sacensībās
Iesnieguma termiņš: ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma
Ikmēneša stipendijas veidā – 70%
LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem
Studijas ārvalstu
apmērā no ceļa izdevumu (vienu reizi
augstskolās
• studijām attiecīgajā ārvalstī atzītā (akreditētā) augstskolā;
2005./2006. un
• maģistra vai doktora grāda iegūšanai vai kvalifikācijas paaugstināšanai turp un atpakaļ), veselības apdrošināšanas, mācību līdzekļu un uzturēšanās
2006./2007.mācību
specializētajās programmās pēc bakalaura grāda iegūšanas;
gadā
• ne vairāk kā gadu ilgām studijām un ne vairāk kā viena maģistra vai doktora izmaksām
grāda iegūšanai vai vienas specializētās studiju programmas apguvei;
• konkrētu specialitāti attiecīgajā ārvalstī atzītā (akreditētā) augstskolā, ja Latvijas
Republikas augstākās izglītības iestādes nepiedāvā atbilstošu studiju programmu
(mācību izdevumu samaksa);
• viena semestra studijām
Konferences saimniecisko izdevuZM padotībā esošajām zinātniskajām institūcijām, komersantiem, kuri
Starptautisku
konferenču rīkošana darbojas lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, lauku attīstības, mu (telpu noma, transporta izdevumi,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, Latvijas Lauksaimniecības konferences tehniskais nodrošināLatvijā
universitātei, kā arī lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku biedrībām vai jums) samaksai, tulkošanai, izdales
nodibinājumiem, kuri konferences rīko no 2006. gada 1. februāra līdz materiālu sagatavošanai un pavairo1. decembrim un kurās dalībvalstu skaits (kopā ar Latviju) nav mazāks par piecām šanai un kancelejas preču iegādei, bet
ne vairāk kā Ls 3000 vienai konferencei
Iesnieguma termiņš: līdz 2006. gada 1. februārim un turpmāk līdz katra mēneša pirmajam datumam (bet ne vēlāk par 1. novembri)
LAD rīko iepirkumu, kurā var piedalīties šādi pretendenti:
ZM sagatavotas un
finansētas
• LR iznākošie laikraksti;
informācijas par
• LR teritorijā raidošās televīzijas sabiedrības un producentu grupas;
lauksaimniecību
• LR teritorijā raidošās radio sabiedrības un producentu grupas;
atspoguļošana
• pretendenti, kas var nodrošināt informatīvu un mācību līdzekļu sagatavošanu un izdošanu
Pretendentiem, kas var nodrošināt pētījumu attiecīgajā jomā. Uz subsīdijām
Par attiecīgu pētījumu, kura
Latvijas
var pretendēt, ja pētījums tiek īstenots no 2006. gada 1. marta līdz 2006. gada izpildītāju izvēlas ZM izveidota
lauksaimniecības
1. oktobrim
komisija
politikas analīze
Iesnieguma termiņš: mēneša laikā
pēc šo noteikumu stāšanās spēkā
Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūtam informatīvā lauku politikas biļetena sagatavošanai, izdošanai un
Informatīvais
izplatīšanai. Biļetens tiek sagatavots reizi divās nedēļās (ne mazāk kā 24 lappušu apjomā), ne mazāk kā 1300 eksemplāros –
biļetens”Agropols”
kopā 24 laidieni

Kursu, semināru,
konferenču un
kongresu
apmeklēšana

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

Kredītprocentu garantiju
nodrošināšana
2005. gada kredītprocentu
daļēja dzēšana

Kam?

Par ko, cik un kad?

Hipotēku un zemes bankai – kredītprocentu likmju starpības kompensāciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
iesniegtajiem pārskatiem par programmas īstenošanu
Par tehniku (tehnoloģiskajām iekārtām) un būvēm, kuras
Pretendentiem, kas saņēmuši kredītu vai līzingu
• jaunas lauksaimnieciskās ražošanas tehnikas un • ir jaunas (iepriekš nav reģistrētas vai nav ekspluatētas,
tehnoloģisko iekārtu iegādei;
izņemot būvju rekonstrukcijas gadījumu);
• jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās • atrodas pretendenta īpašumā;
ražošanas būvju būvniecībai;
• tiek izmantotas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai
• vaislas teļu un govju iegādei (ir šķirnes dzīvnieka Ierobežojums:
subsīdijas
netiek
maksātas
par
sertifikāts)
„Lauksaimniecības
ilgtermiņa
investīciju
kreditēšanas
programmas” aizdevumiem, kuru pieteikumi iesniegti pēc
2005. gada 6. aprīļa
Subsīdiju apjoms: 4% apmērā 2005. gadā faktiski samaksāto
kredīta vai līzinga procentu likmju daļējai dzēšanai (bet ne
vairāk kā kredītprocentu likme)
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. aprīlis

L A U K U

6. pielikums. ATBALSTS INVESTĪCIJU VEICINĀŠANAI LAUKSAIMNIECĪBĀ

Cik un kad?
Atbalsta apjoms: līdz 30% no projekta kopējām izmaksām,
t.sk. no iepriekšējā gadā piešķirtā līdzfinansējuma apjoma
Maksimālais subsīdiju apjoms: Ls 30 000 (izņemot Phare un
Interreg projektus)
Nepieciešamais pretendenta ieguldījums: ne mazāk kā 10%
no kopējā Latvijas puses finansējuma
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. marts, 1. jūnijs un
1. septembris (šo termiņu var izsludināt LAD, ievietojot
informāciju „Latvijas Vēstnesī”)

Kam un par ko?

Latvijas un ārvalstu kopprojektu īstenošanai, kuri ir
nozīmīgi lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības
nozares attīstībai un saistīti ar Latvijas sekmīgu dalību
ES – Latvijas valsts līdzfinansējuma veidā. Atbalsta
pasākumu īstenošanas periods ir 2006. gads.
Projekta vadības nodrošināšanai, semināru un
starptautisku pasākumu organizēšanai, informatīvu
materiālu sagatavošanai vai iespiešanai, mācību
braucieniem un pētījumiem, kā arī normatīvo aktu
prasību ieviešanai, apmācības procesa un zinātniskā
darba
nodrošināšanai
visā
valstī,
izvērtējot
lauksaimnieciskas nozīmes ģenētiskos materiālus

Pasākums

Latvijas un ārvalstu
kopprojektu
līdzfinansēšana

5. pielikums. ATBALSTS LATVIJAS UN ĀRVALSTU KOPPROJEKTU LĪDZFINANSĒJUMAM

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

2005. gada kredītprocentu
daļēja dzēšana
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Par ko, cik un kad?
augsnes apstrādes tehnika;
mēslošanas tehnika;
sēšanas un stādīšanas tehnika;
sējumu un stādījumu kopšanas un augu ķīmiskās aizsardzības tehnika;
speciālā linu audzēšanas tehnika;
ražas novākšanas tehnika;
ražas pirmapstrādes un kaltēšanas tehnika;
slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtas;
barības sagatavošanas un izdalīšanas iekārtas;
kūtsmēslu izvākšanas iekārtas;
fermu ventilācijas iekārtas;
kraušanas un transportēšanas tehnika (tai skaitā universālā);
pašizgāzēji, pašizgāzēju piekabes un piena pārvadājamās mašīnas un
cisternas;
traktortehnika;
eļļas augu spiedes un to filtri
lauksaimniecības dzīvnieku ferma;
piena savākšanas būve;
zirgu stallis;
lopbarības sagatavošanas cehs;
novietne rupjās lopbarības uzglabāšanai;
graudu noliktava un graudu kalte;
tehnikas remontdarbnīca un tehnikas novietne;
dārzeņu, sēņu, augļu un ogu, sakņu un kartupeļu audzēšanas un
uzglabāšanas būve un tās komplektācijas iekārtas;
putnu olu un medus pirmapstrādes būve

L A U K U

Lauksaimnieciskās ražošanas
būves

Lauksaimnieciskās ražošanas
tehnika un tehnoloģiskās
iekārtas

Kam?

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Kooperatīvu attīstībai – 4% apmērā no
2005. gadā kooperatīva biedriem sniegto
pakalpojumu apjoma
Vienreizējs maksājums kooperatīviem, kuri
veic produkcijas realizāciju tirgū
• Ls 1000, – ja 2005. gada kooperatīva biedriem
sniegto pakalpojumu apjoms (apgrozījums) ir
līdz Ls 25 000;
• Ls 2000, – ja 2005. gada kooperatīva biedriem
sniegto pakalpojumu apjoms (apgrozījums) ir
virs Ls 25 000

18

Par 2006. gadā izmantoto kredītu – 4% apmērā
(bet ne vairāk kā kredītprocentu likme)
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. decembris
(par decembri līdz 2007. gada 15. janvārim)

Kredītprocentu daļējai dzēšanai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā atzītiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem, kas
saņēmuši īstermiņa kredītu, līzingu vai faktoringu apgrozāmo līdzekļu
iegādei

Kredītprocentu
dzēšana atzītiem l/s
pakalpojumu
kooperatīviem

Atzīto
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvo
sabiedrību attīstība

Kooperatīva vadības nodrošināšanai: darba
samaksai, biroja telpu īres, remonta un
iekārtošanas izdevumu segšanai, biroja tehnikas,
programmatūras un aprīkojuma iegādei, transporta
un sakaru izdevumu segšanai (izņemot transporta
iegādi)
Subsīdiju apjoms: Ls 3000
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. aprīlis

L A U K U

Jauno
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvo
sabiedrību attīstība

Par ko, cik un kad?
Saskaņā ar iesniegtā projekta izdevumu tāmi
(tai skaitā dalības maksas segšanai starptautiskajās
organizācijās atbilstoši rēķinam)
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. aprīlis

Kam?

Pretendentiem par projektu, kurš atbilst vismaz vienam no šiem
mērķiem:
• veicināt lauku iedzīvotāju informētību par ES prasībām un dotajām
iespējām lauku attīstībā;
• veicināt ekonomikas dažādošanu laukos;
• radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;
• iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku politikas
veidošanā;
• izstrādāt priekšlikumus par nozares attīstību.
Jaunajām
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
sabiedrībām, ja
• kooperatīvs ir izveidots un reģistrēts atbilstoši Kooperatīvo
sabiedrību likumam;
• kooperatīvs ir reģistrēts UR no 2005. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada
1. aprīlim;
• kooperatīvs veic vismaz vienu no šādām darbībām:
- biedru saražotās produkcijas realizācija;
- produkcijas sagatavošana realizācijai (piemēram, pirmapstrāde,
fasēšana);
- pakalpojumu sniegšana kooperatīva biedriem;
- kooperatīva biedri ar tā starpniecību realizē tikai savā saimniecībā
saražoto produkciju
Atzītām
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvām
sabiedrībām, kuras nodarbojas tikai ar pakalpojumu sniegšanu saviem
biedriem un veic produkcijas realizāciju tirgū, ja
• kooperatīvs ir izveidots un reģistrēts atbilstoši Kooperatīvo
sabiedrību likumam;
• kooperatīvs sniedz pakalpojumus saviem biedriem un ar kooperatīva
starpniecību realizē produkciju ES tirgū;
• kooperatīvs nav lauksaimniecības produkcijas ražotājs, izņemot
lopkopības produktu I pakāpes pārstrādātājus;
• kooperatīvs 2006. gadā atzīts, pamatojoties uz 2005. gada
saimnieciskās darbības rādītājiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem

Pasākums

Sadarbības
veicināšana

7. pielikums. ATBALSTS SADARBĪBAS VEICINĀŠANAI STARP LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS
RAŽOTĀJIEM UN VALSTS PĀRVALDES IESTĀDĒM UN ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU ATTĪSTĪBAI

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Pretendentiem, kuriem ir
bioloģiskās
lauksaimniecības
kontroles institūcijas izsniegts
bioloģiskās
lauksaimniecības
sertifikāts un kuri
• Latvijā realizē bioloģiski
izaudzētu sēklas materiālu;
• iesējuši
vai
iestādījuši
bioloģiski
izaudzētu
sertificētu sēklas un stādāmo
materiālu

Pretendentiem,
kuri
ir
šķirnes uzturētāji vai šķirnes
pilnvarotie pārstāvji Latvijā. Ja
šķirne ir iekļauta Latvijas augu
šķirņu katalogā vai audzēšanai
ieteicamo šķirņu sarakstā, bet
šķirnes uzturētāja vai šķirnes
pārstāvja Latvijā nav, uz
subsīdijām
var
pretendēt
pētniecības iestāde, kas veic
izmēģinājumus ar šo šķirni

Sēklkopības attīstība

Kultūraugu šķirņu
novērtēšana
bioloģiskajā
lauksaimniecībā

L A U K U
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Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. marts

Par ko, cik un kad?
Par ieguldījumiem pamatlīdzekļos 40% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 10 000 vienam
projektam vienā prioritārā nozarē un par vienu prioritāro darbību (prioritāšu
uzskaitījums ir dots subsīdiju nolikumā), šādu izdevumu segšanai:
• ražošanas, pirmapstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas un realizācijas jaunbūvēm, esošo
ēku renovācijai un rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu iegādei un telpu
iekārtošanai (t.sk. asfaltētu vai betonētu laukumu izbūvei pie objektiem,
nepārsniedzot Ls 20/m2, ūdensapgādes sistēmu izveidei);
• ražošanas, pārstrādes, pirmapstrādes, uzglabāšanas un realizācijas iekārtu, tai skaitā
programmatūras iegādei;
• lopu, lopbarības un pārtikas produktu pārvadāšanai specializētā autotransporta
iegādei - tikai kooperatīviem;
• dārza apstrādes tehnikas iegādei
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. marts
Sēklas materiāls
Summa (Ls/t)
Par realizētu graudaugu, griķu, pākšaugu, rapša un ripša
50
sēklas materiālu
Par realizētu kartupeļu sēklas materiālu
75
Par realizētu zālāju sēklas materiālu
300
Par realizētu galviņkāpostu sēklas materiālu
15 000
Par realizētu kāļu, rutku sēklas materiālu
10 000
Par realizētu gurķu sēklas materiālu
50 000
Par realizētu tomātu sēklas materiālu
70 000
Apsētā vai apstādītā platība
(Ls par ha)
Par ar sertificētu sēklu apsētu graudaugu, griķu, pākšaugu,
20
rapša un ripša platību
Par ar sertificētu kartupeļu sēklas materiālu apstādītu
60
platību
Par ar sertificētu sēklu apsētu zālāju platību
60
Par ar sertificētu zemeņu stādāmo materiālu apstādītu
2 300
platību
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. jūlijs un 2006. gada 1. oktobris
Par laukaugiem, dārzeņiem, zemenēm, augļu kokiem un ogulājiem, ja šķirņu
novērtēšanas izmēģinājums tiek veikts bioloģiski sertificētā platībā. Uz subsīdijām var
pretendēt, ja programma īstenota laikposmā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2006.
gada 1. novembrim. Līgumā iekļauj nosacījumu, ka pretendents turpinās šķirņu
salīdzināšanas izmēģinājumus vēl vienu gadu kultūrām, kas tiek audzētas produkcijas
ieguvei divus un vairāk gadu

Kam?

Pretendentiem
• kuriem ir bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegts bioloģiskās
lauksaimniecības sertifikāts;
• kuru saimniecību vadītājiem
vai speciālistiem ir lauksaimnieciskā izglītība.
Pretendentiem ir tiesības
iesniegt vairākus projektus

Pasākums

Bioloģiskās
lauksaimniecības
produktu ražošana,
pirmapstrāde,
pārstrāde un
realizācija

8. pielikums. ATBALSTS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI

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

Lauksaimniecības
nozaru riska
samazināšana

Kam?

Lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem

Par ko un cik?
Apdrošināšanas prēmiju iegādes izdevumu segšanai par
kultūraugu un produktīvo mājlopu apdrošināšanu – 50% apmērā,
bet ne vairāk kā
• Ls 25 par vienu vienību (hektāra vai liellopu vienība);
• Ls 50 par 1 ha kartupeļu un dārzeņu;
• Ls 150 par 1 ha augļu koku un ogulāju

Kad?
Iesnieguma termiņš: 2006.
gada 1. novembris

L A U K U

10. pielikums. ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARU RISKA SAMAZINĀŠANAI

Kam un par ko?

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmas
īstenošanai, ietverot šādus pasākumus:
• lauksaimniecības un pārtikas produktu patēriņu veicinošu pasākumu nodrošināšana;
• līdzdalība vietējās un starptautiskajās izstādēs;
• līdzfinansējums mārketinga pasākumos eksporta tirgos;
• reklāmas un mārketinga akcijas liellopu gaļas popularizēšanai;
• lauksaimniecības preču eksporta tirgus veicināšanas stratēģijas īstenošana;
• tirgus pētījumi.
Programmas īstenošanas periods ir no 2006. gada 1. februāra līdz 2007. gada 1. februārim.
Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informē interesentus:
• par iespēju piedalīties vietējās un starptautiskajās izstādēs;
• par iespēju saņemt līdzfinansējumu mārketinga pasākumu organizēšanai eksporta tirgos;
• par paveiktajām aktivitātēm subsidēto pasākumu ietvaros, publicējot informāciju biedrības “Mārketinga Padome” oficiālajā
mājas lapā

Pasākums

Tirgus veicināšana

9. pielikums. ATBALSTS TIRGUS VEICINĀŠANAI

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

Cik un kad?

21

Maksājums Ls/100 kg
4,81
9,80
9,80
8,24
9,79
9,80
9,80
26,45
46,51
46,51
19,60
46,51
19,69
24,00
9,80
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. augusts

Suga
Šķiedras lini
Kamolzāle
Pļavas auzene
Daudzziedu (t.sk. viengadīgā) airene
Sarkanā auzene
Ganību airene
Hibrīdā airene
Pļavas skarene
Sējas lucerna (šķirnes)
Bastarda āboliņš
Sarkanais āboliņš
Baltais āboliņš
Facēlija
Galega
Timotiņš

Vienreizējs maksājums par katru aitu māti
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 15. jūlijs

Vienreizējs maksājums par katru sivēnmāti
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 5. marts

L A U K U

Valsts pagaidu atbalsts aitkopības
nozarei

Kam un par ko?
Cūkgaļu ražojošās saimniecības
īpašniekam par katru sivēnmāti, kuras
produktivitāte ir 20 un vairāk atšķirtu
sivēnu gadā, ja
• saimniecība katru mēnesi sniedz datu
centram informāciju par izmaiņām
ganāmpulkā;
• saimniecība veic datorizētu ganāmpulka pārraudzību normatīvajos aktos
par cūku pārraudzību noteiktajā
kārtībā;
• ganāmpulkā ir vismaz 10 sivēnmātes,
kuras ir vismaz vienreiz atnesušās
Aitu audzēšanas saimniecības īpašniekam par aitu māti, ja
• saimniecība katru mēnesi sniedz datu
centram informāciju par izmaiņām
ganāmpulkā;
• ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10 aitu
mātes (pēc stāvokļa uz 2006. gada
1. janvāri)
Šķirnes sēklu audzētājiem, kas no
2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada
30. jūnijam ir realizējuši pašaudzētas
sertificētas sēklas

Pasākums

Valsts pagaidu atbalsts cūkkopības
nozarei

11. pielikums. ATBALSTS EIROPAS SAVIENĪBAS NOSACĪJUMU IEVIEŠANAI

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Latvijas biškopības nozares
attīstības nacionālās programmas
ieviešana

Latvijas līdzfinansējuma
nodrošinājums ES un valsts
atbalstītiem informatīvajiem un
veicināšanas pasākumiem attiecībā
uz lauksaimniecības produktiem

Valsts kvalitātes kategorijas
piešķiršanas sistēmas izveidošana
un tās uzraudzības nodrošināšana

Kam un par ko?

Cik un kad?

Pretendentiem, kurus izvēlas ZM izveidota komisija. Lai saņemtu atbalstu, pretendents iesniedz komisijā
informāciju par pasākumu mērķiem, darbībām mērķu sasniegšanai, plānotajiem rezultātiem un izdevumu tāmi
Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. jūnijs

Linu audzētājiem par izaudzētajiem Subsīdiju apjoms: Ls 50 par izaudzētu šķiedras linu stiebriņu
šķiedras liniem, ja ir noslēgts šķiedras tonnu
linu stiebriņu pirkšanas un pārdošanas Iesnieguma termiņš: 2006. gada 15. jūnijs
līgums ar linu pirmapstrādes uzņēmumu
(izņemot linu pirmapstrādes uzņēmumus, kuri pārstrādā pašaudzētus
šķiedras linu stiebriņus, vai personas,
kuras uzskata par apstrādātājiem)
Pretendentiem, kuri ir apstiprināti ES Subsīdiju apjoms: vienai 200 ml porcijai uz vienu izglītojamo
atbalstam atbilstoši Komisijas 2000. dienā – 0,05 lati
gada 11. decembra Regulas (EK) Nr. Iesnieguma termiņš: iesniegumu atbalsta saņemšanai par
2707/2000 prasībām. Atbalsts ir iepriekšējo mēnesi pretendents iesniedz LAD līdz kārtējā mēneša
paredzēts cenas segšanai termiski 10. datumam
apstrādātam pienam iepakojumā, kas ir
lielāks par 250 ml
Pretendentam, kas nodrošina valsts kvalitātes kategorijas atzinuma sniegšanas komisijas sekretariāta
funkciju izpildi, valsts kvalitātes kategorijas uzraudzības nodrošināšanu, datu bāzes uzturēšanu par
saražotajiem valsts kvalitātes kategorijas produktiem, regulāru informācijas sagatavošanu, kā arī sniedz
pakalpojumus (veic analīzes) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par valsts kvalitātes kategoriju
Līdzfinansējumam valsts un ES atbalstam informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem ES tirgū un to valstu tirgū, kas nav ES dalībvalstis. Lēmumu par subsīdiju
piešķiršanu pieņem ZM izveidota vērtēšanas un atlases darba grupa. LAD subsīdijas izmaksā, pamatojoties uz
vērtēšanas un atlases darba grupas lēmumu

L A U K U

Piena produktu piegāde
pirmsskolas izglītības iestādēm

Valsts pagaidu atbalsts linkopībai

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Nacionālās fitosanitārās laboratorijas un
Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas
ēkas būvniecība
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
izmēģinājumprojekta ieviešana ar
karantīnas organismiem inficēto platību
kartēšanai
Dezinfekcijas pasākumu izstrāde kartupeļu
gaišās gredzenpuves baktēriju
iznīcināšanai

Par ko, cik un kad?
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Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pilotprojekta ieviešanai Valsts augu aizsardzības dienesta
informācijas sistēmā. Subsīdiju mērķis – nodrošināt uzraudzību par fitosanitāro pasākumu
ievērošanu, ieviešot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, lai attēlotu ar karantīnas organismiem
inficētās platības
VSIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centram” dezinfekcijas līdzekļu piemērotības
un efektivitātes izvērtēšanai kartupeļu gaišās gredzenpuves ierosinātāja iznīcināšanai, lai pēc tam
izstrādātu dezinfekcijas līdzekļu sarakstu ar dezinfekcijas līdzekļu lietošanas devām un
koncentrācijām

Iesnieguma termiņš: 2006. gada 1. marts
Valsts augu aizsardzības dienestam jaunas Nacionālās fitosanitārās laboratorijas un Nacionālās
sēklu kontroles laboratorijas ēkas būvniecībai

Par sertificētu sēklas kartupeļu iegādi (maksimālā
atbalstāmā sēklas kartupeļu cena – Ls 210 par tonnu)
tādā daudzumā, lai apstādītu ne vairāk kā 50% no tajā
gadā saimniecībā apstādītās kartupeļu platības, kad
konstatēta gredzenpuve (izstādīšanas norma – līdz
3 t/ha)
Par saražotajiem sēklas kartupeļiem, kuriem veikta
lauku apskate, 50% apmērā no dokumentāri pierādītiem
zaudējumiem, kas radušies, sēklai paredzētos sēklas
kartupeļus realizējot pārtikai, lopbarībai vai iznīcinot
Par iegādātajiem un izlietotajiem dezinfekcijas
līdzekļiem un veikto dezinfekciju saimniecībā 100%
apmērā

Par sertificētu sēklas kartupeļu iegādi (maksimālā
atbalstāmā sēklas kartupeļu cena – Ls 210 par tonnu)
tādā daudzumā, lai apstādītu ne vairāk kā 50% no tajā
gadā saimniecībā apstādītās kartupeļu platības, kad
konstatēta gredzenpuve (izstādīšanas norma – līdz
3 t/ha). Subsīdijas piešķir, ja 2005. gadā kartupeļu
gredzenpuve saimniecībā nav konstatēta

L A U K U

Kartupeļu gaišās gredzenpuves
ierobežošana un apkarošana (saimniecībās,
kurās gredzenpuve konstatēta 2005. gada
kartupeļu ražā vai kuras fitosanitāros
pasākumus veic pirmo gadu)

Kam?
Pretendentiem, kuri piemēro fitosanitāros pasākumus kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai 2005. vai
2006. gadā.
Subsīdijas piešķir, ja pretendents:
• izpildījis VAAD inspektora noteiktos
fitosanitāros pasākumus;
• sagatavojis
VAAD
apstiprinātu
fitosanitāro pasākumu plānu;
• inficētos kartupeļus iznīcinājis VAAD
uzraudzībā (ja kartupeļi ir iznīcināti);
• tehniku, taru un noliktavas dezinficējis
VAAD uzraudzībā

Pasākums

Kartupeļu gaišās gredzenpuves
ierobežošana un apkarošana (saimniecībās,
kurās 2006. gadā fitosanitārie pasākumi
tiek piemēroti otro gadu)

12. pielikums. ATBALSTS KARTUPEĻU GAIŠĀS GREDZENPUVES IEROBEŽOŠANAI UN
APKAROŠANAI

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

Specializētā
autotransporta
iegāde
Lauksaimniecības
produkcijas
ražošanas tehnikas
iegāde

Iesnieguma termiņš:
2006. gada 1. jūnijs

Maksimālās būvniecības
izmaksas:
• jaunbūvēm 200 Ls/m2 par
kopējo grīdas platību;
• būvju rekonstrukcijā –
150 Ls/m2 par kopējo
būves grīdas platību;
• renovācijā – 80 Ls/m2 par
kopējo
būves
grīdas
platību

L A U K U

Maksimālā subsīdiju
summa:
Ls 30 000, bet atzītiem
lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīviem
Ls 100 000

Cik un kad?
Atbalsta apjoms:
30% apmērā no izlietoto
līdzekļu summas (bez PVN)

Par ko?

Par graudu, eļļas augu un šķiedraugu pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtu iegādi (t.sk.
iekārtu uzstādīšanas būvniecības izdevumi, auto svaru iegāde un uzstādīšana, laboratorijas
iekārtu iegāde), jaunbūvēm, būvju rekonstrukciju vai renovāciju, nepieciešamo
būvmateriālu iegādi; asfaltētu vai betonētu laukumu izbūvi pie pirmapstrādes punktiem,
nepārsniedzot 20 Ls/m2
Par lopkopības produktu ražošanas jaunbūvēm, būvju rekonstrukciju, renovāciju,
nepieciešamo būvmateriālu iegādi; asfaltētu, betonētu vai bruģētu laukumu izbūvi pie
lopkopības produktu ražošanas būvēm, nepārsniedzot 20 Ls/m2; fermu aprīkojuma iegādi,
ūdensapgādes sistēmas izveidi, mēslu apsaimniekošanas sistēmu izveidi (t.sk. teleskopisko
kūtsmēslu iekrāvēju iegādei saimniecībās, kur liellopu un jaunlopu ir vairāk par
150 dzīvnieku vienībām)
Par piena, lopu, augļu un dārzeņu pārvadāšanai nepieciešamā specializētā autotransporta
iegādi
Ierobežojums: subsīdijas nepiešķir pārstrādes uzņēmumiem
Par lauksaimniecības produktu ražošanā izmantojamās tehnikas (izņemot traktortehniku
un pašgājējmašīnas) un tehnoloģisko iekārtu (augsnes apstrādes tehnika, mēslošanas
tehnika, sēšanas un stādīšanas tehnika, augu ķīmiskās aizsardzības tehnika, eļļas spiedes
iekārtas un to eļļas filtri, linu novākšanas tehnika, specializētā grāvju pļaušanas tehnika,
lopkopības saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem – zāles
lopbarības sagatavošanas tehnika, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem – piena
uzglabāšanas, pirmapstrādes un pārstrādes iekārtas) iegādi
Par augļkopības un dārzkopības sējumu un stādījumu kopšanas tehnikas (traktortehnika
līdz 60 ZS un tai nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu) iegādi, nelielas jaudas
augļu, ogu un dārzeņu pirmapstrādes, pārstrādes, fasēšanas un glabāšanas iekārtu un
aprīkojuma iegādi, kartupeļu, dārzeņu un augļu glabātavu aprīkojuma (t.sk. daudzkārt
lietojamā tara, pacēlāji) iegādi, ogu novācamo mašīnu iegādi, lietēšanas sistēmu ierīkošanu
pēc projekta
Ierobežojums: atbalstu var saņemt, ja ir attiecīgās nozares asociācijas rakstisks atzinums
par pretendenta atbilstību augļkopības vai dārzkopības produktu ražotāja statusam

Pasākums

Pamatlīdzekļu
izveidošana un iegāde
graudu, eļļas augu un
šķiedraugu
audzētājiem un
lopkopības
produkcijas
ražotājiem

13. pielikums. ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Kad?
Iesnieguma termiņš:
mēneša
laikā
pēc
šo
noteikumu stāšanās spēkā

Kam un par ko?
Pretendentiem, kuri
• ir reģistrējušies Zinātnisko institūciju reģistrā vai daudznozaru prakšu
saimniecībām;
• veic pētījumus:
- pārtikā izmantojamo augu, dzīvnieku un mikroorganismu ģenētisko resursu
un šķirņu kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanai;
- dabas un sociālajai videi draudzīgu, ražošanā efektīvu audzēšanas
tehnoloģiju izstrāde, piedāvājuma daudzveidības attīstībai;
- nozares primārās produkcijas ar augstu pievienoto vērtību kompleksu
attīstībai, jaunu, nekaitīgu, veselību veicinošu produktu izpētei un ražošanas
tehnoloģiju izveidei, procesu drošumam;
- Latvijas lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas veicināšanai

Pasākums

L A U K U

Materiālās bāzes pilnveidošana
zemkopības zinātnisko pētījumu,
lauksaimniecības specialitāšu
studentu un profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu
mācību prakses nodrošināšanai

14. pielikums. ATBALSTS MATERIĀLĀS BĀZES PILNVEIDOŠANAI ZEMKOPĪBAS ZINĀTNISKO
PĒTĪJUMU, LAUKSAIMNIECĪBAS SPECIALITĀŠU STUDENTU UN PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU AUDZĒKŅU MĀCĪBU PRAKSES NODROŠINĀŠANAI

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

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada
deklarācijas sastādīšana
Kam ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija
Gada ienākumu deklarācija (turpmāk – deklarācija) obligāti ir jāiesniedz
1) saimnieciskās darbības veicējiem,
2) nodokļu maksātājiem, kuriem nodoklis
nav ieturēts no visa apliekamā ienākuma,
3) fiziskām personām, kuras guvušas ar nodokli apliekamus ienākumus ārvalstīs,
4) fiziskām personām, kuras taksācijas gadā
guvušas neapliekamos ienākumus, kuri
pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam
noteikto neapliekamā minimuma apmēru
(t.i., 1248 latus).
Bez tam deklarāciju var sastādīt un iesniegt
arī personas, kurām bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī tās personas, kurām nodoklis
avansā ir ieturēts vairāk nekā pienācās, nepiemērojot neapliekamo minimumu vai atvieglojumus pilnā apmērā.
Gada ienākumu deklarācijas veidlapa
Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 41 “Noteikumi par iedzīvotāju
gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”. Šie noteikumi nosaka arī deklarācijas aizpildīšanas kārtību.
Deklarācijas veidlapa sastāv no
• gada ienākumu deklarācijas D;
• pielikuma D1 “Taksācijas gadā Latvijas
Republikā gūtie ienākumi”; pielikumā
norāda visus Latvijas Republikā gūtos ienākumus (piemēram, darba algu, pensijas
u.tml.), izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības,
• pielikuma D2 “Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi”,
• pielikuma D3 “Ienākumi no saimnieciskās
darbības”,
• pielikuma D4 “Attaisnotie izdevumi par
izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.
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Kad un kur ir jāiesniedz deklarācija
Deklarācija jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pēc nodokļu
maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk
kā taksācijas gadam sekojošā gada
1. aprīlī (t.i., deklarācija par 2005. gadu jāiesniedz līdz
2006. gada 1. aprīlim).
Ja dzīvesvieta taksācijas gada laikā ir
mainīta, tad deklarācija jāiesniedz vai
jānosūta pa pastu uz Valsts ieņēmumu dienesta nodaļu pēc iepriekšējās dzīvesvietas.
Ja, piemēram, 2005. gada maijā persona ir
mainījusi dzīvesvietu no Jelgavas rajona
Svētes pagasta uz Rīgas rajona Olaines pagastu, tad gada ienākumu deklarācija par
2005. gadu ir jāiesniedz Zemgales reģionālās
iestādes Jelgavas nodaļā.
Iesniedzot deklarāciju, ieteicams sev paturēt
vienu deklarācijas eksemplāru ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par tās saņemšanu.
Vai gada ienākumu deklarācija ir
jāiesniedz tad, ja ir tikai ienākumi no
algotā darba
Ja taksācijas gada laikā ir tikai algotā darbā
gūti ienākumi, tad deklarāciju drīkst neiesniegt. Tomēr reizēm ir gadījumi, kad kāda
iemesla dēļ darba vietā nav piemērots neapliekamais minimums un citi atvieglojumi
pilnā apmērā – piemēram, darbinieks gada
laikā ir mainījis darba vietu un no vienas darba vietas algas nodokļa grāmatiņu izņēmis
13. martā, bet otrā darba vietā to iesniedzis
1. jūnijā. Līdz ar to darba devēji atvieglojumus un neapliekamo minimumu ir piemērojuši:
• pirmajā darba vietā – par periodu no
1. janvāra līdz 13. martam;
• otrajā darba vietā – par periodu no 1. jūnija līdz 31. decembrim.
Tā kā neapliekamo minimumu var piemērot
par visu gadu, tad nodokļu maksātājs var
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iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ pārmaksāto algas nodokli.

Kāda ir gada ienākumu deklarācijas
aizpildīšanas secība
Vispirms ir jāaizpilda deklarācijas pielikumi, pēc tam no pielikumos norādītās informācijas aizpilda deklarāciju D.
Jāaizpilda tikai tie pielikumi, kuri attiecas
uz deklarācijas iesniedzēju, norādot
• pielikumā D1 – visus Latvijas Republikā
gūtos ienākumus (piemēram, darba algu,
pensijas u.tml.), izņemot ienākumus no
saimnieciskās darbības,
• pielikumā D2 – ārvalstīs gūtos ienākumus,
• pielikumā D3 – ienākumus no saimnieciskās darbības (ja personai, kas sastāda

Ienākumu gūšanas vieta
un veids

Bruto
ieņēmumi

Neapliekamie
ienākumi

1

2

3

deklarāciju, ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība),
• pielikumā D4 – taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Pielikuma D1 aizpildīšana
Viens no dokumentiem, uz kuru pamatojoties aizpilda pielikumu, ir darba devēja vai
citas personas izsniegtais “Paziņojums par
algas nodokli”. Tā kā paziņojums par algas
nodokli satur līdzīgas ailes kā pielikums
D1, tad šīs veidlapas aizpildīšana ir vienkārša.
Pielikums D1 ir paredzēts, lai norādītu Latvijā gūtos ienākumus, izņemot ienākumu no
saimnieciskās darbības.

Attaisnotie izdevumi
darba
iemaksas
ņēmēja
privātajos
valsts
pensiju
autoru
sociālās
fondos un
izdevumi
apdrošidzīvības
nāšanas
apdrošināobligātās šanas prēiemaksas
mijas
4a
4b
4c

Ailē "Bruto ieņēmumi" norāda visus – arī ar
nodokli neapliekamos – taksācijas gadā gūtos ienākumus naudā, natūrā un pakalpojumu veidā, t.sk.:
• darba samaksu,
• ienākumus no tāda nekustamā īpašuma
pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā
mazāk par 12 mēnešiem,
• ienākumus no personāla akciju atpirkšanas,
• konkursos un sacensībās saņemtās balvas,
• autoratlīdzību (honorāru),
• pensijas,
• slimības pabalstus,
• izložu un azartspēļu laimestus,
• ienākumus no līgumsabiedrības, personālsabiedrības,
• ienākumus no sadalītā lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
pārpalikuma,
• ienākumus no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu
27

Izdevumi, kas
saistīti ar
ienākumu
gūšanu

Apliekamie
ienākumi,
neatskaitot darba devēja veiktās
iemaksas
(2.–3.–4.c–
5. aile)

Avansā
samaksātais (ieturētais)
nodoklis

5

6

7

īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu
garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību sadalītās peļņas,
• neapliekamos ienākumus.
Ailē "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus, t.sk.:
• dividendes no komercsabiedrības ienākuma,
• ienākumus no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs,
• apdrošināšanas atlīdzības,
• ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm,
• normatīvajos aktos noteiktos pabalstus,
kas izmaksāti no budžeta,
• no mantojuma gūtos ienākumus,
• mācību iestāžu stipendijas,
• uzturlīdzekļus,
• no darba devēja saņemto bēru pabalstu,
kura vērtība nepārsniedz 150 latu.
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Ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu
gūšanu" norāda ar maksājumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar
ienākumu gūšanu, nepārsniedzot 2. ailē norādīto summu. Ja ienākumi gūti, pārdodot
metāllūžņus, un izdevumiem no šo ienākumu gūšanas piemēro likumā noteikto normu, šajā ailē ieraksta no ienākumu izmaksātāja izsniegtā paziņojuma 10. rindā norādīto
summu. Ja ienākumi gūti no izložu un
azartspēļu laimestiem, šajā ailē norāda arī
ar maksājuma dokumentiem apliecinātos
izdevumus par piedalīšanos azartspēlē vai
izlozē.
Fiziskās personas, kas nav reģistrējušās kā
saimnieciskās darbības veicējas, 2005. gada deklarācijā pielikuma D1 ailē “Bruto
ieņēmumi” un “Neapliekamie ieņēmumi”
norāda ienākumus no kokmateriālu un
augoša meža pārdošanas, kas ir atbrīvoti
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Ja par šo
ienākumu 2005. gada sākumā ienākuma
izmaksātājs ir ieturējis ienākuma nodokli,
tad ieturēto nodokļa summu uzrāda pielikuma D1 ailē “Avansā samaksātais
(ieturētais) nodoklis”.

Pielikuma D2 aizpildīšana
Pielikumu D2 aizpilda fiziskā persona, kura
taksācijas gadā guvusi ienākumus ārvalstīs.
Ja ienākumi ir gūti vienā vai vairākās
ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma
veidu aizpilda atsevišķu pielikuma D2 rindu.
Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina latos pēc
Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas
kursa attiecīgi ienākuma saņemšanas un
nodokļa samaksāšanas dienā.
Pielikuma D3 aizpildīšana
Pielikumu D3 aizpilda, pamatojoties uz ierakstiem Ieņēmumu un izdevumu uzskaites
žurnālā, kā arī citos grāmatvedības uzskaites reģistros.
! Sastādot 2005. gada deklarāciju, jāņem
vērā, ka no nodokļa tiek atbrīvoti ienākumi
no kokmateriālu un augoša meža pārdošanas. Bet gada laikā gan ieņēmumi no kokmateriālu un meža pārdošanas, gan
28

izdevumi, kas attiecināmi uz šiem ieņēmumiem, tika reģistrēti ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā.
Pirms gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas veicamās darbības
• gada beigās jāpārbauda Ieņēmumu un
izdevumu uzskaites žurnālā (turpmāk –
žurnāls) ierakstītās summas – vai tās ir
norādītas pareizajās ailēs;
• jāpārbauda žurnāla aiļu kopsummas;
• jāveic pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu, naudas līdzekļu, lopu
inventarizācija;
• jāaprēķina, cik daudz līdzekļu ieguldīts
nepabeigtajā ražošanā (piemēram, rudens arumam, ziemāju sējumiem);
• jāsalīdzina ar darījumu partneriem parādu summas;
• ja atlikumā uz gada beigām ir pirktie krājumi (piemēram, pirkta lopbarība, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi
u.tml.), tad inventarizācijas sarakstos iespēju robežās atsevišķi jānodala tie krājumi, par kuriem uz 31. decembri vēl nav
samaksāts;
• jāpārbauda, vai visiem pamatlīdzekļiem
un nemateriālajiem ieguldījumiem ir iekārtotas kartītes;
• jānoraksta tie pamatlīdzekļi, kuri inventarizācijā atzīti par nolietotiem un kurus
vairs nav iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā (piem., tie ir salūzuši un nav
remontējami);
• jāaprēķina nolietojums pamatlīdzekļiem
un nemateriālajiem ieguldījumiem;
• jāpārbauda, vai gada laikā ir bijuši izdevumi, kas attiecināmi uz vairākiem gadiem (piemēram, veikta kaļķošana);
• jāsameklē iepriekšējā taksācijas gada ienākumu deklarācija (ja tāda ir sastādīta),
jo, iespējams, ka būs nepieciešams izmantot tajā norādīto informāciju;
• jāsadala žurnāla 20. ailē norādītie proporcionāli sadalāmie izdevumi;
• jāveic izdevumu precizēšana, pirms tos
ieraksta pielikumā D3.
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Ieņēmumu no kokmateriālu un meža
pārdošanas uzrādīšana 2005. gada deklarācijā
Ja 2005. gadā ir bijuši darījumi ar kokmateriāliem vai mežu, tad pirms deklarācijas
sastādīšanas par 2005. gadu, jāveic vēl daži
papildus darbi:
• jāpārbauda, vai ieņēmumos no citiem
saimnieciskās darbības veidiem (žurnāla
14. aile) ir reģistrēti arī ieņēmumi no
kokmateriālu un augoša meža pārdošanas
un, ja šādi ieņēmumi ir – šīs summas jāsaskaita;
• ja ir gūti ieņēmumi no kokmateriālu un
augoša meža pārdošanas, jāsaskaita, kāda
daļa no proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem (žurnāla 21. aile) un izdevumiem, kas uzskaitīti žurnāla 20. ailē attiecas uz ieņēmumiem no kokmateriālu un
augoša meža pārdošanas.

Proporcionāli sadalāmo izdevumu
sadalīšana
Tiem nodokļu maksātājiem, kuri veic gan
lauksaimniecisko, gan cita veida saimniecisko darbību (piemēram, tehnikas pakalpojumu sniegšanu, kokapstrādi), uzsākot darbu pie gada deklarācijas sastādīšanas, jāsadala izdevumi, kuri uzrādīti žurnāla 21. ailē
“Proporcionāli sadalāmie izdevumi” (proporcionāli sadalāmo izdevumu ailē žurnālā
uzrādīti izdevumi, kas sadalāmi starp lauksaimniecisko ražošanu un citām nozarēm,
piemērojot proporciju, jo gada laikā nav
zināms, uz kuru nozari tie ir attiecināmi –
piemēram, bankas pakalpojumi, sakaru izdevumi u.c.).
Proporcionāli sadalāmo izdevumu attiecināšanu uz lauksaimniecību un citām nozarēm
paskaidro sekojošs piemērs.

Piemērs.

Ailes Nr.
Ailes nosaukums
13.
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
14.
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
15.
Neapliekamās subsīdijas
(..)
19.
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības
20.
veidiem
21.
Proporcionāli sadalāmie izdevumi

Summa, Ls
10 000
25001
4000
3500
1800
2000

Proporcionāli sadalāmo izdevumu summa (Ls), kas attiecināma uz

• lauksaimniecību
10000
2000 ×
= 2000 × 0 . 8 = 1600 ;
10000 + 2500
• citiem saimnieciskās darbības veidiem
2000 – 1600 = 400.
Tas nozīmē, ka taksācijas gadā nodokļu maksātājam izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību, ir Ls 5100 (1600 + 3500), bet izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās
darbības veidiem – Ls 2200 (400 + 1800).
1

Ja summa ietver arī ieņēmumus no kokmateriālu un augoša meža pārdošanas, tad pirms ierakstīšanas pielikumā D3 tā ir jāsamazina par šo ieņēmumu apmēru.
Piemēram, ja ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas būtu Ls 1800, tad pielikuma D3 ailē “Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem” tiks norādīti ieņēmumi Ls 700 apmērā (Ls 2500–Ls 1800). Savukārt
ieņēmumi no kokmateriālu pārdošanas jāuzrāda pielikuma D3 08. rindā “Neapliekamie ienākumi”.
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Izdevumu precizēšana
Izdevumu precizēšanu veic pēc tam, kad ir sadalīti proporcionāli sadalāmie izdevumi. Izdevumu precizēšanai izmanto speciālu tabulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Taksācijas gada izdevumi
Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem
Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada
ieņēmumiem
Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā
Krājumu atlikums taksācijas gada beigās
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā,
bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā,
bet attiecas uz taksācijas gadu
Precizētie taksācijas gada izdevumi (1.–2.+3.+4.–5.+6.–7.+8. rinda)

Tabulas rindā “Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem” norāda tos izdevumus, kas taksācijas
gadā izdarīti (samaksāti), bet attiecas uz
nākamajiem gadiem (piemēram, izdevumi
kaļķošanai, ganību ierīkošanai, īres un nomas maksai u.tml.). Lai noteiktu, kāda daļa
no izdevumiem jāattiecina uz nākamajiem
gadiem, taksācijas gadā samaksāto summu
izdala ar gadu skaitu, uz kuriem šie izdevumi attiecas un rezultātu pareizina ar to nākamo gadu skaitu, uz kuriem šie izdevumi
attiecas.
Rindā “Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos
gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem” uzrāda taksācijas gada izdevumos iekļaujamos izdevumus, kas izdarīti
iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas
gada ieņēmumiem. Lai atvieglotu informācijas ieguvi šīs rindas aizpildīšanai, grāmatvedībā būtu jāiekārto saraksts, kurā norāda
• katrā gadā veiktos izdevumus, kuri attiecināmi uz vairākiem gadiem,
• gadu skaitu, kuros izdevumi pakāpeniski
sadalāmi,
• katrā taksācijas gadā norakstīto izdevumu
summu.
Rindā “Krājumu atlikums taksācijas gada
sākumā” uzrādītajai krājumu atlikumu vērtībai jāsakrīt ar krājumu atlikumu vērtību
iepriekšējā gada beigās.
Tabulas rindā “Krājumu atlikums taksācijas
gada beigās” norāda samaksāto pirkto krājumu atlikumu vērtību un visu pašražoto
krājumu atlikumu vērtību taksācijas perioda
beigās.
30

Aizpildot tabulas 7. un 8. rindu, jāņem vērā,
ka pašnodarbinātās personas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir vienīgais
maksājums, kuram netiek piemērots t.s. kases princips – uz taksācijas gada izdevumiem attiecina sociālās apdrošināšanas iemaksu summu, kas par taksācijas gadu ir
aprēķināta (nevis samaksāta). Piemēram,
par 2005. gada 4. ceturksni sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic tikai 2006. gada
janvārī, un tādējādi tās žurnālā 2005. gadā
nav uzrādītas, bet deklarācijā tās ir jāatspoguļo 2005. gadā, un tāpēc šī summa ir jānorāda izdevumu precizēšanas tabulas 8. rindā. Savukārt, ja 2005. gada janvārī tika
veiktas pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas par 2004. gadu, tad šī summa ir jānorāda tabulas 7. rindā.
Ja ieņēmumi saņemti tikai no lauksaimnieciskās darbības vai tikai no citas saimnieciskās darbības, tad izdevumu precizēšana
tiek veikta, izmantojot tikai vienu tabulu.
Sarežģītāka izdevumu precizēšana ir tiem
nodokļu maksātājiem, kuri veic gan lauksaimniecisko, gan arī citu saimniecisko darbību, jo šajā gadījumā atsevišķi jāprecizē
lauksaimniecības izdevumi un citu saimnieciskās darbības veidu izdevumi, sastādot
divas izdevumu precizēšanas tabulas.
Vispirms jāizvērtē, kuri no precizēšanas
tabulā iekļaujamiem izdevumiem ir uzreiz
attiecināmi uz lauksaimniecību (piemēram,
pašražotās lauksaimniecības produkcijas
krājumi, lopbarība, tikai lauksaimniecībā
izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojums
u.c.) un kuri – uz citām nozarēm
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(piemēram, preču krājumi tirdzniecībā, nolietojums tehnikai, ko izmanto pakalpojumu

sniegšanai u.c.). Kā rīkoties šādos gadījumos, paskaidro sekojošs piemērs.

Piemērs.
Nodokļu maksātājs secina, ka uzreiz pa nozarēm nav iespējams sadalīt arī šādas summas:
Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā
300
Krājumu atlikums taksācijas gada beigās
600
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
1200
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas veiktas taksācijas
30
gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā
40
gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu
Pieņemsim, ka lauksaimniecības un citas
saimnieciskās darbības ieņēmumu īpatsvars
ir 80% no lauksaimniecības un 20% no citiem saimnieciskās darbības veidiem (tāpat
kā iepriekšējā piemērā).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Taksācijas gada izdevumi
Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem
gadiem
Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas
gada ieņēmumiem
Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā
Krājumu atlikums taksācijas gada beigās
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas
taksācijas gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas
nākamajā gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu
Precizētie taksācijas gada izdevumi (1.–2.+3.+4.–5.+6.–7.+8. rinda)

Aprēķinos iegūto skaitli no 9. rindas sadala
proporcionāli ieņēmumiem:
• uz lauksaimniecību attiecināmā daļa:
910 × 0.80 = Ls 728
• uz citiem saimnieciskās darbības veidiem
attiecināmā daļa:
910 × 0.20 = Ls 182
Pēc tam sagatavo lauksaimniecības izdevumu un citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizēšanu divās atsevišķās tabulās. Iegūtās summas pieskaita izdevumu precizēšanas tabulas 1. rindā “Taksācijas gada
izdevumi” norādāmajām summām:
• lauksaimniecības izdevumu precizēšanas
tabulā pieskaita Ls 728;
• citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizēšanas tabulā pieskaita Ls 182.
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300
600
1200
30
40
910

Vai ir jāveic ieņēmumu precizēšana
Ieņēmumu precizēšana nav nepieciešama.
Ieņēmumus no lauksaimniecības, no citām
nozarēm un saņemtās subsīdijas ieraksta
šim nolūkam paredzētajās pielikuma D3
rindās.
Pielikuma D3 aizpildīšanas kārtība
Kad izdevumu sadalīšana un precizēšana ir
izdarīta, pamatojoties uz ierakstiem žurnālā
un izdevumu precizēšanas tabulās, veic ierakstus šādās gada ienākumu deklarācijas
pielikuma D3 rindās:
• 01. rindā – “Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas” – taksācijas gada laikā
gūtie lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi, neskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un
lauku attīstībai;
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• 02. rindā – “Izdevumi, kas saistīti ar
lauksaimniecisko ražošanu” – izdevumi,
kas attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu (informācija no lauksaimniecības
izdevumu precizēšanas tabulas);
• 06. rindā – "Iepriekšējo gadu zaudējumi
no lauksaimnieciskās ražošanas, kurus
sedz ar taksācijas gada apliekamajiem
ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas" – Pārskata par zaudējumiem no
saimnieciskās darbības I daļas
"Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas" 3. ailes summa. Šī summa nedrīkst būt lielāka par 05. rindā norādīto;
• 08. rindā – “Neapliekamie ienākumi” –
subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un saņemtais
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Saskaņā ar
Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu
2005. un 2006. gadā šajā rindā saimnieciskās darbības veicēji uzrāda arī ienākumus no augoša meža un kokmateriālu
pārdošanas;
• 09. rindā – “Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem” – taksācijas
gada laikā gūtie ieņēmumi no pārējiem
saimnieciskās darbības veidiem;
• 10. rindā – “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem” –
izdevumi, kas saistīti ar 09. rindā uzrādīto ieņēmumu gūšanu (informācija no citu
saimnieciskās darbības veidu izdevumu
precizēšanas tabulas);
• 13. rindā – "Iepriekšējo gadu zaudējumi
no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saim-
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nieciskās darbības veidiem" – Pārskata
par zaudējumiem no saimnieciskās darbības II daļas "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3. ailes summa. Šī summa nedrīkst būt lielāka par
12. rindā norādīto;
• 14.a rindā – "To skaitā par pašu nodokļa
maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" – vēlreiz norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par
pašnodarbinātu personu, atbilstoši ceturkšņa ziņojumiem par pašnodarbinātā
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
• 16. rindā – “Avansā samaksātais nodoklis vai patentmaksa” – saimnieciskās darbības veicēja taksācijas gada laikā nomaksātie iedzīvotāju ienākuma nodokļa
avansa maksājumi vai patentmaksa, kuru
saimnieciskās darbības veicējs ir iemaksājis pašvaldības budžetā.
Pārējās pielikuma D3 rindas aizpildāmas
aprēķinu rezultātā, kā arī pēc iepriekšējo
taksācijas periodu deklarāciju datiem
(iepriekšējo taksācijas gadu zaudējumu
summas).
Nodokļu maksātājs, kurš veic gan lauksaimniecisko, gan citu saimniecisko darbību, var atsevišķi nenorādīt lauksaimniecības
ieņēmumus un izdevumus, saskaitot tos kopā ar citas saimnieciskās darbības ieņēmumiem un izdevumiem. Šādā gadījumā visi
ieņēmumi tiks norādīti 09. rindā “Ieņēmumi
no citiem saimnieciskās darbības veidiem”,
bet izdevumi – 10. rindā “Izdevumi, kas
saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem”.
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Tomēr jāņem vērā, ka tad nevarēs piemērot neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās
darbības 3000 latu apmērā.
D3 pielikuma rindas:

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu
Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas (01.–02.)
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 3000 latu apmērā
gadā
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas (03.–04.)
Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kurus sedz ar
taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ņemot vērā
iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas (05.–06.)
Neapliekamie ienākumi (subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku
attīstībai)
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem
Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem (09.–10.)
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus
sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās
darbības veidiem
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā
iepriekšējo gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem (12.–
13.)
To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (07.+14.)
Avansā samaksātais nodoklis vai patentmaksa
Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana
Ja iepriekšējos gados nodokļu maksātājam ir
bijuši zaudējumi no lauksaimniecības vai no
citiem darbības veidiem, tad šos zaudējumus
turpmākajos gados sedz no ienākuma, ja tāds
ir. Zaudējumus hronoloģiskā secībā var segt
no nākamo 3 gadu apliekamā ienākuma,
bet – īpaši atbalstāmajās teritorijās – 6 gadu
apliekamā ienākuma. Tātad 2005. gada

2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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12
13

14
14a
15
16

deklarācijā var tikt segti 2002., 2003. un
2004. gada zaudējumi un kā pirmie ir jāsedz 2002. gada zaudējumi, tad 2003. un
visbeidzot 2004. gada zaudējumi.
Iepriekšējo gadu zaudējumu parādīšanai,
pielikumā D3 ir atrodams “Pārskats par
zaudējumiem no saimnieciskās darbības”,
kurā atsevišķi norāda lauksaimniecības un
citu nozaru zaudējumus.

Ja individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība ir reģistrēta un
atrodas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās
darbības attīstības projekta atbilstību attiecīgās teritorijas attīstības programmai ir pieņemts lēmums MK noteiktajā kārtībā.
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Piemērs.
Ja zemnieku saimniecībai zaudējumi no lauksaimniecības 2003. gadā bija Ls 300, 2004. gadā tie sasniedza Ls 450, bet, sastādot 2005. gada deklarāciju pielikumā D3 ir apliekamais
ienākums Ls 280, tad pārskatu par zaudējumiem aizpilda šādi:

Zaudējumu
summa, par ko
Zaudējumi, ko
Pirmstaksācijas
Līdz taksācijas
samazina
pārnes uz
gads, kurā
gadam nesegtie
apliekamo
nākamajiem
zaudējumi radušies
zaudējumi
ienākumu
taksācijas gadiem
taksācijas gadā
1
2
3
4
I. Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas
2003
300
280
20
2004
450
450
Kopā
750
280
470
II. Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
Kopā
Zaudējumu pārskata abas daļas aizpilda šādi:
• 1. ailē – "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" – gads, kurā radušies
zaudējumi;
• 2. ailē – "Līdz taksācijas gadam nesegtie
zaudējumi" – pirmstaksācijas gada (kurā ir
radušies zaudējumi) pielikuma D3 3. rindā
norādītie zaudējumi, kas samazināti par
saņemto subsīdiju apmēru3, vai 11. rindā
norādītie zaudējumi. Attiecībā uz nākamajiem pirmstaksācijas gadiem norāda pirmstaksācijas gada (gada pirms šī taksācijas
gada) pārskata 4. ailē norādītos zaudējumus;
• 3. ailē – "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas
gadā" – segtie iepriekšējo gadu zaudējumi
no lauksaimnieciskās ražošanas vai no citas saimnieciskās darbības;
• 4. ailē – "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" – uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmais zaudējumu apmērs, ko aprēķina kā attiecīgā
taksācijas gada 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

3

Pielikuma D4 aizpildīšana
Pielikumu D4 aizpilda nodokļa maksātāji,
kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus
iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā.
Pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības
un ārstniecisko izdevumu samaksu
(piemēram, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus, kredītiestādes rēķinu izrakstus). Par
saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu pielikumu D4 .
Attaisnoto izdevumu apmērs un to segšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta
2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336
“Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

Piemēram, ja 2004. gada deklarācijā zaudējumi no lauksaimniecības ir Ls 4000, bet subsīdijas saņemtas
Ls 2500 apmērā, tad pārskatā par zaudējumiem par 2004. gadu norāda zaudējumus Ls 1500 apmērā (Ls 4000–
Ls 2500).
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Deklarācijas D aizpildīšana
Deklarāciju aizpilda pēc tam, kad ir aizpildīti pielikumi. Gandrīz visas ailes tiek aizpildītas, summējot ierakstus deklarācijas
pielikumos. Ailes, kurām informācija nav
atrodama pielikumos, aizpilda šādi:
• 08. rindā – "Ziedojumi un dāvinājumi" –
ar dokumentiem apliecinātas summas, kas
ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas
Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to
iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un
budžeta iestādēm. Deklarācijas 08. rindā
norādāmā summa nedrīkst pārsniegt
20 procentus no deklarācijas 03. rindā
"Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās
summas;
• 09. rindā – "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)" – pielikuma D1 4.b ailē norādītā
summa un ar dokumentiem apliecinātas
nodokļa maksātāja paša veiktās iemaksas
privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) summas. Deklarācijas 09. rindā norādāmā
summa nedrīkst pārsniegt 10 procentus no
deklarācijas 03. rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas;
• 11. rindā – "Gada neapliekamais minimums" – neapliekamā minimuma apmērs
taksācijas gadam. Neapliekamo minimumu nepiemēro par to taksācijas gada daļu,

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi.
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kurā nodokļu maksātājs ir bijis cita nodokļa
maksātāja apgādībā. 2005. gadā neapliekamā minimuma summa bija Ls 312;
• 12. rindā – "Gada neapliekamais minimums
pensionāram" – saņemtās pensijas apmērs
(ja pensija piešķirta līdz 1996. gada 1. janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām") vai pensionāriem noteiktais neapliekamā minimuma apmērs Ls 1200 2005. gadā (ja pensija piešķirta vai pārrēķināta pēc
1996. gada 1. janvāra atbilstoši likumam
"Par valsts pensijām" vai tiek saņemta izdienas pensija vai speciālā valsts pensija);
• 13. rindā – "Atvieglojumi par apgādājamajiem" – nodokļa atvieglojumu summa par
apgādājamiem. 2005. gadā par vienu apgādājamo piemērojams atvieglojums Ls 216
gadā;
• 14. rindā – "Atvieglojumi par invaliditāti" –
papildu atvieglojuma apmērs invalīdiem.
2005. gadā atvieglojumu apmērs I vai
II grupas invalīdiem bija Ls 300 gadā, bet
III grupas invalīdiem – Ls 240 gadā;
• 15. rindā – "Atvieglojumi politiski represētajām personām" – papildu atvieglojuma
apmērs politiski represētām personām.
2005. gadā atvieglojumu apmērs personai,
kurai nav piešķirta pensija, bija Ls 552 gadā
un personai, kurai ir piešķirta pensija, –
Ls 300 gadā;
• 16. rindā – "Atvieglojumi nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" – nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem noteiktā
papildu atvieglojuma apmērs, kas ir tāds
pats kā politiski represētām personām.
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Gada ienākumu deklarācija

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 6. ailes summa + (D3 15. rinda +
14.a rinda))
ārvalstīs gūtie ienākumi (D2 5. aile)
KOPĀ (01. + 02.)
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3. ailes kopsumma + D2 5.aile + D3 04. un 08. rindas summa)
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.a ailes summa + D3 14.a
rinda)
izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un
ārstnieciskie pakalpojumi (D4 6. ailes kopsumma)
ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami
attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā (D4 5. ailes kopsumma)
ziedojumi un dāvinājumi
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi
atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 4.b ailes
summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju
maksājumi < 10 % no 03.)
KOPĀ (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM
ATVIEGLOJUMI:
par apgādājamajiem
par invaliditāti
politiski represētajām personām
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
KOPĀ (13. + 14. + 15. + 16.)
IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ
(03. – 10. – 11. – 12. – 17.)
NODOKLIS (25 % no 18.)
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS
(D1 7.aile + D2 8. vai 10.aile + D3 16. rinda)
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (19. – 20.)
Piemaksa (ja 19. lielāka nekā 20.)
Pārmaksa (ja 20. lielāka nekā 19.)
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ
NODOKĻA SUMMA
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AUGKOPĪBA

Sabalansēts mēslojums –
kvalitatīva raža
Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā lauksaimniekiem ir radušās plašākas
iespējas iegūt dažāda veida atbalstus, tomēr
ir arī pieaugušas prasības lauksaimniecības
produkcijas ražošanai.

Kāpēc ir nepieciešama mēslošanas plāna
izstrāde?
Dažādiem kultūraugiem prasības pēc mēslojuma ir atšķirīgas, un tiem ir nepieciešama
sabalansēta mēslošanas sistēma ar optimālu
makro- un mikroelementu attiecību, kas savukārt nodrošinātu augstu un kvalitatīvu ražu
ieguvi. Piedāvātais minerālmēslojumu klāsts
ir ļoti plašs, un tajā orientēties ir samērā grūti. Būtiski ir atrast piemērotāko mēslojumu,
ko nosaka audzējamais kultūraugs, plānotā
raža, augsne – tās agroķīmiskās īpašības un
augu barības vielu nodrošinājums tajā. Saimniecībai atrast optimālāko variantu piedāvā
kultūraugu mēslošanas plāna izstrāde, kas ir
nepieciešama arī īpaši jutīgo teritoriju
(Jelgavas, Bauskas, Dobeles un Rīgas raj.)
apsaimniekošanā. Attiecībā uz šīm teritorijām Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma ar nitrātiem, nosakot kultūraugu mēslošanas plānu izstrādi saimniecībās,
kur mēslošanas līdzekļus lieto 20 ha un lielākā platībā, bet augļu un dārzeņu saimniecībās – 3 ha un lielākā platībā. Iepriekšējie noteikumi paredzēja, ka plāns ir nepieciešams
saimniecībās, kur šos līdzekļus lieto 10 ha un
lielākās platībās.
Kādi ir galvenie mēslošanas plāna izstrādes nosacījumi?
Mēslošanas plānu izstrādā attiecīgā gada pavasara – vasaras periodam ne vēlāk kā līdz
31. martam, bet zālāju un nākamā gada ražai
sēto ziemāju mēslošanai rudens periodā – ne
vēlāk kā līdz 31. jūlijam. Noteikumos ir iestrādāts nosacījums, kas atļauj pārsniegt
maksimāli pieļaujamās slāpekļa minerālmēslu normas kultūraugiem, ja saimniecībā tiek
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veikts barības elementu aprites bilances aprēķins. Minerālmēslu lietošanā atļauts izmantot tikai valsts uzraudzībā un kontrolē
esošos mēslošanas līdzekļus, kuri atbilst
normatīvo aktu prasībām par mēslošanas
līdzekļu apriti. Slāpekļa minerālmēslus pamatmēslojumā lieto īsi pirms kultūrauga
sējas vai stādīšanas. Slāpekļa minerālmēslus zālājiem (tīrumiem, pļavām, ganībām)
lieto līdz 15. septembrim, fosfora un kālija
minerālmēslus – līdz 15. oktobrim.
Mēslošanas plānu sagatavo, pamatojoties uz
augsnes agroķīmiskās izpētes datiem, kas
nav vecāki par pieciem gadiem. Tiem saimniekiem, kuru saimniecībās nav veikta
augšņu agroķīmiskā izpēte vai ir novecojuši
dati saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādātiem noteikumiem par valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību
ir iespēja pieteikties uz atbalsta maksājumiem par zemes ielabošanu. Veicot augšņu
agroķīmisko izpēti vai meliorācijas sistēmu
rekonstrukciju, pretendents var saņemt atbalstu 40% apmērā no pasākuma izmaksām. Pasākumu veicot mazāk labvēlīgā apvidū, subsīdijas palielina par 10%, bet
jaunajiem lauksaimniekiem līdz 40 gadu
vecumam papildus piešķir vēl 5%. Agroķīmiskai izpētei pretendents var saņemt līdz
600 latiem, bet meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai – līdz 10 000 latiem. Iesniegums
lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz līdz
1. maijam.

Kur ir pieejama palīdzība mēslošanas
plāna sagatavošanā?
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs piedāvā ar datorprogrammu izstrādāt
mēslošanas plānu, kurā ir apkopota šāda
informācija: konkrētā kultūrauga ražas nodrošināšanai vajadzīgo augu barības vielu
nepieciešamība un tās bilance; nepieciešamie mēslošanas līdzekļi un to devas; veicot
augkopības budžeta ekonomisko analīzi –
sēklas materiāla, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un agrotehnisko pasākumu izmaksas, kā arī prognozējamie ieņēmumi. Tā ir iespēja, ietaupot līdzekļus, atrast
optimālo variantu.

Svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 2006. gada martā
Februāris
Termiņš
Papildu valsts tiešie maksājumi

Pieteikums par 2005. gada kaušanas prēmijām
Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai

Lauku attīstības plāna pasākumi

Priekšlaicīgā pensionēšanās

Struktūrfondu atbalsts

Standartu sasniegšana
Zemes uzlabošana

Skābo augšņu pamatkaļķošana un atbalsts valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmām
Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana
Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai

Atbalsts mežsaimniecībai

Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās
Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana
Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot to ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību (pievedceļu būve)
Meža īpašnieku apvienību izveidošana

Augsnes ielabošana
Piena lopkopība

Atbalsts augšņu agroķīmiskajai izpētei un meliorācijas sitēmu rekonstrukcijai
Iesniegums par pārraudzībā esošām govīm, kurām ir aprēķināts ražības indekss
Iesniegums par pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni)
Iesniegums par tīršķirnes un 1.pakāpes krustojuma gaļas šķirnes zīdītājgovīm un telēm

Liellopu gaļas ražošana

Iesniegums par iepirktām dzīvnieku svēršanas iekārtām
Iesniegums par sertificētiem vaislas buļļiem un jaunbuļļiem

Nacionālās subsīdijas

Iesniegums par jauncūkām, kurām ir veikts produktivitātes un ģenētiskās vērtības tests
Cūkkopība

Iesniegums par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātēm, kuras atražo vaislas cūciņas
Atbalsts par selekcijas organizācijā iegādātu dzīvnieku produktivitātes uzskaiti
Atbalsts cūkgaļu ražojošu saimniecību īpašniekiem par sivēnmātēm ar 20 un vairāk sivēnu produktivitāti

Zirgkopība

Atbalsts par sertificētiem šķirnes vaislas ērzeļiem, jaunzirgu un kumeļu sagatavošanu
Atbalsts par novērtētām E klases un I klases aitiņām un E klases teķīšiem
Atbalsts E klases un I klases vaislas aitu māšu novērtēšanai

Aitkopība

Iesniegums par nozarē nepieciešamā aprīkojuma iegādi
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes teķu uzturēšanai
Atbalsts aitu audzēšanas saimniecībām par aitu mātēm
Atbalsts par novērtētiem audzējamiem dzīvniekiem (kaziņām)

Kazkopība

Atbalsts par E klases un I klases vaislas kazu māšu novērtēšanu
Iesniegums par nozarē nepieciešamā aprīkojuma iegādi
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes āžu uzturēšanai

1

15

25

Marts
28

1

5

15

Aprīlis
25

31

1

Februāris
Termiņš
Lopkopība

1

15

25

Marts
28

1

5

15

Aprīlis
25

Iesniegums par vaislas materiāla iegādi ārvalstīs
Iesniegums atbalstam par genofonda saglabāšanu un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanu
Atbalsts par intensīvai tehnoloģijai atbilstoši iekārtotiem ilggadīgajiem stādījumiem
Atbalsts integrētai dārzeņu audzēšanas sistēmai

Augkopība

Atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai
Atbalsts par izaudzētajiem šķiedras liniem

Nacionālās subsīdijas

Atbalsts šķirnes sēklu audzētājiem part realizētām pašaudzētām sertificētām sēklām
Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai
Atbalsts kursiem, semināriem, konferencēm (dalībai un organizēšanai)
Izglītība, zinātne un informācijas
Atbalsts izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošanai un iespiešanai
izplatīšana
Atbalsts prakses saimniecībām
Kredītprocentu dzēšana

Atbalsts 2005.gada kredītprocentu daļējai dzēšanai
Atbalsts jaunajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Kooperatīvajām sabiedrībām

Atbalsts atzītajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
Atbalsts kredītprocentu dzēšanai atzītajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai, pārstrādei un realizācijai

Bioloģiskā lauksaimniecība

Atbalsts sēklkopības attīstībai

Grāmatvedība un nodokļi

Atbalsts kultūraugu šķirņu novērtēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Riska samazināšana

Atbalsts apdrošināšanas prēmiju iegādes izdevumu segšanai

Atbalsts investīcijām

Atbalsts lauksaimniecības tehnikas iegādei un būvniecībai lauksaimniecībā

Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)/Pavadzīmju numuri
Preču pavadzīmes rēķini

PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš/Atskaite par saņemtajiem un izlietotajiem pavadzīmju numuriem
Atskaite par preču pavadzīmju-rēķinu izlietojumu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Gada ienākumu deklarācija
Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi
Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā un pašvaldībā pārskats un deklarācija par nekustamā īpašuma nodokli (ja
īpašumā ir ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamas ēkas un būves)
Termiņš, līdz kuram no pašvaldības jāsaņem paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli par zemi
Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.
Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.


Tikai zemnieku saimniecībām, kuras šo termiņu saskaņojušas ar VID.
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RAJONU LAUKU KONSULTĀCIJU BIROJI
Rajons

Aizkraukle

Adrese
Lāčplēša iela 2a, Aizkraukle,
LV-5101

E-pasts
aizkraukle@llkc.lv

Tālrunis; fakss
Tālr.: 5122579

Daugavpils

Dārza iela 12, Priekuļu pag.,
LV-4126
Sēlijas iela 25, Daugavpils,
LV-5415

Dobele

Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

dobele@llkc.lv

Gulbene

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401

gulbene@llkc.lv

Jēkabpils

Bebru ielā 108, Jēkabpils,
LV-5205

jekabpils@llkc.lv

Jelgava

Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001

jelgava@llkc.lv

Krāslava

Skolas iela 9, Krāslava, LV-5601

kraslava@llkc.lv

Kuldīga

Pilsētas lauk. 4-102, Kuldīga,
LV-3301

kuldiga@llkc.lv

Liepāja

Bāriņu iela 15, Liepāja, LV-3401

liepaja@llkc.lv

Limbaži

Jūras iela 58, Limbaži, LV-4001

limbazi@llkc.lv

Ludza

Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

ludza@llkc.lv

Madona

Poruka iela 2, Madona, LV-4801

madona@llkc.lv

Ogre

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

ogre@llkc.lv

Preiļi

Raiņa bulv. 21a, Preiļi, LV-5301

preili@llkc.lv

Rēzekne

rezekne@llkc.lv

Sigulda

Dārzu iela 7a, Rēzekne, LV-4601
Raiņa iela 3, Sigulda, Rīgas raj.,
LV-2150

Tālr.: 4307012
Fakss: 4307013
Tālr.: 4521058,
4522811
Fakss: 4522811
Tālr.: 3927211
Fakss: 3927211
Tālr.: 4120324,
4122048
Tālr.: 5440980
Fakss: 5423215
Tālr.: 3722579,
6564167
Fakss: 3722579
Tālr.: 4473852
Fakss: 4473852
Tālr.: 5233126,
5233127
Fakss 5233127
Tālr.: 3050555
Fakss: 3011579
Tālr.: 5681105
Fakss: 5681104
Tālr.: 3323519
Fakss: 3341493
Tālr.: 3481216
Fakss 3407278
Tālr.: 4022080
Fakss: 4022077
Tālr.: 5707201
Fakss: 5707200
Tālr.: 4807463
Fakss: 4807464
Tālr.: 5022792
Fakss: 5022792
Tālr.: 5381261
Fakss: 5381263
Tālr.: 4625255

sigulda@llkc.lv

Tālr./fakss: 7973491

Saldus

Kuldīgas iela 69, Saldus, LV-3801

saldus@llkc.lv

Talsi

Kr. Valdemāra 21a, Talsi,
LV-3201

talsi@llkc.lv

Tukums

Pils iela 11, Tukums, LV-3100

tukums@llkc.lv
smiltene@llkc.lv
valka@llkc.lv

Valmiera

Kalnamuiža 6, Smiltene, Valkas
raj., LV-4729
Mūrmuižas iela 9, Valmiera,
LV-4201

Ventspils

Raiņa iela 4a, Ventspils, LV-3601

ventspils@llkc.lv

Alūksne

Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301

aluksne@llkc.lv

Balvi

Brīvības iela 46a, Balvi, LV-4501

balvi@llkc.lv

Bauska

Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901

bauska@llkc.lv

Cēsis

Valka

cesis@llkc.lv
daugavpils@llkc.lv
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valmiera@llkc.lv

Tālr.: 3822480
Fakss: 3881014
Tālr.: 3291907
Fakss: 3291906
Tālr.: 3122035
Fakss: 3123452
Tālr. Valkā: 4725957
Fakss: 4725957
Tālr.: 4221663
Fakss: 4221790
Tālr.: 3628565
Fakss: 3628565

