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VALSTS UN ES ATBALSTS 

Vienotā platības maksājuma  
saņemšanas nosacījums  
„par pastāvīgo pļavu un ganību 
attiecību” 
 
Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar 
2007. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 269 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā at-
balsta shēmu ietvaros” 80. un 81. punktu Lauku 
atbalsta dienests ir aprēķinājis pastāvīgo pļavu un 
ganību un kopējās lauksaimniecības zemes platī-
bas attiecības izmaiņas pret 2005. gadu.  
2008. gadā uz Tiešajiem platību maksājumiem 
pieteiktās pastāvīgo pļavu un ganību platības ir 
palielinājušās un attiecība pret kopējo lauksaim-
niecības zemes platību salīdzinājumā ar 2005. ga-
du ir palielinājusies par 2,33%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopējā pastāvīgo pļavu un ganību attiecība nav 
samazinājusies, tādēļ lauksaimniekiem 2005. gadā 
deklarēto pastāvīgo pļavu un ganību platības ir 
jāsaglabā arī turpmāk. 
 

LAD sludinājums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
2008. gada 20. augustā 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

Atbalsts daļēji naturālo  
saimniecību pārstrukturēšanai 
 
2008. gada 30. augustā stājās spēkā MK noteikumi 
Nr. 668 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākumam „Atbalsts daļēji 
naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””, kas no-
teiks konkrētus nosacījumus, lai pieteiktos tieši 
šim atbalsta veidam. Pieteikšanās vispārīgie nosa-
cījumi šajā pasākumā ir ietverti MK noteikumos  
Nr. 664 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu 
veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”, kas stā-
jās spēkā 2008. gada 22. augustā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kāda būs projektu pieņemšanas kārtība? 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks kārtās. 
Lauku atbalsta dienests laikrakstā „Latvijas Vēstne-
sis” mēnesi iepriekš izsludinās projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņu, kas nebūs īsāks par  
30 kalendāra dienām, un attiecīgajai kārtai piešķirto 
publiskā finansējuma apmēru (līdzīgi kā citos Lauku 
attīstības programmas pasākumos jau iepriekš). 
 

Kāds ir pasākuma mērķis? 
Pasākuma „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturēšanai” mērķis ir veicināt daļēji naturālo 
saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot komerci-
ālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības 
attīstību. 
 

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas? 
Pasākuma ietvaros atbalstīs šādus ieguldījumus 
saimnieciskās darbības attīstībai: 
• iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde; 
• ēku būvniecība un rekonstrukcija; 
• nepieciešamo būvmateriālu iegāde; 
• ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos. 

Par atbalstu erozijas  
ierobežošanai 
  
Tiem saimniekiem, kuri 2006. gadā uzņēmās saistī-
bas saskaņā ar Lauku attīstības plāna pasākuma 
“Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežoša-
na” nosacījumiem, līdz šā gada 2. oktobrim ir jāaiz-
pilda un Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz 
“Erozijas ierobežošanas” iesniegums 2008. gadā.  

 
 
 
 
No 1. septembra LAD ir uzsācis iesnieguma veidla-
pu izsniegšanu reģionālajās lauksaimniecības pār-
valdēs. Lai saņemtu izdrukātu veidlapu, pretenden-
tiem jāuzrāda LAD klienta numurs. 
Sīkāka informācija LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv. 
   

LAD informācija 
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Kur varēs īstenot projektus? 
Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritori-
ja, kas šo noteikumu izpratnē 
• līdz 2008. gada 31. decembrim ir visa Latvijas teri-

torija, izņemot republikas pilsētas un rajonu admi-
nistratīvo centru pilsētas. Par lauku teritoriju uz-
skatāma arī rajonu administratīvo centru pilsētu ar 
lauku teritorijām lauku teritorija; 

• sākot ar 2009. gada 1. janvāri, – visa Latvijas terito-
rija, izņemot republikas pilsētas un novadu terito-
riālās vienības – pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir 
lielāks par 5000. Par lauku teritoriju uzskatāma arī 
novadu teritoriālās vienības – pilsētu ar lauku teri-
torijām, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000, 
– lauku teritorija. 

 
Cik liels būs pieejamais finansējums? 

Atbalsts tiks piešķirts ik gadu kā vienotas likmes  
summa. Atbalsta apjoms saimniecībai ir Ls 1054 ga-
dā, un tas tiks maksāts ne ilgāk kā piecus gadus pēc 
kārtas. Tas nozīmē, ka atbalsta pretendents uzņemas 
saistības (balstoties uz sastādīto plānu 5 gadiem), ka 
šo 5 gadu laikā viņš izpildīs visas plānotās aktivitātes 
un ieguldīs tajā saņemto atbalsta summu 
(ieguldījumi, iespējams, prasīs arī vēl papildu līdzek-
ļus no saimniecības līdzekļiem vai aizņēmumiem). 
Atbalsta saņēmēja saistību (piecu gadu) periodā 
veiktajam minimālajam ieguldījuma apjomam ir jā-
būt vismaz Ls 5270 (tas ir, gada atbalsta apjoms  
Ls 1054 x 5 = Ls 5270), bet pirmo trīs gadu laikā – 
vismaz Ls 3162 (Ls 1054 x 3 = Ls 3162). Atbilstoši šim 
nosacījumam saimniecībai, piesakoties uz šo atbal-
stu, noteikti ir jāveic ieguldījumi katru gadu, kas pēc 
tam ir jānorāda arī ikgadējā atskaitē par padarītajiem 
darbiem un to atbilstību iesniegtajam attīstības plā-
nam pirms atbalsta saņemšanas. 
Saistību perioda ceturtajā gadā Lauku atbalsta die-
nests pārskata ieguldījumu atbilstību iepriekš minē-
tajam saimniecības attīstības plānam. Ja plānā pare-
dzētie ieguldījumi trīs gadu pārskata termiņā netiek 
veikti, atbalsts turpmāk netiek piešķirts, tomēr jau 
saņemtā summa nav jāatmaksā. 
 

Kā veiks projektu vērtēšanu un atlasi šajā  
pasākumā? 
Projekta iesniegumi tiks sarindoti pēc šādiem  
projektu atlases kritērijiem: 
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Kas varēs saņemt atbalstu? 
Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona 
(kuras juridiskā adrese atrodas projekta īstenošanas vie-
tā), kuras saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta ar 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. 

 Uz šo pasākumu nevarēs pieteikties tie saimnieki, 
kuri atbalstu daļēji naturālo saimniecību pārstruk-
turizācijai ir saņēmuši 2004.–2006. ga-da program-
mēšanas periodā. 

 
Kādi nosacījumi ir jāievēro atbalsta  

pretendentam? 
Atbalsta pretendentam 
• jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskats 

vai gada ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu; 

• saimnieciskās darbības neto apgrozījumam, neieskai-
tot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo no-
slēgto gadu ir jābūt vismaz Ls 2108, bet nevar pār-
sniegt Ls 7028; 

• īpašumā ir jābūt vismaz 1 ha lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes. Šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru 
specifika ļauj veikt lauksaimniecisko ražošanu bez 
zemes īpašuma; 

• ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ir jāvei-
do vismaz 50% no kopējās saimnieciskās darbības 
apgrozījuma. 

 
Kādi būs ekonomiskās dzīvotspējas kritēriji? 

Saimniecības attīstības plānā pieciem gadiem ir jāpierā-
da tās ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspē-
jas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesniegu-
ma iesniegšanas gadā un visos pārējos projekta īsteno-
šanas gados. Naudas atlikumam naudas plūsmā katra 
mēneša beigās ir jābūt pozitīvam. Trešajā gadā saimnie-
ciskās darbības neto apgrozījuma pieaugums ir jāparedz 
vismaz 30% apmērā, salīdzinot ar pieteikšanās gadā ie-
sniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu 
deklarāciju. 
 
 
 
 

Kritērijs Kritērija skaidrojums 

1. Projekta īstenošanas vieta Punktus par šo kritēriju saņems saimnieki, kuri 
projektu īsteno teritorijā ar 3., 4. vai 5. grupas 
attīstības indeksu 

2. Papildu punkti, ja projekta īstenošanas vieta 
atrodas MLA teritorijā 

Punktus saņems tās saimniecības, kuras  
projektu īstenos MLA teritorijās: 
• vairāk punktu (15) – 3. kategorijas MLA  

teritorijā; 
• 10 punktu – 2. kategorijas MLA teritorijā; 
• 5 punktus – 1. kategorijas MLA teritorijās 

Ja projektu atlasē punktu skaits būs vienāds, priekšrocī-
bas saņemt publisko finansējumu būs atbalsta preten-
dentam, kuram pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāks neto 
apgrozījums no lauksaimnieciskās ražošanas. Ja gan 

punktu skaits, gan apgrozījums no lauksaimnieciskās 
ražošanas būs vienāds, tad tiks atbalstīti visi attiecī-
gie projekti. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā 
pēc attiecīgajiem MK noteikumiem 
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LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kas varēs saņemt atbalstu? 
Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kuras ad-
ministratīvās teritorijas daļa atbilst nosacījumiem par 
teritoriju, kurā var īstenot projektu. 
 

Kur varēs īstenot projektus? 
Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritori-
ja, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir 
vairāk nekā 5000 iedzīvotāju (tas ir, Ādažu, Carnika-
vas, Garkalnes, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu 
novads, Babītes, Ķekavas, Mārupes, Olaines pagasts, 
Olaine, kā arī Baldones un Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritorijām). Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar 
lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku 
teritorijā. 
Lauku teritorija šo noteikumu izpratnē: 
• līdz 2008. gada 31. decembrim ir visa Latvijas teri-

torija, izņemot republikas pilsētas un rajonu admi-
nistratīvo centru pilsētas. Par lauku teritoriju uz-
skatāma arī lauku teritorija rajonu administratīvo 
centru pilsētās ar lauku teritoriju; 

• sākot ar 2009. gada 1. janvāri, ir visa Latvijas terito-
rija, izņemot republikas pilsētas un novadu terito-
riālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā  
5000 iedzīvotāju. Par lauku teritoriju uzskatāma arī 
novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar lauku 
teritoriju – lauku teritorija, ja attiecīgajā pilsētā ir 
vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. 

 
Cik liels būs pieejamais finansējums? 

• Vietējai pašvaldībai, kas izveidojusies līdz  
2006. gada 1. jūlijam, maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa būs Ls 140 000 laikposmā no  
2008. gada līdz 2013. gadam. 

• Vietējai pašvaldībai, kas izveidojusies pēc  
2006. gada 1. jūlija, kopējā maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa arī būs Ls 140 000, bet summējot 
apvienoto teritoriju attiecināmo izmaksu neizlieto-
tās summas laikposmā no 2008. gada līdz  
2013. gadam. 

 
Kāda būs atbalsta intensitāte? 

Atbalsta intensitāte būs 75% apmērā no projekta 
kopējās attiecināmo izmaksu summas. 
 
 

Pamatpakalpojumi ekonomikai un  
iedzīvotājiem  
 
2008. gada 12. jūlijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 525 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības  
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 
pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvo-
tājiem””. Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas pub-
liskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku  
teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. 
Lauku atbalsta dienests (LAD) saskaņā ar šiem MK notei-
kumiem un MK noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā pie-
šķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projek-
tu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības 
attīstībai” ir izsludinājis Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2007.–2013. gadam pasākumam „Pamatpakal-
pojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu iesniegu-
mu pieņemšanu šādās kārtās un ar šādu pieejamo pub-
lisko finansējumu: 
• 1. kārta no 2008. gada 8. septembra līdz 2008. gada 

30. septembrim ar kopējo publisko finansējumu  
Ls 30 000 000 apmērā; 

• 2. kārta no 2008. gada 1. oktobra līdz 2008. gada  
31. oktobrim ar kopējo publisko finansējumu  
Ls 5 000 000 apmērā; 

• 3. kārta no 2008. gada 3. novembra līdz 2008. gada  
28. novembrim ar kopējo publisko finansējumu  
Ls 5 000 000 apmērā; 

• 4. kārta 2008. gada 1. decembra līdz 2008. gada  
19. decembrim ar kopējo publisko finansējumu  
Ls 5 000 000 apmērā. 

 
Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir trīs 
gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta 
pretendentu un LAD. 
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: 
www.lad.gov.lv. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauk-
saimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridis-
kās adreses.  
 

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas? 
Pasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes: 
• pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neie-

tverot uzturēšanu; 
• vietējas nozīmes saieta namu, brīvā laika pavadīšanas, 

sporta un kultūras objektu (šo noteikumu izpratnē tie 
ir objekti, kuri pieder vai ir nodoti ilgtermiņa nomā 
vietējai pašvaldībai un atrodas tās teritorijā) būvniecī-
ba vai rekonstrukcija; 

• publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, kas tiek 
veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpoju-
mus pašvaldību teritorijās; 

• atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas 
būvniecība vai rekonstrukcija. 

Atbalsta pretendents vienā projekta iesniegumā var ie-
kļaut vairākas aktivitātes. 
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Kādiem atbilstības kritērijiem atbalsta  
pretendentam ir jāatbilst? 
Atbalsta pretendentam ir jāatbilst šādiem atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem: 
• īstenojot projektu, jāsasniedz attiecīgā pasākuma 

mērķi; 
• nevar aizvietot esošos pamatlīdzekļus. 
 

Ko neuzskata par pamatlīdzekļu aizvietošanu? 
Par esošo pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata pamat-
līdzekļu iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacīju-
miem: 
• projektā iegādātais pamatlīdzeklis tiek iegādāts papil-

dus esošajam pamatlīdzeklim; 
• projektā iegādātais pamatlīdzeklis būtiski maina ražo-

šanas vai tehnoloģiju raksturu; 
• būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā vienkāršotu 

rekonstrukciju. 
 

Kas ietilps attiecināmajās izmaksās? 
Attiecināmo izmaksu skaidrojums sadalīts pa īstenoja-
mām aktivitātēm. 
Aktivitātē „Pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukci-
ja, neietverot uzturēšanu” attiecināmajās izmaksās  
ietilps: 
• būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, kas saistītas 

ar autoceļu kompleksu saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem par autoceļiem. 

 
Aktivitātē „Vietējas nozīmes saieta namu, brīvā laika pa-
vadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai 
rekonstrukcija” attiecināmajās izmaksās ietilps: 
• būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojo-

ties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas 
par darbu veikšanu; 

• būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu teh-
nisko būvprojektu un uz atbalsta pretendenta sagata-
votu tāmi vai paredzamo līgumcenu; 

• būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas iekšējo un 
ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iek-
šējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apku-
res sistēmu būvniecībai vai rekonstrukcijai un to iekār-
tu iegādei. 

Aktivitātes „Publiski pieejamas teritorijas lab-
iekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreāci-
jas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās” attie-
cināmajās izmaksās ietilps: 
• būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, piemē-

ram, veloceliņu un ietvju būvniecība vai rekon-
strukcija; 

• pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana, lai nodroši-
nātu rekreācijas pamatpakalpojumu veikšanu 
(piemēram, apgaismošanas iekārtas, atkritumu 
urnas, tualetes konteineri, soli). 

 
Aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu energoap-
gādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija” attie-
cināmajās izmaksās ietilps: 
• būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pama-

tojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir 
atbildīgas par darbu veikšanu; 

• būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu 
tehnisko būvprojektu un uz atbalsta pretendenta 
sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu; 

• tehnikas un iekārtu izmaksas, lai nodrošinātu 
energoapgādes sistēmas darbību. 

 
Visās aktivitātēs attiecināmajās izmaksās ietilps arī 
vispārīgās izmaksas, piemēram, arhitektu, inženieru 
un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, 
tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licen-
ču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavo-
šanu vai ieviešanu un nepārsniedz 8% no projekta 
kopējās attiecināmo izmaksu summas. 
Atbalstu maksās tikai par iegādātajām precēm, kas ir 
atbalsta pretendenta īpašumā. Ja preces pērk uz 
nomaksu, par tām atbalstu izmaksā tikai tad, kad tās 
ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu. 
 

Kāda būs projektu vērtēšana un atlase šajā 
pasākumā? 
Projekta iesniegumus sarindos pēc teritorijas attīstī-
bas indeksa, sākot ar mazāko, saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par kritērijiem valsts budžeta dotācijas 
piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģionu 
attīstības aģentūrām Eiropas Savienības struktūrfon-
du līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā 
pēc attiecīgajiem MK noteikumiem  
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Jauna iespēja lauku iedzīvotājiem – 
Valsts Lauku tīkls! 
Valsts Lauku tīkls: savstarpēja sadarbība – 
ceļš uz attīstību 
 
Cik bieži ir dzirdēts, ka tur, kaimiņos viss notiek, citur 
Eiropā tās pašas lietas risina savādāk... ka mums jau nekā 
nav utt. Vai arī, ja kaut kur aktīvi iesaistāmies, tad tikai 
tajā jomā, kas mums ir tuva, bieži vien nezinot par citām 
aktivitātēm savā pagastā, rajonā vai valstī. 
Lai mazinātu šo savstarpējās informācijas apmaiņas trū-
kumu un dotu iespēju lauku iedzīvotājiem izglītoties, 
apmeklēt kaimiņu pagastus un valstis, apgūt to labo 
pieredzi, vai rastu iespēju pašiem piedalīties izstādēs un 
semināros, izgatavot informatīvus materiālus, lai pastās-
tītu par saviem sasniegumiem un veiktu pētījumus, ir 
izveidots Valsts Lauku tīkls. 
 
Valsts Lauku tīkla galvenais uzdevums ir veicināt dažādu 
organizāciju, valsts institūciju un sabiedriski aktīvo lauku 
iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, uzsvaru liekot uz in-
formācijas apmaiņas nodrošināšanu. 

 
 
 
 
 
 
 

Valsts Lauku tīkla izveidi un darbību pārrauga Zem-
kopības ministrija. Lēmējinstitūcija ir Sadarbības pa-
dome, kuru veido dažādu ministriju un valsts institū-
ciju, kā arī dažādu nozaru nacionālā līmeņa organizā-
ciju pārstāvji. Izpildinstitūcija ir Sekretariāts, kura  
funkcijas veic SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”. Sekretariāta centrālais birojs atro-
das Ozolniekos, bet katru no 9 reģioniem (attēlā – 
LLKC Valsts daļas reģionu sadalījums) pārstāv viens 
cilvēks. Šo cilvēku kontaktinformācija ir pieejama gan 
LLKC birojos, gan pie pašvaldību lauku attīstības spe-
ciālistiem.  
Šāda veida Lauku tīkli tiek veidoti katrā Eiropas Savie-
nības dalībvalstī, un, tiem apvienojoties, veidosies 
Eiropas Lauku tīkls. 

Lai nodrošinātu sekmīgu Valsts Lauku tīkla darbību, Sek-
retariāts, apkopojot Valsts Lauku tīkla dalībnieku priekš-
likumus, izstrādā Rīcības programmu, ikgadējo Rīcības 
plānu, koordinē šīs programmas īstenošanu un tehnisko 
nodrošinājumu. Rīcības programmā, līdzīgi kā Lauku 
attīstības programmā, tiks aprakstīti pasākumi, kuriem 
būs iespējams saņemt finansējumu no Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai Tehniskās palīdzības 
finanšu līdzekļiem. Kaut arī finansējums būs no Tehnis-
kās palīdzības paredzētajiem līdzekļiem, tas nenozīmē, 
ka par to varēs iegādāties traktorus vai datortehniku. Šī 
nauda ir paredzēta dažādām informācijas aktivitātēm – 
semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņas braucie-

niem, dalībai izstādēs, izglītības un pētniecības  
pasākumiem.  
 
Sekretariāts ir jau uzsācis darbu pie Rīcības  
programmas izstrādes, tāpēc interesentus lūdzam 
būt atsaucīgiem un izteikt savus ierosinājumus par 
sev aktuāliem, ar veidojamā Valsts Lauku tīkla darbī-
bu saistītiem pasākumiem! Rīcības programmas pa-
sākumu īstenošanu ir plānots uzsākt nākamajā gadā. 
 
Strādājam arī pie mājaslapas izveides, kurā varēsiet 
uzzināt aktualitātes un dalīties savā pieredzē un zinā-
šanās. 

LAUKU ATTĪSTĪBA 
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Par Valsts Lauku tīkla dalībnieku var kļūt jebkura organi-
zācija vai pārvaldes iestāde, kas aktīvi darbojas lauku 
attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā vai 
nacionālā līmenī. Sekretariāta darbinieki veido Valsts 
Lauku tīkla dalībnieku datu bāzi.  
 
Ja Jums ir vēlme un interese saņemt sīkāku informāciju 
par Valsts Lauku tīkla izveidi un darbību, bet vēlāk arī 
iesaistīties Rīcības programmas pasākumu īstenošanā, 

sūtiet, lūdzu, savu kontaktinformāciju uz zemāk  
norādīto e-pasta adresi! Priecāšos, ja dalīsieties ar 
mums arī savā pieredzē, kas varētu būt noderīga  
citiem – neturiet sveci zem pūra! 
 

Sagatavoja Valsts Lauku tīkla 
Sekretariāta vadītāja Liene Feldmane 

tālr. 63050220 
e-pasts: Liene.Feldmane@llkc.lv 

Lauku attīstības speciālistu pieredzes 
apmaiņa Somijā 
 
Šā gada jūnija vidū SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” lauku attīstības speciālisti no centrālā 
biroja Jelgavas rajona Ozolniekos un no reģionālajiem 
birojiem Bauskas un Talsu rajonā, piedalījās Mūžizglītī-
bas programmas „Leonardo da Vinci” finansētā pro-
jektā „Lauku attīstības speciālistu pieredzes apmai-
ņa Somijā”. 
 
Pieredzes apmaiņa notika Somijā, Tamperes reģionā, 
kur par programmas izpildi rūpējās Erajarvi ciemata  
attīstības biedrības (ERÄJÄRVEN KEHITTÄMISYHDISTYS 
RY) pārstāvis Reijo Kahelin. Projekta mērķis bija iepazī-
ties ar Somijas pieredzi vietējās lauku iniciatīvas veicinā-
šanas jomā un lauku attīstības aktivitātēm, smelties ide-
jas un gūt pieredzi lauku attīstības veicināšanai Latvijā.  
 
Pieredzes apmaiņas laikā dalībniekiem tika dota iespēja 
izprast valsts pārvaldes sistēmu lauku attīstības jomā, 
vietējo iedzīvotāju rīcību savas teritorijas attīstīšanā, 
salīdzināt to ar situāciju mūsu valstī un rast jaunas idejas 
lauku attīstības uzlabošanai un pilnveidošanai Latvijā. 
Programma bija ļoti daudzveidīga – tā ietvēra tikšanās 
ar dažāda līmeņu lauku attīstībā iesaistītām organizāci-
jām. Mums bija tikšanās pašvaldībās (Orivesi pilsētā – 
9300 iedz. + apkārtējās lauku teritorijas), Tamperes  
reģiona attīstības aģentūrā, Vammala apkārtnes vietējā 
iniciatīvas grupā (Juotsenten Reitti), Orivesi apkārtnes 
vietējā iniciatīvas grupā (Pomootori), Erajarvi ciemata 
attīstības biedrībā (pieredzes apmaiņas organizētājs), 
Erajarvi pamatskolā (tikām iepazīstināti ar mazo lauku 
skolu nozīmi, darbības kārtību, finansēšanas sistēmu, 
aktivitātēm), Erajarvi lauku sieviešu apvienībā, Lauku 

izglītības institūtā (lauksaimniecības skola, kas sniedz 
speciālās vidējās izglītības pakalpojumus, kā arī tālāk-
izglītības pakalpojumus dažādām grupām). Tampe-
res Nodarbinātības un ekonomikas centra Lauku De-
partamentā tikām iepazīstināti ar sistēmas darbību 
šajā jomā.  
 
Tā kā mums jau agrāk bija izveidojušies kontakti ar 
Reijo Kahelin no Erajarvi ciemata attīstības biedrības, 
tad to arī izvēlējāmies par uzņemošo organizāciju. 
Reijo aktīvi piedalās dažādās lauku attīstības aktivitā-
tēs un ir iesaistīts Somijas lauku attīstības plānošanā 
un tiešajā darbībā. Saskaņā ar mūsu mērķi program-
mas pasākumi pārsvarā notika lauku teritorijās, kur 
iepazināmies ar dažādām aktivitātēm kas aktuālas 
lauku iedzīvotājiem (piemēram, ciemata amatieru 
teātri, lauku māju – muzeju, privātiem muzejiem, 
kuros tiek vākti senie darbarīki, notika tikšanās ar 
ciemata aktīvajiem cilvēkiem u.tml.). Kontaktējoties 
ar lauku iedzīvotājiem bija acīmredzama viņu piede-
rības izjūta somu kopienai un patriotisms, kas mūs 
ļoti iedvesmoja. 
 

Sagatavots LLKC Projektu un attīstības daļā 
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SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA 
Atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem Latvijā 
līdz 2009. gadam drīkst nepiemērot atbalsta samazi-
nājumu gadījumos, ja šīs prasības netiek ievērotas.  
 
 

Dzīvnieku apzīmēšanas un  
identifikācijas prasības 
 

Ganāmpulku un/vai novietņu  
reģistrēšana 
Atbilstoši savstarpējās atbilstības prasībām dzīvnie-
kiem ir jābūt apzīmētiem un identificējamiem, kā arī 
ir jānodrošina iespēja izsekot to pārvietošanai visas 
dzīves laikā no to dzimšanas brīža līdz likvidēšanai 
vai nāves gadījumam. Tāpēc dzīvniekiem ir jābūt 

apzīmētiem un ganāmpul-
kiem un novietnēm, kuros 
tie tiek turēti, reģistrētiem. 
 

Kā reģistrēt jaunu ga-
nāmpulku un/vai  
novietni? 
Lai pirmo reizi reģistrētu 
ganāmpulku un/vai noviet-
ni īpašniekam ir jāaizpilda 
īpaša reģistrēšanas veidla-
pa un tā jānosūta valsts 
aģentūrai „Lauksaimnie-
cības datu centrs” (turp-
māk – LDC).  
Pēc iesnieguma saņemša-
nas LDC atsūtīs informāciju 
par ganāmpulkam un/vai 
novietnei piešķirto numu-

ru. Šis numurs novietnes un ganāmpulka pastāvēša-
nas laikā netiek mainīts. Jāņem vērā, ka viens īpaš-
nieks var piereģistrēt tikai vienu ganāmpulku. 
Ja laika gaitā ir notikušas pārmaiņas ganāmpulka vai 
novietnes datos (ganāmpulka vai novietņu likvidēša-
na, turētāja maiņa, kontaktpersonas vai tā adreses 
maiņa), īpašniekam 7 dienu laikā pēc attiecīgajām 
pārmaiņām ir jāaizpilda un jānosūta uz LDC ganām-
pulka vai novietnes reģistrēšanas veidlapa, uzrādot 
pārmaiņas, lai precizētu informāciju datu bāzē.  
 

Kas ir novietnes dzīvnieku reģistrs (novietnes 
žurnāls)? 
Ikvienā novietnē ir jāreģistrē visi ienākošie un izejošie 
dzīvnieki, tāpēc īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona 
rakstiski vai elektroniski veido novietnes dzīvnieku 
reģistru (žurnāls). Pēc dzīvnieka pārvietošanas vai 
ienākšanas novietnē 3 dienu laikā tas ir jāreģistrē 
žurnālā. Žurnālam ir jāatrodas pie īpašnieka vai turē-
tāja, un to glabā vismaz 3 gadus pēc pēdējā reģistrē-
tā dzīvnieka pārvietošanas vai likvidēšanas. 
 

Kas atbild par dzīvnieku apzīmēšanu? 
Par dzīvnieku apzīmēšanu ir atbildīgs dzīvnieka īpaš-
nieks vai viņa pilnvarota persona (kas varētu būt no-
vietnes turētājs vai zootehniķis, vai veterinārārsts, vai 

Par savstarpējo atbilstību 
 
Daudzi lauku saimnieki jau ir dzirdējuši tādu vārdu sali-
kumu kā „savstarpējā atbilstība”. Par to ir diezgan daudz 
runāts gan lielākajos laikrakstos un lauksaimnieku orga-
nizāciju sanāksmēs, gan arī Zemkopības ministrijas ma-
teriālos un konferencēs. 
Sākot ar šo numuru, arī „Lauku Lapā” tiks skaidrotas sav-
starpējās atbilstības prasības, kuras lauku saimniekiem 
obligāti būs jāievēro. Visas savstarpējās atbilstības prasī-
bas jau ir iestrādātas Latvijas normatīvajos aktos, tomēr, 
lai tās būtu pēc iespējas saprotamākas, nozares speci-
ālisti tās izskaidros „Lauku Lapā”. 
Savstarpējā atbilstība (turpmāk – SA) ir prasību kopums, 
kas Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem ir 
jāievēro, lai varētu saņemt tiešos maksājumus pilnā ap-
mērā un pretendēt uz atsevišķiem Lauku attīstības pasā-
kumiem. Savstarpējās atbilstī-
bas prasību galvenā doma ir 
panākt, lai lauksaimnieki ievē-
ro prasības attiecībā uz sabied-
rības, kā arī dzīvnieku un augu 
veselību un dzīvnieku labturī-
bu. Savstarpējā atbilstība ir 
saikne, kas veidojas starp at-
balsta saņemšanu un atbilstī-
bu noteiktiem nosacījumiem 
attiecībā uz lauksaimniecības 
zemi, ražošanu, aktivitātēm 
attiecībā uz vidi, sabiedrības, 
dzīvnieku un augu veselību, 
dzīvnieku labturību un labu 
lauksaimniecības un vides  
stāvokli. 
Šoreiz par prasībām lopkopī-
bas saimniecībām – dzīvnieku identifikācijas un reģistrē-
šanas prasībām. 
 
 

Savstarpējās atbilstības minimālās 
prasības lopkopības saimniecībām – 
dzīvnieku identifikācijas un  
reģistrēšanas prasības 
 
Savstarpējās atbilstības prasības nav jauni vai papildu 
likumi, bet gan īpaši izcelti Ministru kabineta noteikumu 
punkti, kuri ir obligāti jāizpilda. Visas SA prasības, kuras 
nosaka Eiropas Savienības regulas un/vai direktīvas, jau 
ir iestrādātas mūsu valsts normatīvajos aktos.  
SA prasības Latvijā tiks ieviestas pakāpeniski: ar  
2009. gadu būs jāievēro vides prasības un dzīvnieku ap-
zīmēšanas un identifikācijas prasības; ar 2011. gadu – 
sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības, 
dzīvnieku labturības nosacījumi. Lai saņemtu vienoto 
platības maksājumu, jau tagad lauksaimniekiem ir jāie-
vēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) 
nosacījumi.  
Ja lauksaimnieki šīs prasības neievēro, tad viņiem pare-
dzētos maksājumus var samazināt vai atcelt. 
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turētājam 7 dienu laikā jāaizpilda un jānosūta uz LDC 
iesniegums krotāliju iegādei. Pamatojoties uz šo ie-
sniegumu, LDC 20 dienu laikā pēc tā saņemšanas 
sagatavos jaunās krotālijas un dzīvnieku apzīmējuma 
atjaunošanas akta dublikātu un veiks to piegādi. 
 

Kad apzīmēšana nav nepieciešama? 
Dzīvnieka apzīmēšana nav obligāta, ja tas no citas 
valsts ir ievests tūlītējai nokaušanai. Šādu dzīvnieku 
pakļauj veterinārajai uzraudzībai un nokauj 3 dienu 
laikā pēc tā ievešanas.  
 
 

Aitu un kazu identifikācijas un  
reģistrēšanas prasības 
 

Kā un ar ko apzīmēt jēru un/vai kazlēnu? 
Jaundzimušie dzīvnieki ar krotālijām ir jāapzīmē ne 
vēlāk kā 20 dienu laikā pēc piedzimšanas, izmantojot 
īpašas stangas. Katru dzīvnieku apzīmē ar divām kro-
tālijām, kas satur identisku informāciju. Līdz krotāliju 
iespiešanai ir jānodrošina jaundzimušā dzīvnieka 
apzīmēšana pēc tā mātes, uzliekot atpazīšanas zīmi, 
kurā norādīts mātes identitātes numurs un jēra vai 
kazlēna dzimšanas datums.  
Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija ir līdzīga kā 
liellopiem – lai saņemtu identitātes numurus, turētā-
jam ir jāaizpilda iesniegums krotāliju iegādei un tas 
jānosūta uz LDC, kas nodrošinās krotāliju un aktu par 
dzīvnieku apzīmēšanu sagatavošanu un piegādi. 
Turētājam 7 dienu laikā pēc dzīvnieku apzīmēšanas 
ar krotālijām jānosūta datu centram aizpildīts akts 
par dzīvnieku apzīmēšanu.  
 

Ko darīt, ja pazudusi krotālija? 
Ja dzīvnieks ir pazaudējis krotāliju ar identitātes nu-
muru vai tas ir kļuvis nesalasāms, turētājam  
7 dienu laikā ir jāaizpilda un jānosūta datu centram 
iesniegums krotāliju iegādei. Datu centrs sagatavos 
jaunas krotālijas un izdrukās dzīvnieku apzīmējuma 
atjaunošanas akta dublikātu un veiks piegādi. 
 

Kad apzīmēšana nav nepieciešama? 
Dzīvnieka apzīmēšana nav obligāta, ja tas no citas 
valsts ir ievests tūlītējai nokaušanai. Šādu dzīvnieku 
pakļauj veterinārajai uzraudzībai un nokauj 3 dienu 
laikā pēc tā ievešanas. 
 

Kas ir notikumu ar dzīvniekiem reģistrēšana? 
Ja ir veiktas darbības, kas saistītas ar liellopu, aitu un 
kazu apzīmēšanu, apsēklošanu vai kastrāciju, ir pie-
dzimuši nedzīvi dzīvnieki, notikuši aborti vai dzīvnie-
ki ir nobeigušies vai nokauti līdz 20 dienu vecumam, 
tad turētājam 7 dienu laikā pēc minētajām pārmai-
ņām uz LDC ir jānosūta dzīvnieku uzskaites veidlapa 
vai informāciju par dzīvnieku apsēklošanu informāci-
jas precizēšanai datu bāzē. 
 
 
 
 
 

cita persona, kura būtu atbildīga par novietnes dzīvnie-
kiem). Identitātes numuru dzīvniekam LDC piešķir tikai 
tad, ja tas atrodas reģistrētā ganāmpulkā. 

 

Liellopu identifikācijas un  
reģistrēšanas prasības 
 

Kā un ar ko apzīmēt teļus? 
Jaundzimušie teļi ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pie-
dzimšanas ir jāapzīmē ar krotālijām, izmantojot īpašas 
stangas. Katru liellopu apzīmē ar divām krotālijām, kas 
satur identisku informāciju. Līdz krotāliju iespiešanai ir 
jānodrošina teļu atpazīšana pēc mātes, uzliekot atpazī-
šanas zīmi, kurā norādīts mātes identitātes numurs un 
teļa dzimšanas datums.  
Lai saņemtu identitātes numurus, dzīvnieku turētājam ir 
jāaizpilda iesniegums krotāliju iegādei un jānosūta uz 
LDC. Krotālijas ir jāpasūta vismaz divus mēnešus pirms 
to izmantošanas. Pamatojoties uz iesniegumu, LDC  
20 dienu laikā pēc tā saņemšanas sagatavos krotālijas un 
izdrukās aktus par dzīvnieku apzīmēšanu un veiks to 
piegādi. 
Dzīvnieku turētājs 7 dienu laikā pēc tam, kad ar saņem-
tajām krotālijām ir apzīmējis dzīvniekus un aizpildījis 
apzīmēšanas aktu, nosūta aizpildītu aktu par dzīvnieku 
apzīmēšanu uz LDC.  
 

Kad liellops saņem pasi? 
Datu centrā, pamatojoties uz aktu par dzīvnieka apzīmē-
šanu, 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas noformēs liello-
pa pasi, ko nosūtīs dzīvnieka īpašniekam. Ja liellopa pase 
ir nozaudēta, īpašniekam izsniedz pases dublikātu, pa-
matojoties uz datu bāzē esošo informāciju un īpašnieka 
iesniegumu datu centram.  
Ja liellopu ieved Latvijas teritorijā, īpašniekam 7 dienu 
laikā uz LDC ir jānosūta – liellopa pases oriģināls; doku-
menta kopija, kas apliecina liellopa izcelšanos; veterinārā 
sertifikāta kopija; dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, 
kurā norādīta valsts, no kuras liellops ir ievests un tā  
ievešanas mērķis.  
Minētos pakalpojumus LDC sniedz par maksu. 
 

Ko darīt, ja pazudusi krotālija? 
Ja dzīvnieks ir pazaudējis ausī iespiesto krotāliju ar  
identitātes numuru vai numurs kļuvis nesalasāms, tā 
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Vai jāreģistrē novietnē ienākošās un izejošās 
cūkas (cūku kustība)? 
Turētājam katru mēnesi ir obligāti jāaizpilda mēneša 
kopsavilkums par cūku kustību (dokuments, kurā 
atspoguļo cūku kustību novietnē attiecīgajā laika 
periodā), kas līdz nākamā mēneša 10. datumam ir 
jānosūta uz LDC. 
 

Sagatavoja LLKC Lopkopības nodaļas 
vecākā speciāliste Vita Juršāne 

Cūku identifikācijas un  
reģistrēšanas prasības 
 

Kā apzīmēt vaislas cūkas? 
Kuiļi, sivēnmātes, jauncūkas, jaunkuiļi, atšķirtie sivēni 
ganāmpulka atražošanai ir jāapzīmē ar krotālijām līdz 
atšķiršanai no mātes. Krotālija ir jāiestiprina cūkas kreisās 
auss vidējā trešdaļā. Jāņem vērā, ka individuālo numuru 
katrā vaislas cūku ganāmpulkā piešķir pieaugošā kārtībā 
no 00001 līdz 99999 un no ganāmpulka reģistra svītroto 
cūku individuālo numuru nedrīkst piešķirt atkārtoti.  
Vaislas cūkām individuālais numurs uz krotālijas ir jāuz-
raksta ar neizdzēšamu tinti vai jāuzdrukā.  
 

Kā apzīmēt nobarojamās cūkas? 
Nobarojamās cūkas ir jāapzīmē ar krotālijām, iespiežot 
tās pirms dzīvnieku pārvietošanas ārpus novietnes. Uz 
nobarojamo cūku krotālijas ir jānorāda valsts apzīmē-
jums (LV) un novietnes reģistrācijas numurs, ko veido  
7 cipari. Nobarojamo cūku apzīmēšanai var izmantot arī 
tetovēšanu, ko veic uz priekšējās ekstremitātes augšējās 
trešdaļas ar īpašām stangām. Rakstu zīmju augstumam ir 
jābūt vismaz 2 cm, tetovējumā ir jānorāda valsts apzīmē-
jums (LV) un novietnes reģistrācijas numurs no  
7 cipariem. 

 
 
 
 
 
ņemšanu karantīnas organismu atklāšanai un fitosa-
nitāro pasākumu piemērošanu bakteriālo iedegu 
atklāšanas gadījumā. Personai, kuras īpašumā ir bak-
teriālo iedegu saimniekaugu komercdārzs, kura platī-
ba ir ne mazāka par 1 ha, bet bumbierēm un krūmci-
donijām – ne mazāka par 0,5 ha, dārzs ir jāreģistrē 
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu pro-
duktu apritē iesaistīto personu reģistrā, kuru kārto un 
uztur Valsts augu aizsardzības dienests.  
 

Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā 
pēc VAAD informācijas un attiecīgajiem MK noteikumiem 

MK noteikumi par bakteriālo iedegu 
apkarošanas un izplatības  
ierobežošanas kārtību 
 
Ministru kabinets 2008. gada 21. jūlijā pieņēma noteiku-
mus Nr. 575 „Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatī-
bas ierobežošanas kārtība”, kas stājās spēkā 2008. gada 
9. augustā. Noteikumi nosaka kārtību, kādā apkaro augu 
karantīnas organismu – bakteriālo iedegu un ierobežo tā 
izplatību.  
Noteikumi attiecas uz bakteriālo iedegu saimniekaugu – 
ābeļu, bumbieru, vilkābeļu, pīlādžu, cidoniju, krūmcido-
niju, korinšu, eriobotriju, mespilu, ugunsērkšķu un Dāvi-
da fotīniju – augiem, izņemot augļus un sēklas.  
Noteikumi nosaka, ka Valsts augu aizsardzības dienests 
(VAAD) veic pārbaudes dažādās bakteriālo iedegu saim-
niekaugu augšanas un audzēšanas vietās, paraugu  

AUGKOPĪBA 
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Kartupeļu laukā gaišo gredzenpuvi vizuāli noteikt ir 
ļoti grūti, jo tai ir raksturīga slēptā infekcijas attīstības 
stadija, kad simptomi nav novērojami. Raksturīgākie  
simptomi kartupeļu virszemes daļā parādās audzēša-
nas perioda beigās, – sākot no apakšējām lapām 
augs vīst, lapu malas sarullējas uz augšu, lapas kļūst 
blāvas, pelēki zaļas, ar atsevišķiem lāsumiem. Kartu-
peļu gaišās gredzenpuves pazīmes vislabāk var novē-
rot, pārgriežot bumbuli šķērsām tuvu stolona piestip-
rināšanās vietai. Vadaudu gredzens vispirms kļūst 
stiklains, dzeltenīgs, vēlāk gaiši brūna josla apņem 
visus vadaudus.  
 
Pasākumi kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības 
ierobežošanai: 
• stādīt tikai sertificētu sēklas materiālu un vismaz 

četros gados nomainīt visu sēklas materiālu; 
• pamanot pirmās infekcijas pazīmes, paziņot par to 

Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālo noda-
ļu inspektoriem; 

• dezinficēt noliktavas, visu inventāru, kas bijis sa-
skarsmē ar inficētajiem vai nezināmas izcelsmes 
kartupeļiem; nomātu tehniku pirms izmantošanas 
savos kartupeļu laukos rūpīgi dezinficēt; 

• apkarot Kolorado vaboles, cikādes un laputis, kas ir 
infekcijas pārnēsātāji; 

• veikt kartupeļu bumbuļu pārbaudi uz kartupeļu 
gaišo gredzenpuvi pēc ražas novākšanas pirms 
realizācijas.  

 
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā 

pēc VAAD mājaslapā sniegtās informācijas 
 

Par kartupeļu gaišo gredzenpuvi 
 
Lai efektīvāk ierobežotu un apkarotu bīstamo karantīnas 
slimību – kartupeļu gaišo gredzenpuvi –, sākot ar  
2009. gada 1. janvāri būs spēkā MK noteikumi Nr. 365 
„Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatī-
bas ierobežošanas kārtība”, kuri paredz, ka kartupeļu 
audzētājiem katru gadu ir jāatjauno sēklas materiālu –
25% no apstādāmās platības, apstādot ar sertificētiem 
sēklas kartupeļiem.  
Kartupeļu gaišā gredzenpuve ir viena no bīstamākajām 
kartupeļu slimībām, kas var samazināt ražu pat līdz 50% 
un būtiski pazemina tās kvalitāti. Šobrīd slimības apkaro-
šanu un ierobežošanu paredz vairāki Ministru kabineta 
noteikumi.  
Ļoti daudzi kartupeļu audzētāji izmanto nesertificētu 
sēklas materiālu, kas nav pārbaudīts uz karantīnas orga-
nismu klātbūtni. Šobrīd prasība izmantot sertificētu kar-
tupeļu sēklas materiālu ir tikai tām saimniecībām, kurās 
ir atklāta kartupeļu gaišā gredzenpuve. Lai pierādītu, ka 
kartupeļu audzētājs šo prasību ievēro, tam ir divus ga-
dus jāglabā dokumenti, kas apliecina sertificētu sēklas 
kartupeļu iegādi .  
Ja saimniecībā konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve, 
noteikumi paredz ierobežojumus inficēto kartupeļu re-
alizācijai, lai novērstu risku, ka šie kartupeļi tiek stādīti 
jaunas ražas iegūšanai. Ar pārstrādes uzņēmuma piekri-
šanu inficētos kartupeļus atļauts realizēt kartupeļu pār-
strādei uzņēmumam, kuram ir piemērotas atkritumu 
iznīcināšanas vietas, vai kartupeļus drīkst izbarot lopiem, 
pirms tam veicot termisko apstrādi, kuras laikā kaitīgais 
organisms tiek iznīcināts. 

 Inficētos kartupeļus nekādā gadījumā nedrīkst  
izmantot kā sēklas materiālu.  

AUGKOPĪBA 

Saimniecība Vadītājs Tēma Datums Laiks Piezīmes 

Dobeles raj. 
Auces l.t. SIA LLU 
MPS Vecauce 

Iveta  
Grudovska 

Zemas kvalitātes piena  
iemesli un novēršanas  
pasākumu efektivitātes  
salīdzināšana 

16.10. 1100 
Dainis  

Arbidāns 
28655398 

Jelgavas raj.  
Sesavas pag.  
z/s Rudeņi 

Pēteris  
Knope 

Zemas kvalitātes piena iemesli 
un novēršanas pasākumu  
efektivitātes salīdzināšana 

16.10. 1100 
Ilmārs  

Gruduls 
28655396 

Jelgavas raj.  
Platones pag. 
MPS Pēterlauki 

Aleksandrs 
Adamovičs 

Enerģētisko augu izvēle un 
audzēšanas tehnoloģijas  
biogāzes ieguvei.  
Minerālmēslojuma  
agronomiskās efektivitātes 
noteikšana stiebrzālēm 

16.10. 1000 

29133745, 
LLKC,  

Ozolnieki, 
Rīgas 34, 
126. telpa 

Demonstrējumu semināri 2008. gada oktobrī 
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programmu ir apmācīta LLKC un ir saņēmusi apliecī-
bu šā darba veikšanai. Apliecība derīga divus gadus. 
Ja persona saņēmusi apliecību līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, to atjauno divu gadu laikā. 
Plānotie kursi svaigpiena paraugu noņemšanā doti 
tabulā. 

Aktuālā informācija par piedāvātajiem 
kursiem 
 
Pamatojoties uz 2008. gada 20. maija MK noteikumiem 
Nr. 358 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības 
svaigpiena apritei”, piena pārstrādes uzņēmumā obligā-
to svaigpiena paraugu noņem persona, kura saskaņā ar 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) apstiprinātu  

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

Aktuālo kursu plāns – „Svaigpiena paraugu noņemšana” 

Kursu  
nosaukums 

Kursu 
norises 

laiks 
Dienu 
skaits Vieta Finansējums Kursu īss saturs 

Atbildīgais 
darbinieks, 

telefons 
Svaigpiena  

paraugu  
noņemšana 

18.09.2008 1 Liepāja Maksas kursi 
Tēmas atbilstoši PVD  

apstiprinātām  
programmām 

I. Kalnītis, 
29175921 

Svaigpiena  
paraugu  

noņemšana 
23.09.2008 1 Valmiera Maksas kursi 

Tēmas atbilstoši PVD  
apstiprinātām  
programmām 

G. Švarce, 
26344474 

Svaigpiena  
paraugu  

noņemšana 
08.10.2009 1 Jēkabpils Maksas kursi 

Tēmas atbilstoši PVD  
apstiprinātām  
programmām 

J. Sūna, 
22018942 

Svaigpiena  
paraugu  

noņemšana 
15.10.2008 1 Ozolnieki Maksas kursi 

Tēmas atbilstoši PVD  
apstiprinātām  
programmām 

K. Žēpere, 
29159170 

Ciltsdarbā nodarbināto personu izglītība 

Kursu nosaukums Kursu no-
rises laiks 

Dienu 
skaits Vieta Finansējums Kursu īss  

saturs 
Atbildīgais 
darbinieks, 

telefons 
Dzīvnieku vērtēšana un pārraudzība 

piena šķirņu ganāmpulkos 
06.10.- 

9.10.2008 4 Ozolnieki Maksas kursi ZM apstiprinā-
ta programma 

I. Kalnītis, 
L. Stūrmane, 

29175921 

Dzīvnieku vērtēšanas eksperti un pārraugi, kā arī pārējie ar lopkopības jautājumiem saistīti interesenti, LLKC  
Tālākizglītības nodaļa 2008. gada 2. pusgadā turpina organizēt izbraukuma seminārus dzīvnieku vērtēšanas eks-
pertiem, pārraugiem un interesentiem tuvāk viņu dzīves vietām. Oktobra mēneša izbraukuma grafiku skatieties 
nākošajā „Lauku Lapā”. 

Kursu nosaukums 
Kursu 

norises 
laiks 

Dienu 
skaits Vieta Finansējums Kursu īss saturs 

Atbildīgais 
darbinieks, 

telefons 

Kvalifikācijas celšanas kursi 
ciltsdarbā nodarbinātām  

personām (dažādām  
dzīvnieku sugām) un citiem 

interesentiem 

24.10.2008 1 Madona Maksas kursi 

Dzīvnieku parazitāro 
slimību ierosinātāji un to 

profilakse (lekt. A. Krūklīte 
LLU), Lauksaimniecības 
datu centra aktualitātes 
dzīvnieku reģistrēšanas 
un pārraudzības jautāju-
mos. (lekt. A. Puste LDC) 

I. Kalnītis, 
29175921 

Vistu un citu mājputnu  
audzēšana aktualitātes  
zemnieku un piemājas  

saimniecībās 
21.10.2008 1 Ozolnieki Maksas kursi 

Putnu šķirnes, ēdināšanas 
jautājumi, produktivitātes 

uzlabošana 
I. Kalnītis, 
29175921 

Dzīvnieku pārvadātāji 

Kursu  
nosaukums 

Kursu norises 
laiks 

Dienu 
skaits Vieta Finansē-

jums Kursu īss saturs Atbildīgais darbinieks, 
telefons 

Dzīvnieku  
pārvadāšana 25.09.2008 1 Ozolnieki Maksas kursi PVD apstiprināta 

programma L. Stūrmane, 22303007 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 



09
.0

9.
20

08
 / 

N
r. 

42
 

 

 

SV
A

R
ĪG

Ā
K

IE
 D

A
TU

M
I, 

K
U

R
U

S 
LA

U
K

U
 U

ZŅ
ĒM

ĒJ
S 

N
ED

R
ĪK

ST
 A

IZ
M

IR
ST

 2
00

8.
 G

A
D

A
 O

K
TO

B
R

Ī 

SI
A

 L
at

vi
ja

s L
au

ku
 k

on
su

ltā
ci

ju
 u

n 
iz

gl
ītī

ba
s c

en
tr

s,
  

Rī
ga

s 
ie

la
 3

4,
 O

zo
ln

ie
ku

 n
ov

., 
O

zo
ln

ie
ku

 p
ag

., 
Je

lg
av

as
 ra

j.,
 L

V-
30

18
, t

āl
r. 

63
05

02
20

, 
ad

m
in

@
llk

c.
lv

, W
W

W
.L

LK
C

.L
V 


	2008. gada 12. jūlijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””. Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
	Ciltsdarbā nodarbināto personu izglītība
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