LAUKU LAPA

Nr. 76
(12.07.2011)

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

AKTUALITĀTES
Samazinājuma koeficients PVTM par zīdītājgovīm
Papildu valsts tiešajam maksājumam (PVTM) par zīdītājgovīm ir noteikts samazinājuma koeficients 0,903626,
līdz ar to aprēķinātais izcenojums par vienu dzīvnieku ir
Ls 131,08.

LAD speciālisti atzīst, ka līdzīgu situāciju ar pārsniegtu aploksni šajā pasākumā var prognozēt arī
nākamajā gadā.

VALSTS UN ES ATBALSTS
LAD atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem
2011. gada 10. jūnijā notika Lauku atbalsta dienesta speciālistu tikšanās ar lauksaimniekiem, lai atbildētu uz viņu
uzdotajiem jautājumiem.
LAUKU SAIMNIECĪBU MODERNIZĀCIJA
Vai būs pieejama informācija par to, cik procentu
no visiem iesniegtajiem projektiem lauku saimniecību modernizācijā šajā pieteikšanās kārtā ir iesniegti
pirmo reizi un cik procentuāli no tiem ir atbalstīti?
No 9. kārtā pieņemtajiem 1765 projektu iesniegumiem
742 klienti ir iesnieguši projektus pirmo reizi. Tā kā projektu vērtēšana vēl turpinās, šobrīd nevar pateikt, cik
projekti tiks apstiprināti.
Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija”
ietvaros tiek plānots ierīkot stādu audzētavu, kurā
paredz audzēt augļu kokus un krūmus. Vai attiecināmajās izmaksās var iekļaut stādu (mātesaugu)
iegādi?
Stādu audzētavas izveidošanas gadījumā ilggadīgo
stādu iegāde ir pieskaitāma attiecināmām izmaksām.
LAUKSAIMNIECĪBAS
PRODUKTU
PIEVIENOTĀS
VĒRTĪBAS RADĪŠANA
Kāpēc Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana” ietvaros nav iespējams saņemt atbalstu
par pārbūvētajiem un specializētajiem kravas vilcējiem, kurus to funkcionalitātes un cenas dēļ ir daudz
izdevīgāk iegādāties?
Pasākuma ietvaros ir iespējams iegādāties specializēto
transportēšanas tehniku, tai skaitā, kravas automašīnas,
kuras ir aprīkotas noteiktu pārstrādes nozaru pamatizejvielu vai gatavās produkcijas pārvadāšanai. Ja nav iespējams konstatēt, ka transportlīdzeklis ir aprīkots, lai kalpotu atbilstoši pasākumā noteiktajiem mērķiem (t.i., tas ir
universāls), tad tas uzskatāms par vispārējas nozīmes
transportlīdzekli, kurš, atbilstoši pasākumu regulējošo
MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 255 33. punkta nosacījumiem, iekļaujams neattiecināmo izmaksu kategorijā.

Viens no Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrības (LPKS) darbības
veidiem ir augu eļļas ražošana, tam ir PVD
izsniegta pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība, kurā minētais darbības virziens ir augu eļļas
ražošana. Projekta ietvaros tiek plānots atjaunot
iekārtas eļļas ražošanai un uzsākt augļu sulas
ražošanu, šim nolūkam veicot nepieciešamo
iekārtu iegādi. Vai vienā projekta iesniegumā var
paredzēt aktivitātes divās nozarēs? Kurā brīdī
PVD apliecībā papildus jāparādās arī augļu sulas
ražošanai?
Minētajā gadījumā LPKS piesaka projektu kā esošs
pārstrādes uzņēmums, kas veic investīcijas eļļas ražošanā, kā arī papildus investē un uzsāk darbību citā
nozarē – augļu pārstrādē.
Eļļas ražošana ir attiecināma uz pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektoru, kurā vienam
atbalsta pretendentam programmēšanas periodā
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pieejamo maksimālo attiecināmo izmaksu apmērs noteikts EUR 3 000 000 ekvivalents latos.
Savukārt augļu pārstrādes sektorā atbalsta pretendentam pieejamā finansējuma apmērs ir noteikts
EUR 6 000 000 ekvivalents latos ar iespēju to palielināt
līdz EUR 7 000 000 ekvivalentam latos, ja uzņēmums ir
iesaistījies integrācijas procesā (MK 08.04.2008. noteikumu Nr. 255 13.1.1. apakšpunkts).
Līdz ar to projektā ir precīzi jāidentificē, uz kuru nozari
konkrētās investīcijas attiecas, kā arī investīciju sadalījums jāņem vērā, izstrādājot visu projekta iesniegumu,
kā arī īstenojot projektu.
Pasākumu regulējošie MK 08.04.2008. noteikumi Nr. 255
nenosaka ierobežojumu nozaru apvienošanai vienā projektā, taču kā noteikumu pielikums apstiprinātā Projekta
iesnieguma veidlapa ir izstrādāta standarta projektam,
kurš attiecas uz vienu nozari. Līdz ar to izņēmuma gadījumā atbalsta pretendentam ir projekta iesnieguma
veidlapā iespējams veikt nelielas izmaiņas, lai tajā varētu
iekļaut nepieciešamo informāciju par abām nozarēm.

Nozarei, kas saistīta ar augļu pārstrādi, PVD atzīšanas vai reģistrācijas apliecībā jābūt ierakstītai jau
pēc projekta īstenošanas.
TŪRISMA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA
Vai tuvākajā laikā ir gaidāma jauna kārta
Lauku attīstības programmas pasākumam
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana”?
LAD šobrīd nav informācijas par nākamajām šī
pasākuma projektu pieņemšanas kārtām. Pašlaik
tiek vērtēti projekti, kas iesniegti līdz šī gada
26. aprīlim.
Samēŗā daudz iepriekšējās kārtās iesniegto projektu netiek īstenoti vai tiek noraidīti vērtēšanas laikā,
tādēļ ir iespējams, ka varētu atbrīvoties finansējums jaunām kārtām, bet jau ar stingrākiem
nosacījumiem.
UZŅĒMUMU RADĪŠANA UN ATTĪSTĪBA
Cik projekti un par kādām summām iesniegti
pasākumā „Uzņēmumu radīšana un attīstība”?

Dati uz 08.06.2011.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

Aktivitāte
Uzņēmumu radīšana

260

Uzņēmumu attīstība

315

t.sk. projekti nozarē
„Kurināmā ražošana”

Kārtā atvēlētais
publiskais
finansējums (Ls)

Pieejamā publiskā
finansējuma
iztrūkums (Ls)

21 286 288

8 000 000

- 13 286 288

3 218 244

2 000 000

-1 218 244

Iesniegtais
Pieteiktais publiskais
projektu skaits
finansējums (Ls)

98

Kāda ir iespēja saņemt papildu finansējumu
publiskā finansējuma pārsniegšanas gadījumā?
LAD ir informējis Zemkopības ministriju par pieteiktā
finansējuma apjomu un gaida atbildi uz šo jautājumu.
BEZAKCĪZES DĪZEĻDEGVIELA
Kādi ir lauksaimniecības produkcijas ražotāju
pieteikšanās rezultāti bezakcīzes dīzeļdegvielas
iegādei 2011./2012. saimnieciskajā gadā
(pretendentu skaits, atbalstāmā platība, degvielas
daudzums)?
2011./2012. saimnieciskajam gadam LAD ir saņemti aptuveni 16 867 pieteikumi. No tiem elektroniski pieteikti ir
3473 jeb vairāk nekā 20% pieteikumu, kas ir divas reizes
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šogad pieteikto platību
precīzāk varēs pateikt pēc 17. jūnija.
Par 2010./2011. saimniecisko gadu uz 08.06.2011. kopā
izņemts 81% no bezakcīzes degvielas apjoma.
Atbalsta pretendentiem pēc kontroļu veikšanas ir aizsūtīti 344 lēmumi par pārrēķinu – limita palielinājumu vai
samazinājumu, no tiem 26 pretendenti ir pārtērējuši
vairāk nekā 10% no piešķirtā limita un par šo daudzumu
viņiem būs jāsamaksā akcīzes nodoklis.
Lai 2010./2011. saimnieciskā gada atlikusī bezakcīzes
degviela skaitītos iegādāta, līdz 30. jūnijam tā ir jāapmaksā un arī jāizņem.
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VIENOTAIS PLATĪBU MAKSĀJUMS (VPM)
Kādi ir provizoriskie pieteikšanās rezultāti
VPM saņemšanai (pretendentu skaits, pieteiktā
platība, salīdzinājums ar pieteikumiem
2010. gadā)?
Uz atbalstu 2011. gadā ir pieteikušies 64 763 lauksaimnieki (no tiem 6118 izmantojot elektronisko
pieteikšanās sistēmu). Pretendentu skaits ir par
1800 mazāks nekā iepriekšējā gadā, bet par platībām vēl konkrētu informāciju sniegt nevaram, tomēr LAD speciālisti uzskata, ka tās būs tādas pašas
kā iepriekšējā gadā.
Vai arī šogad ir plānots jau jūlijā un augustā
sākt izmaksāt atdalīto PVTM par platībām un
atdalīto PVTM par laukaugu platībām kā tas
bija 2010. gadā?
Par šo jautājumu šobrīd tiek lemts Zemkopības
ministrijā.
Šobrīd nenoadministrēti ir 96 VPM iesniegumi un
80 Erozijas/rugaines iesniegumi, nav izmaksāts
atbalsts apmēram 2 miljonu latu apmērā. Savukārt
šogad kopā jau ir izmaksāti 172 miljoni latu.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv
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PASĀKUMS AGROVIDE
Pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Rugāju
lauks ziemas periodā” teikts: kultūraugus atstāj uz
lauka nenopļautus līdz nākošā gada 1. martam...
(41.3)
1. kā uz to attiecas nosacījums 41.4 – nelieto augu
aizsardzības līdzekļus un minerālmēslus, t.i., no
kura brīža tas stājas spēkā – vai jau no kultūraugu
iesēšanas brīža vai tikai rudens – ziemas periodā
(vai ir noteikts datums?)?
Augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst lietot rudens/
ziemas periodā pēc ražas novākšanas līdz nākamā gada
1. martam.
2. lūdzu, miniet piemērus, kuros gadījumos kultūraugus nenovāc līdz 1. martam? Vai tas nozīmē, ka,
jau pavasarī sējot, paredz, ka lauks netiks novākts
līdz 1. martam?
Šī norma ir iestrādāta ārkārtas gadījumiem, kad kultūraugus rudens periodā nav iespējams no lauka novākt, kā
arī attiecībā uz enerģijas kultūraugiem (piemēram, mieža brāli), kurus novāc tikai nākamā gada pavasarī.
Līdz 10. jūnijam precīzi noteikt laukus, kuri tiks
atstāti rugainei, ir pagrūti. Diemžēl daudz ko nosaka
arī laika apstākļi. Noteikts, ka pieteikto platību nedrīkst mainīt, bet vai nedrīkst samainīt arī laukus, ja
platība saglabājas?
Laukus samainīt drīkst, bet par to savlaicīgi jāinformē
Lauku atbalsta dienests un jāsaglabā sākotnēji pieteiktais hektāru skaits. Ja par lauku maiņu LAD nebūs informēts un kontroles laikā atklāsies, ka pieteiktajā laukā nav
rugaines, atbalsts netiks piešķirts.

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (EPS)
Vai ir iespējams EPS sistēmā par piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu ieviest izprintējamas
izziņas, kas jāiesniedz degvielas uzpildes stacijā
(ja izziņa ir pazaudēta vai tās oriģināls iesniegts
vienai kompānijai, tagad ir jāiet uz LAD pēc
nākamās izziņas)?
Jā, tāda izziņa EPS drīz tiks izveidota, ar jauno saimniecisko gadu tā būs pieejama.
SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA
Vai mainīsies savstarpējās atbilstības noteikumu prasības platībām, kuras pieteiktas atbalsta maksājumiem 2011. gadā?
Jā, savstarpējās atbilstības prasības ir nedaudz mainītas – ir precizēti gan Laba lauksaimniecības un
vides stāvokļa nosacījumi (LLVN), gan Minimālās
mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas prasības (MMP), gan obligātās pārvaldības prasības, kuras stājās spēkā, sākot ar 2011. gadu. Pielikumā pievienojam materiālu ar likumā noteiktajām pārvaldības prasībām.
Ar visiem jautājumiem un atbildēm var iepazīties
arī LAD mājaslapā (www.lad.gov.lv), kur ievietoti
dokumenti par likumā noteiktajām pārvaldības
prasībām, kā arī labiem lauksaimniecības un vides
apstākļiem.
Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc LAD informācijas

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Pasākums „Lauku saimniecību modernizācija”
Grozījumi pasākumā „Lauku saimniecību
modernizācija”
2011. gada 23. jūnijā stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””.
Ar šiem grozījumiem ir precizēts ekonomiskās dzīvotspējas nosacījums – ekonomisko dzīvotspēju tāpat kā
līdz šim apliecina pozitīva naudas plūsma pārskatā projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Noteikumi paredz, ka atbalsta pretendenta – juridiskas vai
fiziskas personas, kas plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu, – otrajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas ieņēmumiem no
lauksaimniecības produktu ražošanas ir jāpalielinās vismaz par trijiem procentiem vai izdevumiem jāsamazinās
par trijiem procentiem salīdzinājumā ar pirmo noslēgto
gadu pēc projekta īstenošanas. Grozījumi veikti, lai būtu
iespējams objektīvi aprēķināt un piemērot dzīvotspējas
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kritēriju jaunajiem uzņēmējiem, kas tikai pēc projekta īstenošanas uzsāk lauksaimniecības produktu
ražošanu.
Turpmāk projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību apliecinošie dokumenti būs
jāiesniedz reizē ar projekta iesniegumu vai triju
mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu spēkā stāšanās. Ja finansējuma pieejamību apliecinošie dokumenti nebūs iesniegti
kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu, tajā iekļaus nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem
finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiks
iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu zaudēs spēku.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv
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Pēc 2011. gada 1. aprīļa iesniegtajiem projektu iesniegumiem, kurus paredzēts īstenot LAD Dienvidkurzemes,
Ziemeļkurzemes, Zemgales, Lielrīgas, Ziemeļvidzemes
un Viduslatvijas, kā arī reģionālo lauksaimniecības pārvalžu (RLP) teritorijā, noteikta 25% atbalsta intensitāte
tehnikas un iekārtu iegādei un 40% vispārējām izmaksām, bet Dienvidlatgales, Austrumlatgales un Ziemeļaustrumu LAD RLP teritorijā īstenojamiem projektiem
saglabāta 40 % intensitāte tehnikas un iekārtu iegādei.
Savukārt projektu iesniegumiem, kas tika iesniegti līdz
2011. gada 31. martam un par kuriem vēl nav pieņemts
lēmums, piemēros tos atbalsta saņemšanas nosacījumus, kādi bija spēkā šo projektu iesniegumu iesniegšanas brīdī.
Kooperatīvi var pieteikties atbalstam
LAD informēja, ka nākamā projektu pieņemšanas kārta
lauksaimniekiem varētu tikt izsludināta rudenī, kad LAD
būs izvērtējis iepriekšējās kārtās iesniegtos projektus.
Tāpēc par LAP pasākumu kārtu izsludināšanu lauksaimniekus aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai.
Savukārt 10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām notiks no 2011. gada 1. augusta līdz
31. augustam. Pieejamais publiskais finansējums atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām ir Ls 5 000 000.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek
veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir
8 mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija –
divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā:
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Pirms projektu iesniegšanas ir jāiepazīstas ar minētajiem MK noteikumiem, un projekta iesniegums
ir jāiesniedz uz jaunajām pieteikuma veidlapām.
LAD informē par projektu rindošanas secību
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv atbalsta pretendentiem turpmāk būs pieejama informācija par
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pasākumos iesniegtajiem projektu iesniegumiem,
kuri sarindoti atbilstoši projektu atlases kritērijiem.
Projekti tiek rindoti gadījumos, ja attiecīgajā projektu iesniegšanas kārtā pieteiktas publiskais finansējums ir pārsniedzis izsludināto finansējumu.
Saraksts ar sarindotajiem projektiem ir atrodams
ELFLA attiecīgā pasākuma sadaļā. Sarakstā ir norādīts projekta iesnieguma numurs, atlases kritēriju
punktu skaits un publiskā finansējuma apjoms.
Tādejādi atbalsta pretendenti var sekot līdzi projektu izvērtēšanas secībai un provizoriskajiem lēmumu pieņemšanas termiņiem.
LAD atgādina, ka pasākumā „Lauku saimniecību
modernizācija” tika rindoti tie projekti, kurus plānots īstenot Dienvidkurzemes, Lielrīgas, Zemgales
un Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības
pārvalžu teritorijā. Projektu iesniegšanas kārta noslēdzās š.g. 31. martā.
Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc LAD un ZM informācijas un MK noteikumiem

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Jauni MK noteikumi par gada pārskatiem
No 2011. gada 1. jūlija stājas spēkā divi jauni Ministru
kabineta noteikumi. Šie noteikumi attiecas uz tām personām, kuras piemēro Gada pārskatu likumu.
MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 488 „Gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumi” nosaka:
• kārtību, kādā finanšu pārskatā atspoguļo notikumus
pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu,
grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus;
• kārtību, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas un no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām,
gūstot procentus, autoratlīdzības un dividendes;
• pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un ar tiem
saistīto izmaksu atspoguļošanas kārtību;
• uzkrājumu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas kritērijus un metodes;
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• kārtību, kādā sabiedrība, kura ir būvlīguma darbuzņēmējs vai cita ilgtermiņa līguma darbu izpildītājs, uzskaita un novērtē ar būvlīgumu vai citu
ilgtermiņa līgumu saistītos ieņēmumus un izdevumus.
MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 481 „Noteikumi par
naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu
pārskata saturu un sagatavošanas kārtību” nosaka
• naudas plūsmas pārskata saturu un sagatavošanas kārtību;
• pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.
Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, ar 1. jūliju
spēku zaudē MK 27.03.2007. noteikumi Nr. 201
„Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas
grāmatvedības standartiem”.
Sagatavoja LLKC Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja Linda Puriņa
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AUGKOPĪBA
Jūnijā ražas prognozēšana tika veikta vasarājiem –
vasaras kviešiem, miežiem, auzām, rapsim un griķiem.
Raža prognozēta visos Latvijas reģionos – Kurzemē,
Zemgalē, Viduslatvijā, Vidzemē un Latgalē. 2011. gadā
vasaras kviešiem tiek prognozēta raža 3,0 t/ha, vasaras
miežiem – 2,5 t/ha un auzām – 2,1 t/ha. Salīdzinot
2010. un 2011. gada vidējās ražu prognozes jūnijā, var
secināt, ka tās 2011. gadā ir vidēji par 10%, bet vasaras
rapsim – par 15% zemākas nekā 2010. gadā. Vienīgi griķiem tiek prognozēta nedaudz augstāka raža – vidēji par
0,9 t/ha jeb 12% vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada
prognozēm šajā mēnesī. Viens no faktoriem, kas ietekmēja vasarāju sējumu sadīgšanu un attīstību, bija laika
apstākļi maijā un jūnijā. Maijā laiks bija mainīgs – gan
sals un sniegs, gan karstums, gan vietām ieilgušo sausumu nomainīja bagātīgas lietusgāzes. Maija pirmajā dekādē turpinājās nokrišņu deficīta periods – Latvijas lielākajā daļā laikā no 11. aprīļa – 10. maijam nokrišņu daudzums bija 1-10% no šī perioda nokrišņus normas. Tas
būtiski noteica sējumu sadīgšanas un attīstības apstākļus. Savukārt maija pirmajā dekādē kopumā Latvijā bija
tikai 30% no nokrišņu normas. Labvēlīgi laika apstākļi
atkal iestājās mēneša otrajā un trešajā dekādē. Diennakts vidējā gaisa temperatūra maija pirmajā dekādē
bija 2 līdz 5 oC zemāka par normu, pārējās mēneša

3.5

3.2

3.0

3.0

dienās tā svārstījās ±2 oC robežās ap normu. Jūnija
pirmā dekāde sākās ar karstu un sausu laiku – vidējā gaisa temperatūra sasniedza +20 ºC, kas ir 6,3 ºC
virs normas, bet nokrišņu daudzums vidēji Latvijā
bija tikai 13% no normas, kas var ietekmēt vasarāju
graudaugu sējumu produktivitāti. Šādos apstākļos
graudaugu un rapša papildmēslošana nebija iespējama, līdz ar to aizkavējās augu attīstība. Jūnija otrā
dekāde kopumā Latvijā bija 0,7 ºC siltāka par normu, bet dekādes nokrišņu daudzums bija 35% virs
normas.
2011. gada turpmākajos mēnešos raža tiks prognozēta gan ziemājiem, gan vasarājiem, to skaitā
graudaugiem, rapsim un kartupeļiem, kā arī tiks
apkopota informācija par ziemāju ievākumu.
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv
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Laukaugu ražas prognozēšanas rezultāti jūnijā
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Vasarāju ražas prognožu salīdzinājums
2010. un 2011. gadā

SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA
Iepriekšējā „Lauku Lapā” (Nr. 75) sākām publicēt Zemkopības ministrijas sagatavotās informatīvās lapas par savstarpējo atbilstību. Šoreiz par dzīvnieku identifikācijas
un reģistrācijas obligātajām pārvaldības prasībām.
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Par visām prasībām papildu informāciju var iegūt
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” sagatavotajā rokasgrāmatā „Savstarpējās
atbilstības pārvaldības prasības Latvijā” (pieejama
tīmekļa vietnē www.llkc.lv).
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II. DZĪVNIEKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA – obligātā pārvaldības prasība
ZM informācija

6. CŪKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
Prasības mērķis: nodrošināt iespēju ātri un precīzi izsekot dzīvnieku kustībai un atbilstošu kontroli dzīvnieku
slimību gadījumos, kad tiek radīts risks sabiedrības un
dzīvnieku veselībai.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz cūku īpašniekiem un
turētājiem, kas pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem
un atsevišķiem Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro cūku īpašniekam
un turētājam
1. Ganāmpulks un novietne, kurā atrodas cūkas, ir jāreģistrē LDC, iesniedzot ganāmpulka vai novietnes kartīti, kā arī gadījumos, ja ganāmpulks vai novietne tiek
likvidēta, atjaunota vai tiek mainīta tās atrašanās adrese.
2. Cūkas jāapzīmē ar krotāliju vai tetovējumu pirms katras dzīvnieka pārvietošanas ārpus novietnes.
3. Ja cūkas ir ievestas (izņemot nokaušanai) no citas
valsts, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē, norādot savas novietnes numuru, bet saglabājot
arī oriģinālo apzīmējuma numuru.
4. Cūku apzīmējumam ir jābūt skaidri redzamam un
salasāmam, tas nedrīkst traucēt dzīvnieku labsajūtu
un kaitēt veselībai. Krotālijas novietnes numuram vai
individuālajam numuram, ja tāds ir, jābūt uzrakstītam
ar noturīgu tinti vai uzdrukātam.

5. Ja tetovējums kļūst nesalasāms, tas ir jāatjauno;
ja krotālija nozaudēta, tā ir jāaizstāj ar jaunu.
6. Krotālijā vai tetovējumā norādīto novietnes numuru nedrīkst aizstāt bez LDC atļaujas.
7. Jākārto pastāvīgās vai pagaidu novietnes dzīvnieku reģistrs (elektroniski vai papīra formā),
nodrošinot cūku skaita un pārvietošanas datu
uzskaiti.
8. Cūku skaita un pārvietošanas dati jāglabā vismaz par trijiem iepriekšējiem gadiem.
9. Katru mēnesi līdz 10. datumam LDC jānosūta
aizpildīts mēneša kopsavilkums par cūku kustību. Ja cūkas audzē pašu vajadzībām, tad kopsavilkumu par cūku kustību iesniedz datu centrā
mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas
novietnē un turpmāk par katru iepriekšējo pusgadu mēneša laikā pēc 1. janvāra un 1. jūlija.
10.LDC 7 dienu laikā jāiesniedz dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, ja cūkas pārvieto no/uz
novietnes/i (izņemot pārvietošanu uz kautuvi).
11.Turētājam pēc pieprasījuma jāsniedz Pārtikas un
veterinārajam dienestam informācija par cūkām,
kas bijušas viņa īpašumā, norādot to izcelsmi un
identifikāciju, kā arī, ja nepieciešams, galamērķi,
kur tās turētas, pārvestas, pārdotas vai nokautas.

Normatīvie akti
• MK 2003. gada 16. decembra noteikumu Nr. 712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 13., 15. (izņemot otro teikumu), 21., 23., 42., 43.1., 44., 45., 46. un
46.1 punkts
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II. DZĪVNIEKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA – obligātā pārvaldības prasība
ZM informācija

7. LIELLOPU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
Prasības mērķis: nodrošināt iespēju ātri un precīzi izsekot dzīvnieku kustībai un atbilstošu kontroli dzīvnieku
slimību gadījumos, kad tiek radīts risks sabiedrības un
dzīvnieku veselībai.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz liellopu īpašniekiem
un turētājiem, kas pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem Lauku attīstības programmas 2. ass
maksājumiem.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro liellopu īpašniekam un turētājam
1. Ganāmpulks un novietne, kurā atrodas dzīvnieki, ir
jāreģistrē LDC, iesniedzot ganāmpulka vai novietnes
kartīti, kā arī gadījumos, ja ganāmpulks vai novietne
tiek likvidēta, atjaunota vai tiek mainīta tās atrašanās
adrese.
2. Liellopi ir jāapzīmē ar LDC izsniegtām krotālijām abās
ausīs.
3. Dzīvnieku apzīmējumam ir jābūt skaidri redzamam un
salasāmam, tas nedrīkst traucēt dzīvnieku labsajūtu
un kaitēt veselībai.
4. Jaundzimušie teļi ir jāapzīmē ar krotālijām ne vēlāk kā
20 dienu laikā pēc piedzimšanas.
5. Ievedot liellopus no citas ES dalībvalsts, jāsaglabā to
oriģinālās krotālijas.
6. Ievedot liellopus no valsts, kas nav Eiropas Savienības
dalībvalsts, ievestie liellopi ir jāapzīmē ar krotālijām
20 dienu laikā, izņemot, ja tie 20 dienu laikā tiek
nokauti.

7. Pēc liellopu apzīmēšanas ar krotāliju 7 dienu
laikā apzīmēšanas akts jānosūta LDC.
8. Krotāliju nedrīkst noņemt vai aizstāt bez LDC
atļaujas.
9. Krotālijas nozaudēšanas gadījumā 7 dienu laikā
tā ir jāaizstāj ar citu, kurā norādīts tāds pats apzīmējuma numurs.
10.Jākārto pastāvīgās vai pagaidu novietnes dzīvnieku reģistrs (elektroniski vai papīra formā) un
dati par katru individuāli apzīmējamo liellopu
šajā reģistrā jāglabā vismaz trīs gadus pēc liellopa pārvietošanas vai likvidēšanas.
11.LDC 7 dienu laikā jāiesniedz dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, ja liellopu pārvieto no/uz
novietnes/i (izņemot pārvietošanu uz kautuvi).
12.LDC 7 dienu laikā jānosūta notikumu ziņojumu
lapa, ja liellopi ir nobeigušies vai nokauti novietnē, to pēcnācēji ir nobeigušies vai nokauti neapzīmēti (līdz 20 dienu vecumam).
13.Liellopa pase tiek izsniegta tikai gadījumos, ja
liellopi tiek izvesti uz citu valsti.
14.Turētājam pēc pieprasījuma Pārtikas un veterinārajam dienestam ir jāsniedz informācija par
liellopiem, kas bijuši viņa īpašumā, to izcelsmi
un identifikāciju, kā arī, ja nepieciešams, galamērķi, kur tie turēti, pārvesti, pārdoti vai nokauti.

Normatīvie akti
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu,
4. un 7. pants
• MK 2003. gada 16. decembra noteikumu Nr. 712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 15. (izņemot otro teikumu), 18. (izņemot teikuma daļu par apsēklošanu)),
21., 27., 28. un 35. punkts
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8. AITU UN KAZU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
Prasības mērķis: nodrošināt iespēju ātri un precīzi izsekot dzīvnieku kustībai un atbilstošu kontroli dzīvnieku
slimību gadījumos, kad tiek radīts risks sabiedrības un
dzīvnieku veselībai.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz aitu un kazu īpašniekiem un turētājiem, kas pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un atsevišķiem Lauku attīstības programmas
2. ass maksājumiem.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro aitu un kazu īpašniekam un turētājam
1. Ganāmpulks un novietne, kurā atrodas dzīvnieki, ir
jāreģistrē LDC, iesniedzot ganāmpulka vai novietnes
kartīti, kā arī gadījumos, ja ganāmpulks vai novietne
tiek likvidēta, atjaunota vai tiek mainīta tās atrašanās
adrese.
2. Aitas un kazas ir jāapzīmē ar LDC izsniegtām krotālijām abās ausīs. Ja aitu vai kazu izved uz citu Eiropas
Savienības dalībvalsti, dzīvnieku apzīmē elektroniski,
iestiprinot tā kreisajā ausī elektronisku krotāliju.
3. Dzīvnieku apzīmējumam ir jābūt skaidri redzamam un
salasāmam, tas nedrīkst traucēt dzīvnieku labsajūtu
un kaitēt veselībai.
4. Jaundzimušās aitas un kazas ir jāapzīmē ar krotālijām
ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc piedzimšanas.
5. Ievedot aitas un kazas no citas ES dalībvalsts, jāsaglabā to oriģinālās krotālijas.

6. Ievedot aitas un kazas no valsts, kas nav Eiropas
Savienības dalībvalsts, tās ir jāapzīmē ar krotālijām 20 dienu laikā, izņemot, ja tās 5 dienu laikā
tiek nokautas.
7. Krotāliju nedrīkst noņemt vai aizstāt bez LDC
atļaujas.
8. Krotālijas nozaudēšanas gadījumā, cik vien ātri
iespējams, tā ir jāaizstāj ar citu, kurā norādīts
tāds pats apzīmējuma numurs.
9. Jākārto pastāvīgās vai pagaidu novietnes dzīvnieku reģistrs (elektroniski vai papīra formā) un
dati par katru individuāli apzīmējamo aitu vai
kazu šajā reģistrā jāglabā vismaz trīs gadus pēc
aitas vai kazas pārvietošanas vai likvidēšanas.
10.LDC 7 dienu laikā jānosūta notikumu ziņojumu
lapa, ja liellopi ir nobeigušies vai nokauti novietnē, to pēcnācēji ir nobeigušies vai nokauti neapzīmēti (līdz 20 dienu vecumam).
11.Turētājs pēc pieprasījuma Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz informāciju par aitām
un kazām, kas bijušas viņa īpašumā, to izcelsmi
un identifikāciju, kā arī, ja nepieciešams, galamērķi, kur tās turētas, pārvestas, pārdotas vai
nokautas.

Normatīvie akti
• Padomes Regulas (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas
un reģistrācijas sistēmu, 4. un 5. pants
• MK 2003. gada 16. decembra noteikumu Nr. 712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 15. (izņemot otro teikumu) un 50. punkts

Nākamajā „Lauku Lapā” – par sabiedrības un
dzīvnieku veselības prasībām.
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Lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasības
jāievēro precīzi
Šajā Lauku Lapas numurā Zemkopības ministrijas sagatavotajā materiālā tiek skaidrotas dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas obligātās pārvaldības prasības, kas
paredzētas savstarpējās atbilstības noteikumu ietvaros.
To nepieciešamību komentē Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Lopkopības nodaļas konsultantseksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns:
- Savstarpējās atbilstības prasības lauksaimniekiem lopkopības jomā par lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju
mūsu zemniekiem nav nekas jauns un pārsteidzošs, jo
tās ir spēkā kopš 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas
Savienībā. Taču par to ievērošanu nepieciešams periodiski atgādināt, jo lielākā daļa zemnieku saimniecību
piesakās uz ES tiešajiem platību maksājumiem un šo
savstarpējās atbilstības prasību izpilde gan augkopībā,
gan lopkopībā ir kā kontroles mehānisms, lai zemnieks
saņemtu maksājumus – pilnā vai daļējā apjomā.
Daļai lauksaimnieku šķiet, ka savstarpējās atbilstības
prasības ir Briseles un Latvijas birokrātu iegriba, tomēr to
piemērošanai ir sava jēga.
Identifikācijas un reģistrācijas kārtība, kas noteikta katrai
dzīvnieku sugai atsevišķi, valsts institūcijām kalpo kā
kontroles mehānisms gadījumos, kad ganāmpulki tiek
apdraudēti dažādu sevišķi bīstamu infekcijas slimību
gadījumos. Tādēļ, lai operatīvi veiktu sevišķi bīstamu
slimību apkarošanas pasākumus, precīzs dzīvnieku un
dzīvnieku novietņu reģistrs ir vienīgais instruments sekmīgai slimības apkarošanas plānu izstrādei.
Attiecībā uz savstarpējās atbilstības prasību ieviešanu
praksē lauksaimniecības konsultantu uzdevums ir palīdzēt zemniekiem vieglāk izprast ES un nacionālo likumdošanu. Taču nevajadzētu lieki uztraukties par LLKC konsultantu ierašanos saimniecībās, jo viņi neveic to pārbaudi. Konsultantu misija ir nevis kontrolēt lauksaimniekus, bet izskaidrot viņiem savstarpējās atbilstības prasības, t.sk., arī lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas
un reģistrācijas pasākumu nepieciešamību tā, lai saimnieki saprastu, kāpēc šīs prasības ir saistošas personām,
kuras nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanu.
Īpaši šobrīd ir aktuāla savstarpējās atbilstības prasību
sadaļa par ganāmpulku, dzīvnieku un dzīvnieku reģistrāciju, jo ES un arī citās valstīs periodiski tiek konstatēti
TSE – Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas jeb tā sauktās „govju trakuma slimības” gadījumi. Slimība ir bīstama arī cilvēkiem, jo, apēdot ar TSE saslimuša dzīvnieka
gaļu, ir novēroti saslimšanas gadījumi ar KreicfeldaJakoba slimību, kuru nav iespējams izārstēt.
Jāapzinās, ka arī Latvijā ir iespējami atgremotāju saslimšanas gadījumi, jo notiek plaša tirdzniecība ar ES valstīm.
Tādēļ jāpanāk, lai mūsu valstī pārtika būtu iespējami
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droša. To var veikt, ja tiek nodrošināta lauksaimniecības produkcijas izsekojamība visos ražošanas
ķēdes posmos no saimniecības līdz gala patērētājam.
Tāpēc ir nepieciešama ganāmpulku, dzīvnieku novietņu un dzīvnieku reģistrācija saimniecībās, lai
tālāk kautuvēs būtu iespēja marķēt liemeņus, bet
gaļas pārstrādes cehos – gatavo produktu, kas nonāks veikala plauktā. Līdzīga produktu izsekošanas
shēma tiek piemērota piena un piena produktu
apritē.
Cūku identifikācijas un reģistrācijas noteikumi ir
nedaudz atvieglotāki nekā liellopu, aitu un kazu
reģistrācijas noteikumi. Prasība apzīmēt cūkas ar
individuālo krotāliju ir tikai šķirnes dzīvnieku
audzētājām saimniecībām. Preču saimniecībās
cūkas ar krotāliju, kurā norādīts novietnes reģistrācijas numurs, apzīmē gadījumos, kad tās tiek pārvietotas ārpus ganāmpulka vai novietnes (uz kautuvi, uz citu ganāmpulku vai valsti).
PVD īpaši stingri vērtēs neatbilstības saistībā ar
dzīvnieku apzīmēšanu, jo nesenais cūku brucelozes uzliesmojums Latvijā, klasiskā cūku mēra uzliesmojums Lietuvā un Āfrikas cūku mēra uzliesmojums dažos Krievijas apgabalos uzliek par pienākumu valsts kontrolējošām institūcijām pasargāt no
infekcijas slimību draudiem citas lopkopības saimniecības. Nemaz tālu pagātnē nav Latvijā pēdējais
klasiskā cūku mēra gadījums, kas reģistrēts
1996. gadā, bet kaimiņvalstī Lietuvā tikai šā gada
jūnijā pabeigti šīs infekcijas uzliesmojuma apkarošanas pasākumi. Tāpēc saimniekiem jāievēro ne
tikai minētie reģistrācijas noteikumi, bet īpaši –
higiēnas prasības novietnē.
Rezumējot – pret dzīvnieku novietņu, ganāmpulku
un dzīvnieku identifikācijas prasībām zemnieku
saimniecībām jāizturas ļoti nopietni, jo tas dod
iespēju novērst infekciju slimību apdraudējumu un
izplatību Latvijā, kā arī ļauj vieglāk valsts institūcijām veikt nepieciešamo kontroli tiešo platību maksājumu piešķiršanai konkrētā saimniecībā.
Sagatavoja LLKC Informācijas nodaļas
vecākā komunikāciju speciāliste Dace Millere
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Lauksaimnieki gūst idejas un saimniekošanas pieredzi tepat – Latvijā
Jau trešo gadu Valsts Lauku tīkla (turpmāk tekstā – VLT)
pasākumu ietvaros Latvijas lauksaimniekiem savas darbības pilnveidošanai tiek piedāvāta iespēja iegūt jaunas
zināšanas, pieredzi un idejas no kolēģiem dažādos Latvijas reģionos.
Pieredzes apmaiņas braucienu vispārīgais mērķis ir veicināt labas pieredzes un prakses apguvi un pārņemšanu,
kas sekmē Lauku attīstības programmas pasākumu īstenošanu. Šie braucieni tiek organizēti VLT Rīcības programmas 2009. – 2013. gadam ietvaros.
Līdzšinējā pasākuma īstenošanas pieredze liecina, ka
arvien vairāk lauksaimnieku, mežsaimnieku un lauku
iedzīvotāju izmanto iespēju praktiski apskatīt citas Latvijas lauku saimniecības, lai iepazītos ar to saimnieku pieredzi, ieteikumiem un nākotnes redzējumu.
Latvijā 2009. gadā pieredzes apmaiņas braucienos piedalījās 939 dalībnieki, 2010. gadā – 955 un šogad,
2011. gadā, aktīvi tiek organizēti 39 VLT atbalstītie pieredzes apmaiņas braucieni, kuru plānotais dalībnieku
skaits ir 1100 lauku iedzīvotāji.
Līdz šim 2011. gadā ir notikuši trīs pieredzes apmaiņas
braucieni Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē. Jēkabpils apkārtnes lauku iedzīvotāji tikās ar Vecumnieku, Iecavas,
Ozolnieku un Bauskas novada lauku uzņēmējiem, lai
lauku jaunatni un jaunos zemniekus, kuri nodarbojas ar
tradicionālo lauksaimniecību, iepazīstinātu ar saimniekošanas papildiespējām – lauku tūrismu, mājražošanu un
netradicionālo lauksaimniecību. Kuldīgas puses lauksaimnieki apmeklēja turpat netālu esošās Abavas ielejas
saimniecības un uzņēmumus, lai iepazītos ar veiksmīgas
saimniekošanas piemēriem dabas parka teritorijā, tai
skaitā netradicionālo lauksaimniecību, produkcijas

pārstrādi un lauku tūrisma iespējām, kā arī lai gūtu
vērtīgu pieredzi savu saimniecību tālākai attīstībai
un reģiona ekonomikas dažādošanai. Dobeles,
Auces un Tērvetes lauku uzņēmēji, pašnodarbinātie un novadu lauku attīstības speciālisti, iepazistoties ar Cēsu pusē saimniekojošo lauksaimnieku un
uzņēmēju darbības pieredzi un saimniekošanas
veidiem, ieguva jaunas idejas lauku ekonomikas
dažādošanai.
Brauciena dalībnieku atsauksmes apliecina šī pasākuma lietderību un vērtību. Biedrības „Dobeles
lauksaimnieku apvienība” biroja vadītāja Ilga Šteinmane ir pārliecināta, ka pieredzes apmaiņas brauciena laikā tā mērķis sasniegts – tika rastas idejas
lauku ekonomikas dažādošanai un iepazīts spilgts
piemērs tam, ka ar neatlaidību, mērķtiecību un
uzņēmību var daudz paveikt. Kuldīgas puses lauksaimnieki ir secinājuši, ka nav jābrauc tālu – daudz
interesantu un ievērojamu objektu ir arī blakus
novados, un viņi ir pārliecinājušies, ka arī dabas
parka teritorijā var veiksmīgi saimniekot – visu izšķir drosme, radoša pieeja un neatlaidība. Biedrības
„Pūpols” vadītāja Līvija Štolniece iespēju doties
pieredzes apmaiņas braucienā vērtē kā ļoti vērtīgu
pieredzi, jo brauciena dalībnieki var pārliecināties,
ka arī ar ierobežotiem līdzekļiem var panākt daudz,
tikai ir jābūt uzņēmīgam un izturīgam un jebkurai
problēmai ir jārod risinājums.
Plašākus pieredzes apmaiņas braucienu aprakstus
lasiet VLT mājas lapā hhtp://www.laukutikls.lv/
pieredzes_apmaina_latvija.
Sagatavots VLT Sekretariātā
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PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

ražotājiem mājās apstākļos
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana **
Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana **
Atbalsts par pārraudzības ganāmpulkā esošām slaucamām kazām ***
Atbalsts par vaislai ataudzējamām kazām ***
Atbalsts augstvērtīgu šķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai ****
Atbalsts ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai briežkopībā,
zvērkopībā, truškopībā, strauskopībā un biškopībā ****

Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
Kredītu fonds
Lauku saimniecību modernizācija - KOOPERATĪVIEM
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

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

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta
** Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
*** Iesniegumu iesniedz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija

Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats
Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu
Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš PAŠNODARBINĀTAJIEM
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 500 latus
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par ceturksni) - ja ienākums no kapitāla
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pieauguma mēnesī no 100.01 - 500 latiem

Riska samazināšana
Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)
Mikrouzņēmumu nodoklis
Darījumu kvītis
Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Netradicionālās nozares

Kazkopība

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Agrovides maksājumi
Kredītu fonds

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)

Iesniegums PVTM par nokautiem un eksportētiem liellopiem *
Iesniegums PVTM par zīdītājgovīm
Iesniegums PVTM par aitu mātēm
Šķiedras linu pirmapstrādes atbalsts Šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādes atbalsta iesniegums

Termiņš
1

5

Jūlijs
15
20
25

1

5

Augusts
15
20
25

Septembris
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv
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Grāmatvedība un nodokļi
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SIA “LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” PIEDĀVĀ
Lauku dienas demonstrējumu saimniecībās 2011. gada jūlijā un augustā

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
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Tēma
Biogāzes ražošanas iespējas no
dažādiem biomasas veidiem ražojošā
saimniecībā
Dažādu „Agrovides” pasākumu
ieviešana intensīvi ražojošā
saimniecībā
Šķiedras kaņepju izsējas normas
ietekme uz ražu un kvalitāti
Latgales reģionā

Saimniecība

Laiks

Papildinformācija

Z/s „Līgo”, Jelgavas novads
Lielplatones pagasts

27.07.2011.

Tālr. 63007557
I. Grantiņa

K/s „Klēts”, Gulbenes novada
Litenes pagasts

25.08.2011.

Tālr. 29337806
I. Šteinberga

SIA „Zalers”, Krāslavas novada
Piedrujas pagasts

26.08.2011.

Tālr. 65681102
V. Kairāns

LAPAS JOKS

Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku identifikācija nav nekas jauns.
Par to sīkāk izdevuma 5.-9. lpp.

LAUKU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvos izdevumus
“Lauku Lapa” un “Zivju Lapa” Jūsu e-pasta kastītē!
Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet
pieteikumu uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv. Uz šo e-pastu
varat sūtīt arī ieteikumus, kā mēs varētu pilnveidot
“Lauku Lapu” un “Zivju Lapu”.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta adresi, uz
kuru vēlaties saņemt izdevumu.

SAGATAVOTS
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220
Izdevumā:
I. Vorobjovas un N. Grickus zīmējumi
A. Brieža, D. Lozbeņova, S. Pāvilas un M. Millera foto

