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LAD atbildes uz lauksaimnieku 
jautājumiem 
 
Šā gada janvāra beigās lauksaimnieku organizāci-
jas tikās ar Lauku atbalsts dienesta (LAD) pārstāv-
jiem un uzdeva neskaidros jautājumus gan sakarā 
ar pieteikšanos pasākumam „Lauku saimniecību 
modernizācija”, gan 2008. gada subsīdijām, platī-
bu maksājumiem un citu aktuālo. 
 

 Par Lauku attīstības programmas (LAP)  
pasākumiem 
∗ Kad tiks paziņots par projektu apstiprināšanu vai 

noraidīšanu 1. kārtā iesniegtiem modernizācijas 
projektiem? 

Paziņojumus par apstiprināšanu vai noraidīšanu 
un līgumu slēgšanu varēs uzsākt izsūtīt pēc LAP 
apstiprināšanas Eiropas Komisijā (tas ir, pēc tam, 
kad LAP apstiprināšana tiks oficiāli paziņota) – tas 
ir apmēram pēc 7. marta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Cik projektu pasākuma „Lauku saimniecību moder-
nizācija” 1. kārtā iesniegts katrā reģionā – būvniecī-
bai, tehnikai un iekārtām? 

Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”  
1. kārtā iesniegto projektu sadalījums pa attiecinā-
mo izdevumu kategorijām attēlots tabulā: 

VALSTS UN ES ATBALSTS 

PVTM par aitu mātēm  
samazinājuma koeficients 
 
2008. gada 29. februārī laikrakstā „Latvijas Vēstne-
sis” tika publicēts Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) paziņojums par valsts papildu tiešā maksā-
juma par aitu mātēm 2007. gadā samazinājuma 
koeficientu. Saskaņā ar Komisijas 2007. gada  
22. jūnija lēmumu, ar ko Latvijai atļauj veikt valsts 
papildu tiešos maksājumus par 2007., 2008. un 
2009. gadu, valsts papildu tiešajam maksājumam  

 
 
 
 

par aitu mātēm 2007. gadā tiek piemērots samazi-
nājuma koeficients 0,862944. 

 

Tas nozīmē, ka PVTM par aitu mātēm galējā likme ir 
aprēķināma, reizinot noteikto maksimālo  

2007. gada likmi ar samazinājuma koeficientu, tas ir: 
9,853200 x 0,862944 = 8,502759 Ls/dzīvnieks 

Reģionālā lauksaim-
niecības pārvalde 

Iesniegto 
projektu 

skaits 

Jaunu ražošanas pa-
matlīdzekļu iegāde 

Jaunbūves, rekonstrukci-
jas izmaksas,  

būvmateriālu iegāde 

Abas attiecināmo 
izdevumu  

kategorijas 

skaits % skaits % skaits % 
Austrumlatgales 75 71 95 1 1 3 4 
Dienvidkurzemes 158 144 91 9 6 5 3 
Dienvidlatgales 122 117 96 3 2 2 2 
Lielrīgas 60 47 78 7 12 6 10 
Viduslatvijas 77 65 84 5 6 7 9 
Zemgales 115 90 78 14 12 11 10 
Ziemeļaustrumu 68 64 94 2 3 2 3 
Ziemeļkurzemes 117 93 79 13 11 11 9 
Ziemeļvidzemes 142 121 85 6 4 15 11 

KOPĀ 934 812 87 60 6 62 7 

Pašlaik vēl nav pabeigta vērtēšana un nav iespē-
jams pateikt, cik no iesniegtajiem projektiem tiks 
noraidīti. Tas varētu būt apmēram 5% no iesnieg-
tajiem projektiem. 
 
∗ Vai būvniecībā pamati ir jāskaita klāt būvniecības 

aprēķina tilpumam? 
Tiek mērīta lietderīgā platība/tilpums. Pamatu 
tilpums nav jāierēķina. 
 
 

∗ Par ūdensapgādes artēziskā urbuma ierīkošanu. 
Saimniecība, kura nodarbojas ar ilggadīgo stādīju-
mu audzēšanu, 1. kārtā iesniedza projekta iesnie-
gumu laistīšanas sistēmas un smidzināšanas iekār-
tas iegādes atbalstam. Vai atsevišķa artēziskā  
urbuma ierīkošanu var iekļaut attiecināmajās  
izmaksās Lauksaimniecības modernizācijas prog-
rammā? Vai ir iespējams iesniegt projekta iesniegu-
mu, kur atbalsts paredzēts tikai artēziskā urbuma 
izveidei? Kādi dokumenti būtu pievienojami? 

Projekta iesnieguma sadaļā pie projekta apraksta ir 
jādod skaidrojums par projektā plānotajām  
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aktivitātēm. Ja tas tiek izdarīts, tad šī investīcija ir atbal-
stāma un problēmām nevajadzētu būt. Saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
• ūdensapgādes urbuma projekts; 
• zemes dzīļu izmantošanas licence; 
• zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi; 
• Reģionālās vides pārvaldes atzinums par LR  

Aizsargjoslu likuma ievērošanu; 
Sabiedrības veselības aģentūras atzinums par būvvietas 
izvēli celtniecībai. 
 
∗ Saimniecībai ir nepieciešams uzstādīt ūdens atdzelžoša-

nas iekārtu putnu dzirdināšanai. Tā tiks izvietota ūdens 
sūkņu stacijā (atsevišķā ēkā), kas nodrošina fermu ar 
ūdeni. Vai šo aktivitāti var iesniegt atbalstam pasākumā 
„Lauku saimniecību modernizācija”? 

Var iesniegt pasākumā “Lauku saimniecību modernizāci-
ja”. 

 
∗ Zemnieku saimniecība ir reģistrēta 2007. gada decem-

brī. Deklarācijas D3 pielikumā  uzrādītie ienākumi ir  
Ls 0.00. Rudenī ir iesēti ziemāji. Vai tāda saimniecība 
2008. gadā varētu pretendēt uz atbalstu pasākumā 
“Lauku saimniecību modernizācija”?  

Nevar, jo jāvērtē saimniecības dzīvotspēja un tās uzlabo-
jumi. Salīdzināt ar Ls 0 nav iespējams. Projekta iesniegu-
mu varēs iesniegt, kad būs noslēgts pirmais darbības 
gads – 2008. gads, tātad 2009. gadā. 

 
∗ Vai gadījumā, kad projekta iesniedzējs ir saimniecības 

pārvaldnieks, kuram ir paraksta tiesības Uzņēmumu 
reģistrā un augstākā izglītība lauksaimniecībā 
(īpašniekam nav lauksaimniecības izglītība), saimniecī-
ba iegūs papildu kritēriju punktus pie novērtēšanas? 

Pašlaik der tikai zemnieku saimniecības īpašnieka izglītī-
bas dokumenti. 

 
∗ Saimniecība ir saņēmusi Eiropas Lauksaimniecības virzī-

bas un garantijas fonda (ELVGF) atbalstu 2005. gada  
20. februārī. Projekts  iesniegts 2008. gadā 1. februārī. 
Vai šis 2005. gadā  saņemtais atbalsts tiek ņemts vērā, 
rēķinot kritēriju punktus? Vai par pamatu tiek ņemts 
kalendārais gads, ja nosacījums ir „Atbalsta pretenden-
ta pēdējo 3 gadu laikā saņemtais sabiedriskā finansēju-
ma apjoms”? 

Jā, šādā gadījumā tas tiek vērtēts. 
 
∗ Par saistītajiem projektiem – vai vienā kārtā iesniegts 

projekts par, piemēram, traktora iegādi ir saistāms ar 
nākamās kārtas projektu par piekabes, arkla vai citas 
tehnikas iegādi? 

Iespējams tiks izvērtēts, vai ir izpildītas visas prasības 
attiecībā uz iepirkumu. Ja jautājums ir uzdots saistībā ar 
iepirkuma procedūras izvēli, tad ir jāievēro 12 mēnešu 
termiņš. 
 
∗ Sakarā ar ilgo starplaiku starp piegādes līguma noslēg-

šanu un pasūtījuma izpildi, kādā cenu aptaujā uzvarēju-
šie tehnikas vai iekārtu piegādātāji izpilda līgumsaistī-
bas (projekta iesnieguma vērtēšana notiek 5 mēnešus), 
ir situācijas, kad saimniecības ar piegādātājiem līgumus 
noslēdz tūlīt pēc tam, kad LAD ir pieņēmis sagatavoto 
projektu. Piegādātāji, slēdzot līgumu, tajā fiksē ne tikai 

piegādājamās tehnikas (iekārtu) cenu, bet pieprasa 
iemaksāt avansu 5% apmērā no pirkuma vērtības. 
Kāpēc iemaksāto avansa iemaksu LAD neuzskata 
par attaisnotiem izdevumiem un pie galīgā norēķina 
to pretendentiem neatlīdzina? 

Izmaksas, kas ir veiktas pirms līguma noslēgšanas ar 
LAD, ir neattiecināmas. Turklāt šāda avansa apmaksa 
var būt par pamatu visas konkrētās izmaksas izslēg-
šanai. 
 
∗ Kad plānots atvērt LAP 2007-2013. gadam pasāku-

mu „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija”? 
Pašlaik Ministru kabineta noteikumi šim pasākumam 
atrodas izstrādes stadijā. Tos plānots apstiprināt mai-
jā. Līdz ar to ir iespējams, ka jūnijā vai jūlijā varētu 
uzsākt pieteikumu pieņemšanu. 
 

 Par iepirkuma procedūru 
∗ Kādēļ, iesniedzot projekta iesniegumu, ir jāiesniedz 

divi derīgi piedāvājumi? 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 314 šāda prasība ir 
iekļauta, jo EK regulā 1975/2006 ir prasība, lai piedā-
vājumi būtu salīdzināmi. Salīdzināt var tikai tad, ja ir 
vismaz divi piedāvājumi. 
 

 Par platību maksājumiem 
∗ Kad tiks izmaksāti platību maksājumi par 2007. ga-

du? Vai ir kādi nosacījumi, kā reģioni izvēlas kārtību, 
kādā tiek administrēti pieteikumi? 

Būtībā iesniegumi tiek ņemti pēc kārtas tādā secībā, 
kādā tie ir saņemti. Iesniegumi, kuros nav kļūdu un 
nav vajadzīga papildu informācija, tiek noadministrē-
ti ātrāk. 
 
∗ Vai šī gada lauku bloku pieteikumu veidlapas tiks 

papildinātas ar ailēm, lai atvieglotu lauksaimnieku 
pieteikšanos papildu valsts tiešajiem maksājumiem 
par nokautajiem vai eksportētajiem liellopiem un 
izpildītajām piena kvotām? 

Piena kvotām atsevišķa pieteikuma vairs nebūs, jo 
tas būs atdalītais maksājums uz iepriekšējo gadu 
datiem, līdz ar to, piesakoties uz platību maksājumu, 
pretendents automātiski pieteiksies arī uz piena 
maksājumu. Maksājumiem par lopiem paliks atseviš-
ķas veidlapas. 
 
∗ Kad lauksaimnieki saņems atbalstu par 

• aitu mātēm? 
Par 2007. gadu tika izmaksāts jau decembrī, 
nākamā izmaksa tiek plānota no 2008. gada 
novembra līdz 2008. gada decembrim. 

• bioloģisko daudzveidību zālājos? 
Izmaksas tika uzsāktas šā gada februārī. 

• Natura 2000 un maksājums mazāk labvēlīgiem 
maksājumiem? 
Tad, kad tiks saņemta Zemkopības ministrijas 
vēstule, ka varam maksāt pirms LAP 2007–2013 
oficiālas apstiprināšanas Eiropas Komisijā. 

• buferjoslu ierīkošanu, lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšanu un erozijas ierobe-
žošanu? 
Atbalstu saņems šā gada maijā un jūnijā. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 

admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV 
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∗ Kā 2008. gadā tiks plānotas kontroles? Kādi būs saimnie-
cību atlases kritēriji? 

Saimniecības tiks izvēlētas pēc nejaušās atlases un riska 
kritērijiem, kā tas tiek prasīts EK normatīvajos aktos. Kon-
krēta informācija netiks izpausta, lai netiktu apieti riska 
kritēriji. 

 
∗ Vai lauku bloku kartes 2008. gadam būs atjaunotas? 
Lauku bloku kartes ir aktualizētas pēc 2003.–2005. gada 
aerofoto uzņēmumiem. Papildu aktualizācijai ik sezonu 
precizējam lauku blokus pēc klientu iesniegtajiem preci-
zēšanas pieprasījumiem. Līdz ar to, ja klients ir iesniedzis 
lauku bloku precizēšanas pieprasījumu, tad viņa lauku 
bloku karte 2008. gadam būs atjaunota. 
 
∗ Kad būs pieejamas rokasgrāmatas un lauku bloku kartes 

par 2008. gadu? 
Tiklīdz būs pieejami visi nosacījumi, tas varētu būt aprīļa 
vidus. 
 

 Par 2008. gada valsts subsīdijām 
∗ Par pasākumiem, kas tiek pārcelti no LAP uz nacionāla-

jām subsīdijām, piemēram, buferjoslu ierīkošanu, integ-
rētā augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu, ģenētisko resursu 
saglabāšanu. Kā tas faktiski izpaudīsies? Vai zemniekam, 
kas reiz pieteicies LAP, turpmāk būs jāpiesakās uz subsī-
dijām? 

Saistības saglabāsies un tiks finansētas no subsīdijām, 
bet jauni pieteikumi būs jāiesniedz saskaņā ar noteiku-
miem par valsts atbalstu. 
 
 
 
 

∗ Kad 2008. gadā pieņems pieteikumus kredītprocentu 
dzēšanai par 2007. gadu? Vai ir būtiskas izmaiņas 
nosacījumos? 

Lai saņemtu atbalstu 2007. gada kredītprocentu da-
ļējai dzēšanai, pretendentam līdz 2008. gada 1. aprī-
lim ir jāiesniedz iesniegums LAD reģionālajā lauk-
saimniecības pārvaldē. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, būtiskākā atšķirība ir ierobežojumi atbalsta 
lielumā: 
• 40% no prasībām atbilstošo investīciju attiecinā-

majām izmaksām; 
• 50% no prasībām atbilstošajām investīciju attieci-

nāmajām izmaksām mazāk labvēlīgos apvidos; 
• 50% no prasībām atbilstošajām investīciju attieci-

nāmajām izmaksām, ja ieguldījumus pirmo piecu 
gadu laikā pēc darbības uzsākšanas veic jaunie 
lauksaimnieki (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi); 

• 60% no prasībām atbilstošajām investīciju attieci-
nāmajām izmaksām mazāk labvēlīgos apvidos, ja 
ieguldījumus pirmo piecu gadu laikā pēc darbības 
uzsākšanas veic jaunie lauksaimnieki (uz iesniegu-
ma iesniegšanas brīdi). 

Atbalsta summa vienam atbalsta saņēmējam nevar 
pārsniegt Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. panta 9. pun-
ktā noteikto summu (400 000 eiro trīs finanšu gadu 
laikā vai 500 000 eiro – ja uzņēmums atrodas mazāk 
labvēlīgā apvidū). 
 
∗ Kā LAD kontrolēs šīs noteiktās sabiedriskā atbalsta 

likmes? Vai pietiks ar zemnieka apliecinājumu? 
Noteiktās sabiedriskā atbalsta likmes LAD pārbaudīs 
arī pēc veiktajām izmaksām. 

 
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 

pēc lauksaimnieku organizāciju informācijas 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 

admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV 
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LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
LAD informācija par 2. kārtā  
iesniegtajiem projektiem 
 
Tabulā sniegta informācija par Lauku attīstības program-
mas 2007.–2013. gadam pasākuma „Lauku saimniecību 
modernizācija” 2. kārtā (no 14.01.2008. līdz 14.02.2008.) 
iesniegtajiem projekta iesniegumiem, kā arī iespējamo  

 
 
finansējumu, kas šajā kārtā paredzēts un tā iztrūkums 
vai pārpalikums. Informācija atrodama LAD mājasla-
pā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts (informācija uz 
15.02.2008.). 

 
Sagatavots pēc LAD publicētās informācijas 

Reģionālā lauk-
saimniecības 

pārvalde 

121 Lauku saimniecību modernizācija 

Projektu 
skaits 

Pieteiktās attie-
cināmās izmak-

sas (LVL) 

Pieteiktais 
sabiedriskais 
finansējums 

(LVL) 

Kārtai piešķirtais 
sabiedriskais  

finansējums (LVL) 

Sabiedriskā finansējuma 
pārpalikums vai  
iztrūkums (LVL) 

Austrumlatgales 79 2 052 363 840 010 2 516 474 1 676 464 
Dienvidkurzemes 134 10 492 377 3 976 892 2 354 697 -1 622 195 
Dienvidlatgales 126 4 918 265 1 980 135 2 869 516 889 381 
Lielrīgas 69 5 780 708 1 989 899 917 767 -1 072 132 
Viduslatvijas 81 5 993 690 2 287 122 2 056 097 -231 025 
Zemgales 148 16 839 498 5 732 837 1 791 993 -3 940 844 
Ziemeļaustrumu 75 6 373 928 2 255 862 2 049 397 -206 465 
Ziemeļkurzemes 93 7 904 535 3 049 992 1 157 150 -1 892 842 
Ziemeļvidzemes 141 7 400 812 2 760 663 1 713 372 -1 047 291 

KOPĀ 946 67 756 174 24 873 412 17 426 463 -7 446 949 
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Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 
admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV 
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Par Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākumiem 
 
Pagājušā gada nogalē Zemkopības ministrija (ZM) pa-
beidza sarunas ar Eiropas Komisiju par Latvijas Lauku 
attīstības programmu 2007.-2013. gadam (LAP).  
2008. gada 15. februārī Eiropas Komisijas pieņēma ofici-
ālu lēmumu, ka LAP 2007. – 2013. gadam (LAP) ir apstip-
rināta. LAP gala versija ir atrodama ZM mājaslapā 
www.zm.gov.lv. 

 
 
 
 

Par ko varēs saņemt līdzfinansējumu? 
LAP 2007.-2013. gadam iekļautie pasākumi tiks līdzfi-
nansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai. Kopējais sabiedriskais finansējums un at-
balstāmie pasākumi sadalīti pa tā saucamajām LAP 
asīm (attēlā parādīts finansējuma sadalījums procen-
tuāli): 

4 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

1. ass mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mež-
saimniecības uzņēmumu konkurētspēju, atbalstot to 
pārstrukturizēšanu, attīstību un inovāciju, kā arī paaug-
stināt iedzīvotāju profesionālo kvalifikāciju un zināšanas, 
nodrošinot nepieciešamo konsultāciju pakalpojumu 
pieejamību. 
1. asī tiks īstenoti šādi pasākumi (priekšā minēts pasāku-
ma kods): 
• 111: Arodapmācības un informācijas pasākumi; 
• 112: Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem; 
• 113: Priekšlaicīgā pensionēšanās; 
• 114: Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto 

konsultāciju pakalpojumu izmantošana; 
• 121: Lauku saimniecību modernizācija; 
• 122: Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana; 
• 123: Lauksamniecības produktu pievienotās vērtības 

radīšana; 
• 125: Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības 

un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu; 
• 141: Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturi-

zēšanai; 
• 142: Ražotāju grupas. 
Nozīmīgākā 1. ass finansējuma daļa ir novirzīta pasāku-
mam „Lauku saimniecību modernizācija”. 
 
2. ass mērķis ir veicināt vides un lauku ainavas uzlaboša-
nu, atbalstot pasākumus lauku teritorijas dabas vērtību, 
pievilcīgas ainavas un bioloģiskās daudzveidības sagla-
bāšanai. 

2. asī tiks īstenoti šādi pasākumi (priekšā minēts pa-
sākuma kods): 
1. Pasākumi, kuru mērķis ir lauksaimniecības zemes 
ilgtspējīga izmantošana: 
• 212: Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlī-

giem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu 
teritorijas (MLA maksājumi); 

• 213: NATŪRA 2000 maksājumi un maksājumi, kas 
saistīti ar Direktīvu 2000/60/EKK; 

• 214: Agrovide maksājumi, kas ietver vairākus 
apakšpasākumus: 
− 214/1: Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība; 
− 214/2: Integrētās dārzkopības ieviešana un 

veicināšana; 
− 214/3: Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 

zālājos; 
− 214/4: Rugāju lauks ziemas periodā; 

2. Pasākumi, kuru mērķis ir mežsaimniecības zemju 
ilgtspējīga izmantošana: 
• 223: Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes 

pirmreizējā apmežošana; 
• 224: NATŪRA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem); 
• 226: Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjau-

nošana un preventīvo pasākumu ieviešana. 
Vislielākā daļa no 2. ass kopējā finansējuma ir novir-
zīta MLA pasākumam un pasākumam „Agrovide 
maksājumi”. 
 

Avots: ZM 

Lauku attīstības programma 
2007.-2013. gadam

            1. ass
Lauksaimniecības 
un mežsaim-
niecības nozares 
konkurētspējas 
uzlabošana

         2. ass
Vides un lauku 
ainavas 
uzlabošana

        3. ass
Lauku dzīves 
kvalitātes un 
ekonomikas 
dažādošanas 
veicināšana 

   4. ass
LEADER pieeja

2,5%

49,5%
28% 20%
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3. ass mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu 
lauku apvidos, atbalstot vietējā līmeņa ceļu un vietējām 
iniciatīvas grupām nepieciešamās infrastruktūras attīstī-
bu, dažādot ekonomiskās aktivitātes, kā arī saglabāt un 
attīstīt lauku teritorijas kultūras mantojumu. 
3. asī tiks īstenoti šādi pasākumi (priekšā minēts pasāku-
ma kods): 
• 312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažā-
došana), kas sadalās šādos apakšpasākumos: 
− 312(311)/1: Atbalsts mikrouzņēmumu radīšanai un 

attīstībai; 
− 312(311)/2: Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 

dažādošana; 
− 312(311)/3: Enerģijas ražošana no lauksaimniecis-

kas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas; 
• 313: Tūrisma aktivitāšu veicināšana; 
• 321: Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem; 
• 323: Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana. 
Būtiskākais atbalsts ass ietvaros tiks novirzīts mikrouzņē-
mumu radīšanai un attīstībai. 
 

4. ass mērķis ir nodrošināt veiksmīgu lauku attīstī-
bas programmas ieviešanu, izmantojot LEADER pie-
eju, veicinot vietējo rīcības grupu darbību, sadarbī-
bu un līdzdalību pasākumu īstenošanā, tādejādi 
uzlabojot uz vietējām vajadzībām balstītus pārvaldī-
bas mehānismus vietējā līmenī un pilnveidojot 
ilgtspējīgas attīstības potenciālu lauku teritorijās. 
 

Kad un kā varēs pieteikties? 
Lauku attīstības programmā var iepazīties ar šo pa-
sākumu pamatnosacījumiem (kādas aktivitātes tiks 
atbalstītas, kas varēs saņemt atbalstu). LAP pasāku-
mu ieviešanai Zemkopības ministrija izstrādās naci-
onāla līmeņa normatīvos aktus (Ministru kabineta 
(MK) noteikumus), kuros tiks minēti visi nosacījumi, 
kas būs jāievēro, lai saņemtu ES līdzfinansējumu, 
pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti un 
cita informācija. Visu MK noteikumu sagatavošanu 
un apstiprināšanu, kas saistīti ar Lauku attīstības 
programmu, Zemkopības ministrija plāno  
2008. gadā. 
Procesu no noteikumu pieņemšanas līdz projektu 
iesniegumu iesniegšanas brīdim vispārīgi var rakstu-
rot šādi: 

MK noteikumu izstrādāšanu veic ZM, pēc tam tie ir jāap-
stiprina Ministru kabinetam. Pēc pašreizējā plāna MK 
noteikumus plānots izstrādāt un pieņemt 2008. gadā. Kā 
pirmie būs noteikumi pasākumiem „Lauku saimniecību 
modernizācija”, „Lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšana”, „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai”. 
Pēc tam, kad MK noteikumi katram pasākumam būs stā-
jušies spēkā, ir jāgaida LAD sludinājums, kurā minēts 
termiņš, kad varēs iesniegt projektus (pēc tāda paša 
principa kā jau tas notika pasākumam „Lauku saimniecī-
bu modernizācija”, kas aprakstīts iepriekšējās Lauku La-
pās). LAD sludinājumā tiks norādīts, kad lauku uzņēmēji 
varēs iesniegt projektus konkrētos pasākumos. 
 

Kas jādara lauksaimniekam, kas vēlēsies  
pieteikties uz kādu no LAP pasākumiem? 
Tātad vispirms ir jāsagaida, kad MK noteikumi konkrē-
tam pasākumam ir stājušies spēkā un jāiepazīstas ar ta-
jos noteiktajiem nosacījumiem, jānoskaidro, vai lauk-
saimnieks atbilst finansējuma saņēmējam izvirzītajiem 
kritērijiem, jāsāk plānot, kādi dokumenti jākārto un kā to 
darīt. 
Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās ir jāgaida, kad LAD 
ievieto sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, nosa-

kot termiņu, kad projektu iesniegumus varēs ie-
sniegt LAD (iesniegšanas termiņš – viens mēnesis). 
Pirms iesnieguma iesniegšanas termiņa sākuma arī 
būs dots viens mēnesis laika, lai varētu sākt gatavot 
projektu iesniegumus un kārtot citas nepieciešamās 
procedūras un dokumentus. 
Pēc projekta iesniegumu sagatavošanas un iesnieg-
šanas, LAD projektu izvērtēs – vērtēšanai vajadzētu 
ieplānot laiku līdz 5 mēnešiem. Ne vēlāk kā pēc  
5 mēnešiem LAD sniegs atbildi par to, vai projekts ir 
apstiprināts vai noraidīts. Pozitīvas atbildes gadīju-
mā lauksaimnieks varēs sākt savu projektu īstenot. 
 

ZM

MK
publikācija laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis"

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

termiņš 1 mēnesis
Projekta iesniegumu iesniegšana 

LAD

MK noteikumu izstrādāšana

MK noteikumu apstiprināšana un 
spēkā stāšanās

LAD izsludina projekta iesnieguma 
pieņemšanas datumu

1 mēnesis sagatavošanās

apmēram 1 mēnesis jāgaida līdz sludinājumam
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Par Rīcības programmu Eiropas  
Zivsaimniecības fonda atbalsta  
ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam 
 
2007. gada nogalē Zemkopības ministrija arī par Rīcības 
programmu zivsaimniecības atbalstam veiksmīgi pabei-
dza sarunas ar Eiropas Komisiju. Līdz ar to ZM ir saņēmu-
si Eiropas Komisijas lēmumu par Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007.-2013. gadam apstiprināšanu. Rīcības prog-
rammas EZF atbalsta ieviešanai gala versija atrodama 
ZM mājaslapā www.zm.gov.lv. 
  

Par ko varēs saņemt līdzfinansējumu? 
Rīcības programmā paredzēti ar EZF atbalstu ieviešamie 
pasākumi un aktivitātes, lai attīstītu nozares uzņēmumu 
konkurētspēju, līdzsvarotu zvejniecības sektoru ar pie-
ejamajiem zivju resursiem, nodrošinātu patērētājus ar 
kvalitatīvu, augstas pievienotās vērtības un tirgus pie-
prasījumam atbilstošu akvakultūras un zivju apstrādes 
uzņēmumu produkciju, ievērojot vides ilgtspējīgas sa-
glabāšanas aspektus, kā arī ilgtspējīgi attīstītu cilvēkre-
sursus, kas saistīti ar zivsaimniecību un zivsaimniecībai 
nozīmīgās teritorijas Latvijā. 
Kopējais finansējums un atbalsta pasākumi ir sadalīti pa 
šādiem prioritārajiem virzieniem: 
1. Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai: 
• Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana; 
• Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana; 
• Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivi-

tātē, ietverot šādas aktivitātes: 
− Drošības uz kuģa, darba apstākļu, higiēnas, pro-

duktu kvalitātes uzlabošana un ieguldījumi selektī-
vākos zvejas rīkos; 

− Individuāla zvejas kuģu dzinēju nomaiņa; 
• Sociāli ekonomiskie pasākumi, ietverot šādas aktivitā-

tes: 
− Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem 

(zvejniekiem) zvejas kuģa pastāvīgas zvejas darbī-
bas pārtraukšanas gadījumā; 

− Pirmstermiņa pensionēšanās; 
− Profesionālā apmācība; 

2. Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zvejas un akva-
kultūras produktu apstrāde un mārketings: 

− Investīcijas akvakultūras uzņēmumos; 
− Ūdens vides pasākumi; 
− Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana; 
− Zveja iekšējos ūdeņos; 
− Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un 

mārketings; 
3. Kopējās ieinteresētības pasākumi: 
• Kopīgas rīcības pasākumi; 
• Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība; 
• Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās; 
• Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kam-

paņas; 
4. Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība: 
• Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana; 
• ZVRG (Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu) dar-

bības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju 
aktivizēšana; 

• Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība; 
5. Tehniskā palīdzība, kuras galvenais mērķis ir atbal-
stīt Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, 
ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī 
vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izvei-
došanu. Atbalsta saņēmēji būs valsts institūcijas un 
juridiskas personas. Šajā virzienā noteikti šādi atbal-
sta pasākumi: 
• Rīcības programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana; 
• Vietējo zivsaimniecības grupu tīkla izveidošana. 
 

Aktualitātes 
Līdzīgi kā Lauku attīstības programmā arī Rīcības 
programmai Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai, Zemkopības ministrija izstrādās Ministru 
kabineta noteikumus. Pasākumu atvēršana un pie-
teikšanās notiks līdzīgi kā lauksaimniecības pasāku-
mos LAP. Kā pirmos 2008. gadā Zemkopības ministri-
ja plāno atvērt pasākumus „Investīcijas akvakultūras 
uzņēmumos” un „Zvejas un akvakultūras produktu 
apstrāde”. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 
pēc attiecīgajām programmām un ZM informācijas 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 

admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV 
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Par iepirkuma procedūru 
 
2008. gada 8. februārī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika 
publicēti MK noteikumi Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma 
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finan-
sētiem projektiem”, kas stājās spēkā ar šā gada 9. febru-
āri. Tas nozīmē, ka par spēku zaudējušiem tiek atzīti MK 
noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par iepirkuma procedūru 
pasūtītāja finansētiem projektiem”. 
Šie noteikumi būs jāņem vērā, piesakoties nākamajās 
kārtās LAP pasākumā „Lauku saimniecību modernizāci-
ja”, kā arī citos investīciju atbalsta pasākumos, kuros fi-
nansējums netiek piešķirts kā kompensācija. Lai varētu 
saņemt finansējumu jāņem vērā Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) skaidrojumi un norādījumi par to, kādai ir jābūt 
iepirkuma procedūrai. 
 

Kas jāņem vērā, piesakoties Lauku attīstības prog-
rammas pasākumiem? 
Iepriekš LAD bija izstrādājis metodiku par iepirkuma 
procedūras veikšanu (MK noteikumiem Nr. 179). Šajos 
metodiskajos norādījumos tika skaidrots, kā iepirkums 
jāveic, kādi dokumenti jāaizpilda un jāiesniedz, lai iepir-
kums tiktu uzskatīts par pareizu un atbilstošu finansēju-
ma saņemšanai. 

 Par jaunajiem iepirkuma procedūras MK noteikumiem 
Nr. 65 LAD vēl nav izstrādājis metodiskos norādījumus. 
Līdz ar to ir jāseko līdzi jaunumiem LAD mājaslapā 
(www.lad.gov.lv) sadaļā ES atbalsts/Lauku attīstības prog-
rammas pasākumi (2007.-2013.gads), lai, piesakoties LAP 
pasākumiem turpmāk, iepirkuma procedūra tiktu veikta 
pareizi un pēc jaunajiem nosacījumiem. 
 

Kas ir mainījies ar jauno iepirkuma procedūras no-
teikumu stāšanos spēkā? 
Iepriekš iepirkuma procedūras veikšanas process tika 
dalīts pēc paredzamās līgumcenas summas. 
Attiecībā uz iepirkuma procedūru bija iespējami trīs vari-
anti: 
• tā nebija jāveic, ja paredzamā līgumcena ir mazāka 

par Ls 5000 (bez PVN), tad bija jānodrošina, ka līgums 
netiks slēgts ar saistītu personu; 

• tās veikšana bija vienkāršota (sagatavoja uzaicināju-
mu un iesniedza 3 iespējamiem piegādātājiem), ja 
iepirkuma priekšmetu piegādes vai pakalpojumu pa-
redzamā līgumcena bija Ls 5000 līdz Ls 90 000 (bez 
PVN) un būvdarbu paredzamā līgumcena – no  
Ls 5000 līdz Ls 1 000 000 (bez PVN); 

• tā bija jāveic ar sludinājumu Iepirkuma uzraudzības 
biroja (IUB) mājaslapā, ja iepirkuma priekšmetu piegā-
des vai pakalpojumu līguma paredzamā līgumcena 
bija Ls 90 000 (bez PVN) vai lielāka un būvdarbu līgu-
ma paredzamā līgumcena bija Ls 1 000 000 (bez PVN) 
vai lielāka. 

Ar jaunajiem pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 65 pa-
redzamās līgumcenas robeža, kad jāveic iepirkuma pro-
cedūra, ir palielināta un attiecībā uz iepirkuma procedū-
ru būs iespējami divi varianti: 
• tā nav jāveic; 
• tā jāveic ar sludinājumu IUB mājaslapā 

 
 
Izmaiņām līgumcenu robežās un iepirkuma proce-
dūras procesā pievērsīsimies šajā rakstā. 
 

Kam ir jāveic iepirkuma procedūra? 
Lauku uzņēmējam, kurš vēlas saņemt līdzekļus no 
valsts subsīdijām, pašvaldību budžeta finansējuma 
un ES fondiem (kas netiek piešķirts kā kompensācija) 
un piesakās šiem atbalsta maksājumiem, ir jāveic 
iepirkuma procedūra, ja investīciju pasākumos pre-
ču vai pakalpojumu iepirkumam paredzamā līgum-
cena ir Ls 50 000 vai lielāka (bez PVN) un būvdarbu 
iepirkumam paredzamā līgumcena ir Ls 120 000 vai 
lielāka (bez PVN). 
Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par noteiktajām 
robežām, tad iepirkuma procedūra nav jāveic, taču 
jānodrošina, ka darījums nenotiek ar saistītu perso-
nu – tēvu, māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbēr-
nu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu, adoptēto, adop-
tētāju vai laulāto, kā arī savstarpēji saistītu personu 
saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. 
Iepriekš minimālā summa, ko nedrīkstēja pārsniegt, 
bija Ls 5000 (bez PVN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kā nosaka paredzamo līgumcenu? 
Lai noteiktu, vai iepirkuma procedūra vispār ir jāveic, 
finansējuma saņēmējam ir jānosaka projektā ietver-
tā piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līguma pare-
dzamā līgumcena bez PVN. Plānojot projekta izmak-
sas, jāņem vērā finansējuma saņēmēja vajadzība (tas 
ir, iepirkuma priekšmets), tirgus piedāvājums un 
iespējamie finanšu resursi. No iegūtās informācijas 
aprēķina paredzamo līgumcenu un nosaka iepirku-
ma procedūras nepieciešamību. 
Saskaņā ar MK noteikumu nr. 65 5. punktu (ja iepir-
kuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, 
iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansē-
juma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma 
izpildi visā projekta īstenošanas laikā) paredzamā 
līgumcena jāplāno, balstoties uz pasākuma mērķi 
(vai jomu) kopumā. Par līdzīga veida precēm un 
pakalpojumiem saistībā ar iepirkuma procedūru 
sīkāk tika rakstīts „Lauku Lapā” Nr. 34. 
 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
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Kā jau minēts, tad iepirkuma procedūra nav jāveic, ja 
paredzamā līgumcena preču vai pakalpojumu iepirku-
mam ir mazāka par Ls 50 000 un būvdarbu iepir- 
kumam – par Ls 120 000. Taču ir jāizvairās no šādiem 
gadījumiem: 
• iepirkuma līgums galarezultātā tiek noslēgts par lielā-

ku summu nekā noteiktās minimālās robežas bez  
PVN – šajā gadījumā tiks pārkāpti MK noteikumi  
Nr. 65; 

• mākslīgā dalīšana – lai izvairītos no iepirkuma proce-
dūras veikšanas, iepirkuma priekšmeta iegāde tiek 
mākslīgi sadalīta vairākās daļās. Jāatceras, ka 

viena vajadzība = viens iepirkums. 
Iepirkumu, kuram ir vienots mērķis un piegādātāju 
loks un kurš notiek vienā laikā, nevar dalīt. Piemēram, 
vienā ēkā veicami dažādi remontdarbi, par kuriem 
līgumi tiek slēgti vienā laikā, vai vienā laikā pērkamas 
dažādas saimniecības preces, kuras var piegādāt vieni 
un tie paši piegādātāji. Tas pats attiecas arī uz līdzīga 
veida precēm un pakalpojumiem. 
Tātad, ja lauku uzņēmēja iepirkuma paredzamā lī-

gumcena, sarēķinot izmaksas nepieciešamajiem dar-
biem, sanāk lielāka par Ls 50 000 preču vai pakalpojumu 
iepirkuma gadījumā un būvdarbu iepirkuma gadījumā 
lielāka par Ls 120 000, viņam ir jāņem vērā noteikta iepir-
kuma procedūra. 
1. Jāsagatavo iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikāci-

ja, kurā finansējuma saņēmējs norāda prasības, kuras 
ir jāizpilda, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma 
mērķim (piemēram, prasības attiecībā uz iepirkuma 

priekšmeta kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, kā 
arī citas pamatotas un objektīvas prasības). Prasī-
bas ir jāformulē precīzi, lai iespējamais piegādātājs 
varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansēju-
ma saņēmējs pēc tam salīdzināt piedāvājumus un 
izvēlēties iepirkuma mērķim atbilstošos – izvēlēties 
var tikai no tādiem piedāvājumiem, kuri atbilst teh-
niskajai specifikācijai. Tāpēc, sastādot tehnisko spe-
cifikāciju, vajadzētu ņemt vērā šādus nosacījumus 
un ieteikumus: 
• tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteik-

tus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz 
konkrētām tirdzniecības markām, patentiem un 
specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav 
izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. 
Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar 
vārdiem „vai ekvivalents”. Piemēram, nedrīkst 
rakstīt „Ranila jumta segums”, jo tā ir tieša norā-
de uz ražotāju; šajā gadījumā jāmēģina raksturot 
vēlamo jumta segumu, neminot ražotāju; 

• lai gan prasības iepirkuma priekšmetam ir jāfor-
mulē pēc iespējas precīzāk, tomēr nevajadzētu 
norādīt tādas, kuras grūti izpildīt, šādi ierobežo-
jot savas izvēles iespējas. Piemēram, ja tehniska-
jā specifikācijā ir norādīts: „traktora jauda  
110 ZS”, tad nevarēs no piedāvājumiem izvēlē-
ties traktoru, kam ir 112 ZS. Tāpēc labāk norādīt 
nevis konkrētu skaitli, bet lielumu robežās, pie-
mēram, „traktora jauda 100–120 ZS”; 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 

admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV 
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Kāds ir iepirkuma procedūras process? 
Lai iepirkuma procedūras process būtu saprotamāks, shēmā ir norādīti galvenie posmi, kuri jāizpilda. 

Ja lauku uzņēmējs vēlas saņemt valsts subsīdiju vai ES fondu atbalstu investīcijām lauksaimniecībā (kas nav kompensējoša 
rakstura), lai pirktu tehniku un iekārtas vai īstenotu būvniecības projektu, tad viņam jāņem vērā MK noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

Lai noteiktu iepirkuma procedūras 
nepieciešamību, nosaka piegāžu, 

pakalpojumu vai būvdarbu iepirkuma 
paredzamo līgumcenu (bez PVN) 

Ja paredzamā līgumcena:
 - preču vai pakalpojumu iepirkumam ir mazāka par
   Ls 50 000 (bez PVN) un
 - būvdarbu iepirkumam ir mazāka par Ls 120 000 (bez PVN),
tad finansējuma saņēmējam iepirkuma procedūra nav jāveic, bet viņš 
nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar saistītu personu

Ja paredzamā līgumcena:
 - preču vai pakalpojumu iepirkumam ir Ls 50 000 (bez PVN)
    vai lielāka un
 - būvdarbu iepirkumam ir Ls 120 000 (bez PVN) vai lielāka,
tad finansējuma saņēmējam ir jāveic iepirkuma procedūra 

veic saņemto piedāvājumu atbilstības pārbaudi

no atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar 
zemāko cenu

3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta IUB un 
piegādātājiem paziņojumu par lēmumu pieņemšanu uz 
noteikta parauga veidlapas (MK noteikumu 3. pielikuma I un
II daļa)

Finansējuma saņēmējs nosaka piedāvājumu 
iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par
5 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas, kad 
uzaicinājums publicēts IUB mājaslapā

Finansējuma 
saņēmējs

izveido iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas

uz noteikta parauga veidlapas (MK noteikumu 1. pielikums) 
nosūta uzaicinājumu publicēšanai IUB mājaslapā

Līgumcena ir jāplāno, balstoties uz pasākuma 
mērķi (vai jomu) kopumā, ja projektā 
saimnieks plāno iegādāties līdzīga veida 
preces vai pakalpojumus
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• tajā pat laikā ir jāizstrādā tāds prasību kopums, kas 
izslēdz nepamatoti lēta piedāvājuma  
atbilstību. No atbilstošajiem piedāvājumiem galare-
zultātā ir jāizvēlas lētākais, līdz ar to ir iespējams, ka, 
rūpīgi nesastādot tehniskās specifikācijas, var no-
nākt situācijā, kad atbilstošs ir arī nepamatoti lēts 
piedāvājums (piedāvātājs nav iekļāvis kādas izmak-
sas vai darbus, kuras nav pieminētas tehniskajā spe-
cifikācijā, līdz ar to nodrošinot iespēju saņemt pasū-
tījumu). Tāpēc finansējuma saņēmējam ir rūpīgi 
jāpārdomā, vai viņam nozīmīgi ir arī, piemēram, 
piegāde, uzstādīšana, pat apmācība, atbilstība eso-
šajai tehnikai vai ievietojamība esošajā telpā, apko-
pes serviss. Lai šos kritērijus ņemtu vērā, arī veicot 
piedāvājumu izvēli, tie ir jānorāda tehniskajā speci-
fikācijā. Nevajadzētu aizmirst arī par it kā pašsapro-
tamām lietām, piemēram, lai, lasot tehnisko specifi-
kāciju, ir saprotams, ka nepieciešams traktors ar 
motoru un četriem riteņiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Finansējuma saņēmējs uz noteikta parauga veidlapas 
(MK noteikumu Nr. 65 1. pielikums) sagatavo uzaicinā-
jumu iesniegt piedāvājumu un nosūta IUB publicēša-
nai tā mājaslapā (www.iub.gov.lv). Finansējuma  
saņēmējam ir jānodrošina iespēja varbūtējiem  
piegādātājiem iepazīties ar tehnisko specifikāciju un 
citiem iepirkuma procedūras dokumentiem. Protams, 
viņš vienlaikus var nosūtīt uzaicinājumu visiem iespē-
jamiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi, publicēt 
uzaicinājumu preses izdevumos vai jebkurā citā pub-
liski pieejamā resursā. 
Ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību  
piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstip-
rinājusi valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra” (LIAA), tad pirms uzaicinājuma nosūtīša-
nas IUB finansējuma saņēmējs iesniedz LIAA tehnisko 
specifikāciju, kā arī tehniskās specifikācijas grozījumus, 
ja tādi ir. 
IUB 3 darbdienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas 
ievieto to IUB mājaslapā internetā. Piedāvājuma ie-
sniegšanas termiņš tiek noteikts tāds, kas ir pietiekams 
piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāks par 5 darb-
dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc publicē-
šanas IUB mājaslapā. 

 IUB nosūtītajā uzaicinājumā, iespējamiem piegādā-
tājiem nosūtītajā uzaicinājumā, kā arī preses izdevu-
mos un citos publiski pieejamos resursos publicētajā 
uzaicinājumā iekļautās ziņas nedrīkst atšķirties –  
visiem uzaicinājumiem ir jāsatur viena un tā pati infor-
mācija! 
Tehniskajā specifikācijā un uzaicinājumā var tikt izdarī-
ti arī grozījumi, taču tad par tiem ir jānosūta  
paziņojums publicēšanai IUB par grozījumiem  

iepirkuma procedūras dokumentos uz noteikta 
parauga veidlapas (MK noteikumu Nr. 65 2. pieli-
kums). Par grozījumiem ir jāpaziņo arī iespējama-
jiem piegādātājiem, nosūtot viņiem paziņojumu, 
kā arī nodrošinot to izziņošanu visos publiski pie-
ejamajos resursos, kuros uzaicinājums izsludināts. 
IUB 3 darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma sa-
ņemšanas ievieto to savā mājaslapā. Finansējuma 
saņēmējs nodrošina grozījumu izziņošanu ne vēlāk 
kā vienu darbdienu pirms piedāvājuma iesniegša-
nas termiņa beigām. Ja tiek izdarīti grozījumi, tas 
pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu vis-
maz par 5 darbdienām, ievērojot tādus pašus nosa-
cījumus, kā nosakot piedāvājuma iesniegšanas 
termiņu. 
Sagatavojot uzaicinājumu, finansējuma saņēmējs 
nosaka arī piedāvājuma derīguma termiņu. Tam 
jābūt tādam, lai iespējamie piegādātāji būtu saistīti 
ar savu piedāvājumu līdz iepirkuma līguma noslēg-
šanas brīdim. Šis nosacījums ir nepieciešams, lai 
varētu noslēgt līgumu, kā arī, lai piegādātājs pirms 
līguma noslēgšanas nevarētu mainīt nosacījumus, 
kādus izvirzījis piedāvājumā. 

3. Kad noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
un saņemti piedāvājumi, finansējuma saņēmējs 
veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Pārbaudē 
un vērtēšanā, ja nepieciešams, var pieaicināt arī 
neatkarīgus ekspertus, kuri ir nesaistītas personas 
(skat. minētos nosacījumus par saistītajām perso-
nām). Par atbilstošiem tiek atzīti tikai tādi piedāvā-
jumi, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un uzaici-
nājumā minētajām prasībām. Finansējuma  
saņēmējs neizskata arī tādus piedāvājumus, kurus 
iesniegušas savstarpēji saistītas personas. 
No atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvā-
jumu ar zemāko cenu. 

4. Kad ir pieņemts lēmums, finansējuma saņēmējs  
3 darbdienu laikā sagatavo paziņojumu par pie-
ņemto lēmumu (MK noteikumu Nr. 65 3. pieli-
kums) un nosūta paziņojuma I un II daļu (skat. 
veidlapu 10. lpp.) piegādātājiem, kas iesnieguši 
piedāvājumus un IUB. Pēc minētā paziņojuma 
saņemšanas IUB 3 darbdienu laikā ievieto to savā 
mājaslapā. 

Iepriekš paziņojumā bija jāiekļauj tikai informācija 
par uzvarētāju iepirkuma procedūrā un piedāvāto 
līgumcenu (paziņojuma 6. punkts), tagad paziņoju-
mā ir nācis klāt 5. punkts, kurā ir jānorāda informācija 
arī par visiem iesniegtajiem piedāvājumiem. 
5. Finansējuma saņēmējam uzglabāšanai uzņēmumā 

paziņojumam par lēmuma pieņemšanu pievieno 
tā III daļu (norāda, kādi pielikumi tiek pievienoti 
paziņojumam) un šādus dokumentus: 
• uzaicinājumu; 
• tehnisko specifikāciju; 
• visu saņemto piedāvājumu oriģinālus; 
• piedāvājumu vērtēšanas protokolu, eksperta 

atzinumu un citus līguma slēgšanas tiesību pie-
šķiršanas dokumentus, ja tādi ir. 

Šos dokumentus uzglabā atbilstoši atbildīgās institū-
cijas noteiktajam termiņam. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 
pēc MK noteikumiem Nr. 65 
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Paziņojums par lēmuma pieņemšanu (MK noteikumu Nr. 65 3. pielikums)  
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Zemnieku un zvejnieku saimniecībām 
jauns likums 
 
No 2009. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauns likums – 
Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums, kas turpmāk 
noteiks šo saimniecību darbības tiesisko regulējumu. 
Līdz 2008. gada beigām joprojām būs iespējams piere-
ģistrēt jaunas zemnieku saimniecības un individuālos 
uzņēmumus līdzšinējā kārtībā, t.i., pamatojoties uz liku-
mu „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka 
vai zvejnieka saimniecību”. 
Zemnieku saimniecības pašreizējā statusā atbilstoši liku-
mam „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnie-
ka vai zvejnieka saimniecību” varēs darboties līdz  
2010. gada 30. jūnijam. Līdz šim termiņam esošajām 
saimniecībām ir jāizvēlas pieņemamākais un piemērotā-
kais variants, kādā turpināt savu darbību: 
• reģistrēt Komercreģistrā zemnieku saimniecību 

(šobrīd zemnieku saimniecības tiek reģistrētas Uzņē-
mumu reģistrā); 

• reģistrēt Komercreģistrā komercsabiedrību 
(sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrī-
bu); 

• reģistrēt īpašnieku kā individuālo komersantu; 
• veikt zemnieku saimniecības likvidāciju. 
Individuālajam uzņēmumam līdz 2010. gada 30. jūnijam 
ir jāpieņem viens no šādiem lēmumiem: 
• pārveidoties par komercsabiedrību un reģistrēt to  

Komercreģistrā; 
• reģistrēt īpašnieku kā individuālo komersantu; 
• veikt individuālā uzņēmuma likvidāciju. 

 
 
 
 

Ja līdz 2010. gada 30. jūnijam individuālais uzņē-
mums vai zemnieku (zvejnieku) saimniecība nepie-
ņems lēmumu par to, kādā no Zemnieku un zvejnie-
ku saimniecību likuma Pārejas noteikumu 3. vai  
4. punktā noteiktajiem veidiem tā turpinās vai iz-
beigs saimniecisko darbību, ar 2010. gada 1. jūliju 
attiecīgo uzņēmumu uzskatīs par darbību izbeigušu, 
par ko tiks izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistrā, un 
uzņēmuma īpašnieks pārņems visas uzņēmuma tiesī-
bas un pienākumus. 
Ja zemnieku saimniecība izvēlēsies reģistrēties Ko-
mercreģistrā kā zemnieku saimniecība, tad ir jāņem 
vērā, ka pēc būtības tā kļūs par sabiedrību ar ierobe-
žotu atbildību (SIA). Salīdzinot ar parastu SIA, zem-
nieku saimniecībai būs daži atvieglojumi (piemēram, 
attiecībā uz statūtu sagatavošanu u.tml.). Kļūstot par 
SIA, būs jāievēro visi Komerclikuma nosacījumi, kas 
attiecas uz SIA bez jebkādiem atvieglojumiem.  
Zemnieku saimniecības īpašniekam kļūstot par indi-
viduālo komersantu, viņš zaudēs juridiskās personas 
statusu, jo saskaņā ar Komerclikumu, individuālais 
komersants ir fiziskā persona. Ja zemnieku saimniecī-
ba izvēlas veikt sava uzņēmuma likvidāciju, tad tā 
tiek veikta atbilstoši šobrīd spēkā esošajam likumam 
„Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka 
vai zvejnieka saimniecību”. 
 

Informāciju sagatavoja 
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

LAUKU SAIMNIEKIEM AKTUĀLA LIKUMDOŠANA  
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Bioloģiskā veģetatīvā pavairošanas 
materiāla datu bāze 
 
Sākot ar 2008. gada 1. janvāri, ir izveidota Latvijā  
audzētā un tirdzniecībā pieejamā bioloģiskā veģetatīvā 
pavairošanas materiāla datu bāze. Līdz ar to Valsts augu 
aizsardzības dienests (VAAD) lūdz bioloģiskās lauksaim-
niecības produkcijas ražotājus, kas ražo veģetatīvo  
pavairošanas materiālu – stādus, sīpolus, bumbuļus, 
gumus, spraudeņus – (izņemot sēklas kartupeļus), ie-
sniegt informāciju par tirdzniecībai sagatavoto pavairo-
šanas materiālu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu 
karantīnas departamentā.  
Informācija par pieejamo bioloģiskajās saimniecībās 
audzēto veģetatīvo pavairošanas materiālu ir jāiesniedz 
šādos termiņos: 
• par dārzeņiem un citiem lakstaugiem – līdz 5. aprīlim; 
• par zemenēm – līdz 20. jūlijam;  
• par augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 5. septem-

brim. 
Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tās 
ražošanai ir jāizmanto veģetatīvais pavairošanas materi-
āls, kas iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi. 
Lai izmantotu konvencionāli ražotu pavairošanas materi-
ālu, ir jāsaņem VAAD atļauja, kas tiks izsniegta gadījumā, 
ja Latvijā nav pieejamas ar bioloģiskām metodēm ražots 
veģetatīvais pavairošanas materiāls. To, vai Latvijā ir pie-
ejams konkrētās sugas veģetatīvais pavairošanas materi-
āls, noteiks, vadoties pēc VAAD datu bāzē esošās infor-
mācijas. Ja datu bāzē ir informācija, ka šāds materiāls ir 
pieejams, atļaujas iegādāties ar konvencionālām meto-
dēm iegūtu šīs sugas pavairošanas materiālu netiek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotas. Iesniegumus atļauju saņemšanai var iesniegt 
līdz 
• 15. aprīlim – dārzeņiem un citiem lakstaugiem; 
• 30. jūlijam – zemenēm; 
• 15. septembrim – augļu kokiem un krūmogulā-

jiem. 
 
2008. gadā par atļauju izmantot veģetatīvo pavairo-
šanas materiālu (izņemot sēklas kartupeļus), kas nav 
iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas 
metodi, nebūs jāmaksā valsts nodeva.  
Ar Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles 
departamenta lēmumu 2008. gada 10. janvārī ir ap-
stiprināts sugu saraksts, kurām piešķirta vispārēja 
atļauja 2008. gadā izmantot konvencionālas izcel-
smes sēklas bioloģiskās produkcijas ražošanai. Iz-
mantojot tabulā minētās konvencionāli ražotas sēk-
las, bioloģiskajiem lauksaimniekiem nav jāpieprasa 
individuālā atļauja.  

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA  

Bioloģiskās produkcijas ražošanai izmantot atļauto konvencionālas izcelsmes sēklu saraksts 
Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums Atļaujas termiņš 

Allium cepa Agregatum Šalotes sīpoli 31.12.2008. 
Allium cepa L. Sīpoli 31.12.2008. 
Allium fistulosum L. Lielloku sīpoli 31.12.2008. 
Allium porrum L. Puravi 31.12.2008. 
Allium schoenoprasum L. Maurloki 31.12.2008. 
Anethum graveolens L. Dilles 31.12.2008. 
Anthrisscus cerefoium (L.) Hoffm. Kārveles 31.12.2008. 
Apium graveolens L Selerijas 31.12.2008. 
Artemisia dracunculus L Estragoni 31.12.2008. 
Asparagus officinalis L. Sparģeļi 31.12.2008. 
Beta vulgaris L. Lopbarības bietes 31.12.2008. 
Beta vulgaris L. Cukurbietes 31.12.2008. 
Beta vulgaris L. Galda bietes 31.12.2008. 
Beta vulgaris L. Mangoldi (lapu bietes) 31.12.2008. 
Borago officinalis L. Matsum et  
Nakai 

Gurķumētra 31.12.2008. 

Brassica napus L. var. napobrassica 
(L.) Rchb. Lopbarības kāļi 31.12.2008. 

Brassica napus L. var. rapifera 
Metzg 

Galda kāļi 31.12.2008. 

Brassica oleracea L Lapu kāposti 31.12.2008. 
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Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums Atļaujas termiņš 
Brassica oleracea L Sarkanie galviņkāposti 31.12.2008. 
Brassica oleracea L. Kolrābji 31.12.2008. 
Brassica oleracea L. Brokoļi (sparģeļkāposti) 31.12.2008. 
Brassica oleracea L. Baltie galviņkāposti 31.12.2008. 

Brassica oleracea L. 
Savojas kāposti 
(Virziņkāposti) 31.12.2008. 

Brassica oleracea L. 
Briseles kāposti 
(rožkāposti) 31.12.2008. 

Brassica oleracea L. convar. acep-
hala (DC.) Alef. var. medullosa 
Thell. + var. varidis L. 

Lopbarības kāposti 31.12.2008. 

Brassica oleracea L. convar. botrytis 
(L.) Alef. var. botrytis L 

Ziedkāposti 31.12.2008. 

Brassica rapa L. Ķīnas kāposti 31.12.2008. 
Brassica rapa L. var. rapa L Rāceņi 31.12.2008. 
Capsicum annuum L. Paprika 31.12.2008. 
Cichorium endivia L Endīvijas 31.12.2008. 
Cichorium intybus L. Lapu cigoriņi 31.12.2008. 
Cichorium intybus L. Sakņu cigoriņi 31.12.2008. 
Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi 31.12.2008. 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. 
et Nakai 

Arbūzi 31.12.2008. 

Coriandrum sativum L.) Koriandri 31.12.2008. 
Cucumis melo L Melones 31.12.2008. 
Cucumis sativus L Gurķi 31.12.2008. 
Cucurbita maxima Duch.) Lielaugļu ķirbji 31.12.2008. 
Cucurbita pepo L Cukini, kabači, patisoni 31.12.2008. 
Cynara cardunculus L. Lapu artišoki 31.12.2008. 
Daucus carota L Burkāni 31.12.2008. 
Foeniculum vulgare Mill Fenheļi 31.12.2008. 
Glycine max (L.) Merr.). Soja 31.12.2008. 
Lactuca sativa L Dārza salāti 31.12.2008. 
Lepidium sativum L Kressalāti 31.12.2008. 
Levisticum officinale Koch.) Lupstāji 31.12.2008. 
Lycopersicon esculentum Mill Tomāti 31.12.2008. 
Melilotus officinalis Lam. Dzeltenais amoliņš 31.12.2008. 
Melissa officinalis L Citronmelisas 31.12.2008. 
Mentha x piperita L Piparmētras 31.12.2008. 
Nepeta cataria L.) Kaķumētras 31.12.2008. 
Ocimum basilicum L.) Baziliki 31.12.2008. 
Origanum majorana L Dārza majorāni 31.12.2008. 
Pastinaca sativa L.) Pastinaki 31.12.2008. 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman 
ex A. W. Hill 

Pētersīļi 31.12.2008. 

Phaseolus coccineus L Daudzziedu pupiņas 31.12.2008. 
Phaseolus vulgaris L Dārza pupiņas 31.12.2008. 
Physalis ixocarpa Brot ex Hornem.) Meksikas fizāļi 31.12.2008. 
Pimpinella anisum L. Anīsi 31.12.2008. 
Pisum sativum L. (partim)) Zirņi dārza 31.12.2008. 
Raphanus sativus L. Convar. 
Hybernis (Alef.) Sazon 

Rutki 31.12.2008. 
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Par iespējām iegādāties bioloģiski audzētu sēklu var 
uzzināt Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā 
www.vaad.gov.lv sadaļā Sēklu kontrole un Latvijas Biolo-

ģiskās lauksaimniecības asociācijas mājaslapā 
www.ekoprodukti.lv. 
 

Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā 

Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums Atļaujas termiņš 
Raphanus sativus L. Convar.  
Rapifera (DC. Pers.) Sazon 

Redīsi 31.12.2008. 

Rheum rhabarbarum L. Rabarberi 31.12.2008. 
Rosmarinus officinalis Rozmarīns 31.12.2008. 
Rumex acetosa L. var. hortensis 
Dierb 

Dārza skābenes 31.12.2008. 

Salvia officinalis L.) Salvija 31.12.2008. 
Satureja hortensis L Dārza pupumētras 31.12.2008. 

Scorzonera hispanica L. 
Melnsaknes 
(skorcionēra) 31.12.2008. 

Solanum melongena L Baklažāni 31.12.2008. 
Spinacia oleracea L Dārza spināti 31.12.2008. 
Thymus vulgaris L. Mārsils 31.12.2008. 
Thymus vulgaris L. Timiāns 31.12.2008. 

Valerianella locusta L. Laterr.) 
Lauku salāti, salātu bal-
driņi 31.12.2008. 

Vicia faba L. (partim)) Dārza pupas 31.12.2008. 

Zea mays L 
Kukurūza (cukura un 
uzplīstošā) 31.12.2008. 
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Lauksaimniecības modulis 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV-3018, tālr. 63050220, 

admin@llkc.lv, WWW.LLKC.LV 

SIA LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS PIEDĀVĀ 

Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas  
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un 

pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto             
personu profesionālās iemaņas un kompetenci” 

PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS  
2008. GADA APRĪLĪ 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās 
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var 
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības 
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.  

Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un 
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttālruni. Visu 
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā 
www.llkc.lv  sadaļā Apmācību kursi un semināri / 
Profesionālās apmācības 2005–2006. 

Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa 
mēnešiem, kuros apmācības sākas 2008. gada aprīlī. 

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas! 

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas 
laiks (mēneši) 

2008. gads 
IV V 

Bioloģiskās lauksaimniecības  
sertifikācija / 12 st. 

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792     

Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana vai  
pārraudzība - īsais kurss / 15 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34 

3050220     

Netradicionālā lauksaimniecība. 
„Biškopība” / 32 st. 

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958     

Lauku ekonomikas dažādošana  
"Vides tūrisms" / 75 st. 

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688     

Lauku ekonomikas dažādošana. "Lauku 
ainavas veidošana, sētu labiekārtošana 

un daiļdārzu veidošana" / 32 st. 
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484     

Higēnas un obligātās nekaitīguma prasī-
bas govs svaigpiena ražošanas  

saimniecībās / 14 st. 
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332     

      
      mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)    
      
      kursu īstenošanas laiks     
      

* LKB - Lauku konsultāciju birojs     

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 
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