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Grozījumi noteikumos par valsts 

un ES atbalsta piešķiršanu  
 
Ar 2006. gada 7. jūniju stājās spēkā grozījumi 
kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas 
Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un 
lauku attīstībai, kas paredz Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanu par 
laukaugu platības maksājuma un atsevišķā 
maksājuma par cukuru piešķiršanas kārtību. 
 
����Atsevišķais maksājums par cukuru 
Saskaņā ar cukura sektora reformu ES jau-
najās dalībvalstīs, sākot ar 2006. gadu, tiek 
ieviests atsevišķais maksājums par cukuru, 
kas 100% apmērā tiek finansēts no ES  
budžeta. Latvijai 2006. gadā tā noteiktais ap-
joms ir EUR 4 219 000. Tā kā šis ir jauns at-
balsta maksājuma veids, ES tiesību akti pie-
ļauj atkāpi, ka 2006. gadā dalībvalstis var no-
teikt ilgāku pieteikšanās termiņu atsevišķajam 
maksājumam par cukuru. Izvērtējot situāciju, 
Zemkopības ministrija secināja, ka ne visi 
atbalsta pretendenti paspēja pieteikties atse-
višķajam maksājumam par cukuru līdz 15. 
maijam. Tādēļ, lai izvairītos no tā, ka atbalsta 
apjoms tiek samazināts par katru nokavēto 
pieteikuma iesniegšanas dienu, tiek pagarināts 
pieteikšanās termiņš attiecībā uz 2006. gadu. 
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���� Papildu valsts tiešais maksājums par 
laukaugu platībām 
Latvijai par 2005. gadu noteiktais atbalsta 
maksājums par laukaugu platībām ir  
EUR 30 191 000. LAD laukaugu platības 
maksājuma izmaksa par 2005. gadu ir jāno-
drošina līdz 2006. gada 30. jūnijam. Daļa 
(80%) no kopējās atbalsta maksājuma sum-
mas par laukaugu platībām 2005. gadā lauk-
saimniekiem jau ir izmaksāta. Atlikusī daļa 
tiks izmaksāta, piemērojot samazinājuma  
koeficientu, jo kopējais pieteikto laukaugu 
platības maksājumam attaisnoto hektāru 
skaits ir lielāks par Latvijai noteikto attaisno-
to hektāru skaitu. Tas nozīmē, ka atbalsta lik-
mei ir nepieciešams piemērot samazinājuma 
koeficientu, lai atbalstu saņemtu visi atbilsto-
šie atbalsta pretendenti un netiktu pārsniegts 
Latvijai noteiktais atbalsta apjoms. 

Paredzēts atbalsts latvāņu  

izplatības ierobežošanai 
 
Valdība 30. maijā akceptēja Zemkopības mi-
nistrijas izstrādātos grozījumus noteikumos 
par valsts atbalstu lauksaimniecībai  
2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību, kas pa-
redz atbalsta piešķiršanu latvāņu izplatības 
ierobežošanai. Noteikumi stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
Maksimālās izmaksas subsīdiju aprēķināšanai 
ar latvāņiem aizaugušo atklāto platību attīrīša-
nai ir Ls 150 par hektāru, bet nepārsniedzot 
Ls 2108 uz vienu atbalsta pretendentu. At-
balstu varēs saņemt, ja ar latvāņiem invadētā 
platība nav mazāka par 5 hektāriem un vidē-
jais augu blīvums platībā ir vismaz 3 augi vai 
augu grupas uz 100 kvadrātmetriem. 
Noteikumos ir paredzēta latvāņu izplatības 
ierobežošanas plāna izstrādāšana un latvāņu  
 

 
 

 
ierobežošanas metožu apraksts, kas nosaka 
paņēmienus indīgā auga apkarošanai.  
Galvenais latvāņu izplatības ierobežošanas 
pasākumu uzdevums ir novērst sēklu turpmā-
ku izplatīšanos un veicināt to bojāeju. To var 
panākt ar ķīmiskiem, mehāniskiem, bioloģis-
kiem un kompleksiem paņēmieniem.  
Lai saņemtu subsīdijas, lauksaimniekam divu 
nedēļu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās 
Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir jāiesniedz 
nepieciešamie dokumenti un latvāņu apkaro-
šanas pasākumu plāns. Pēc plāna iesniegšanas 
termiņa beigām LAD 20 darba dienu laikā 
apkopos iesniegtos pieteikumus. Ja pieteiktā 
atbalsta summa pārsniegs sadaļā atvēlēto fi-
nansējumu, pirmkārt tiks atbalstīti projekti ar 
mērķi atbrīvot no latvāņiem lielāku platību. 
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Atbalsts zivsaimniecības nozarei 
 
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2006. gada  
15. maija izsludināja atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu vairākos ziv-
saimniecības nozares atbalsta pasākumos, kas tiek 
finansēti ar Zivsaimniecības vadības finansēšanas 
instrumenta palīdzību Vienotā programmdoku-
menta 4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības 
attīstības veicināšana” ietvaros. 
 
���� 4.10. pasākuma „Zvejas un akvakultūras pro-
duktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas 
ostu aprīkojums un akvakultūra” aktivitāte 
„Akvakultūra”. 
Programmas īstenošanai piešķirtais finansējums ir 
Ls 881 810. 
Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības: 
• audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un 
esošo cehu rekonstrukcija; 

• jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde; 
• ūdens apgādes un recirkulācijas sistēmu uzstā-
dīšana un pilnveidošana; 

• hidrotehnisko būvju ūdens regulācijas iekārtu 
uzstādīšana un rekonstrukcija; 

• aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana pret kaitējumu, ko nodara savvaļas 
dzīvnieki (ūdri, ūdeles, kormorāni, gārņi u.c.). 

Projekta iesniedzējam ir jābūt Pārtikas un veteri-
nārajā dienestā vismaz vienu gadu reģistrētam 
akvakultūras uzņēmumam. 
Atbalsta likme ir samazināta uz 40% no kopējām 
projekta iesnieguma attiecināmām izmaksām 
(privātais ieguldījums 60%). Ja projekts paredz 
investīciju ieguldījumu tehnoloģiju uzlabošanā, 
kas būtiski samazina ietekmi uz vidi, atbalsta ap-
joms tiek palielināts līdz 50% no attiecināmām 
izmaksām (privātais ieguldījums 50%). 
Maksimālais projektu skaits vienam projekta ie-
sniedzējam nav ierobežots, bet projekta iesniegu-
mu attiecināmo izmaksu kopējā summa vienam 
struktūrfonda finansējuma saņēmējam 2004.–
2006. gada programmēšanas periodā nedrīkst pār-
sniegt 400 000 EUR. 
Projektu aktivitātes ir jābeidz ne vēlāk kā  
2008. gada 31. augustā, struktūrfondu pieprasīju-
ma gala maksājuma iesniegšanas termiņš ir  
2008. gada 15. septembris. 
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz LAD reģionāla-
jās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP). Vadlīnijas 
un projektu iesnieguma veidlapas ir pieejamas  
LAD RLP, kā arī LAD mājas lapā (adrese: 
www.lad.gov.lv). 

    

    

���� 4.8. pasākuma 
„Zvejas intensitātes 
sabalansēšana” ak-
tivitātes 
• 4.8.1.     „Baltijas 
jūrā un Rīgas 
jūras līcī aiz pie-
krastes zonas 
zvejojošo zvejas 
kuģu nodošana 
sadalīšanai vai 
i zma n t o š a n a i 
bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības”. Prog-
rammas īstenošanai piešķirtais finansējums ir  
Ls 2 158 727; 

• 4.8.2. „Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pie-
krastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana 
sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mēr-
ķiem ārpus zvejniecības”. Programmas īsteno-
šanai piešķirtais finansējums ir Ls 1 180 711. 

Aktivitāte paredz zvejas flotes kopējās jaudas 
samazināšanu, jo pastāv zivju krājumu problē-
ma, kas gadu no gada izpaužas kvotu apjomu 
samazināšanā Baltijas jūrā, īpaši mencām, reņ-
ģēm un brētliņām, kas ir vienas no nedaudzajām 
zivju sugām, kuras zvejo Latvijas zvejnieki. Tā-
dēļ šajā programmēšanas periodā tiks atbalstīti 
tikai tie zvejas kuģi, kuri zvejo Baltijas jūrā un 
Rīgas jūras līcī. 
Aktivitātes ietvaros tiek finansēta zvejas kuģu 
sadalīšana vai nodošana pastāvīgai izmantošanai 
bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības 
(piemēram, mācību, pētniecības, zvejas kontro-
les nolūkiem, muzeju ierīkošanai). 
4.8.1. aktivitātes mērķa grupa ir zvejas kuģu 
īpašnieki un zvejnieki, kuri zvejo Baltijas jūrā 
un Rīgas jūras līcī. 
4.8.2. aktivitātes mērķa grupa ir piekrastes zve-
jas kuģu īpašnieki un zvejnieki, kuri zvejo Balti-
jas jūrā un Rīgas jūras līcī. 
Projektu iesniegumi aktivitātei 4.8.1. tiks pie-
ņemti līdz 2006. gada 15. jūnijam, bet aktivitātei 
4.8.2. – līdz pieejamo finanšu resursu izlietoju-
mam. 
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz LAD Centrāla-
jā aparātā (CA) Rīgā, Republikas laukumā 2, 
918. kabinetā; tālr. 7027868, 7027130. Vadlīni-
jas un projektu iesnieguma veidlapas ir pieeja-
mas LAD CA, kā arī LAD mājas lapā (adrese: 
www.lad.gov.lv). 

VIENOTAIS PROGRAMMDOKUMENTS 
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���� 4.11. pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, 
sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas 
aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas  
finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu ap-
gūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizā-
cijām” aktivitāte ”Atbalsts zvejas aktivitāšu pa-
gaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompen-
sācijas”. Programmas īstenošanai piešķirtais fi-
nansējums ir Ls 411 207. 
Zivju krājumu aizsardzības nolūkos Eiropas Ko-
misija vai nacionālās institūcijas var ierosināt un 
īstenot zveju ierobežojošus pasākumus, kas noved 
pie īslaicīgas zvejas darbību pārtraukšanas, kā 
rezultātā uz noteiktu laika periodu zvejnieki pa-
liks bez darba. Tāpēc šīs aktivitātes ietvaros zvej-
niekiem un zvejas kuģu īpašniekiem ir paredzēts 
sniegt kompensācijas ārkārtas zvejas aizlieguma 
(ārkārtas pasākumu) gadījumos, izņemot periodis-

ko sezonālo zvejas aktivitāšu pārtraukšanu jeb 
zvejas lieguma laikus. 
Ir paredzēts sniegt kompensācijas arī ES Pado-
mes pieņemto zvejas resursu atjaunošanas vai 
pārvaldības plānu gadījumos vai kad Kopienas 
likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus 
noteiktu zvejas rīku vai metožu lietošanai, kā 
rezultātā kuģu īpašniekiem ir jāveic tehniskās 
pielāgošanas pasākumi. Līdz ar to ir jāievieš 
kompensāciju shēmas, kas segtu abu – gan zvej-
nieku, gan zvejas kuģu īpašnieku zaudējumus. 
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz LAD Centrāla-
jā aparātā (CA) Rīgā, Republikas  
laukumā 2, 918. kabinetā; tālr. 7027868, 
7027130. Vadlīnijas un projektu iesnieguma 
veidlapas ir pieejamas LAD CA, kā arī LAD 
mājas lapā (adrese: www.lad.gov.lv). 
 

LAUKSAIMNIECĪBA 

Lauksaimnieku informēšana ar īsziņu 

palīdzību  
 
Kopš 2006. gada 15. maija Zemkopības ministrija 
lauksaimniekiem, lauku iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem piedāvā jaunu pakalpojumu, kas 
sekmēs lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju infor-
mētību par lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarē notiekošo. 
 Zemkopības ministrija piedāvā ikvienam intere-
sentam nosūtīt informāciju par lauksaimniecības 
aktualitātēm uz mobilo tālruni SMS formātā (kā 
īsziņu). Ar Zemkopības ministrijas sūtīto SMS 
starpniecību lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji 
varēs saņemt visu aktuālo informāciju par Eiropas 
Savienības un Latvijas valsts budžeta atbalsta 
maksājumiem lauksaimniekiem un lauku uzņē-
mējiem, t. sk. atgādinājumus par pieteikšanās   
 

 

 
termiņiem uz šiem maksājumiem. Zemkopības 
ministrijas uz mobilajiem tālruņiem sūtītajās 
īsziņās būs arī cita aktuālā informācija par noti-
kumiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības sektorā. 
Lai saņemtu īsziņas par aktualitātēm lauksaim-
niecībā, iedzīvotājam no sava mobilā tālruņa kā 
SMS (īsziņa) ir jānosūta kods L ON uz pakalpo-
juma pieteikšanas tālruņa numuru: 
• 9301050 – LMT un OKartes abonentiem; 
• 6000038 – Tele2 un Zelta Zivtiņas abonen-

tiem. 
Šis pakalpojums ir bezmaksas, un par saņemta-
jām īsziņām ar informāciju par aktualitātēm 
lauksaimniecības nozarē nebūs jāmaksā. Lai no 
pakalpojuma atteiktos, uz minētajiem numuriem 
ir jānosūta SMS (īsziņa) L OFF. 
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AUGKOPĪBA 

Dārzeņu laukos un augļu dārzos 
 
����Nezāļu ierobežošana dārzeņkopībā 
Maija otrās puses nepastāvīgais un vēsais laiks 
radīja ļoti labvēlīgus apstākļus nezāļu attīstībai 
dārzeņu laukos. Tās sevišķi bīstamas būs vēlā-
kiem sējumiem. Tā kā ir gaidāms īsāks vai ga-
rāks siltuma periods, kas sekmēs nezāļu  
attīstība, ir savlaicīgi jādomā par to ierobežoša-
nu. Ja tas tiks veikts nepareizi, ražas ieguve var 
samazināties līdz minimumam. Prasmīgi apvie-
nojot visas metodes, var tikt galā ar nezālēm arī 
šādā situācijā. Joprojām būs aktuāla augsnes 
herbicīda Butizāna izmantošana maija beigās 
un jūnija sākumā izstādītajiem visa veida kā-
postiem. Pēc burkānu un sīpolu sadīgšanas, sā-
kot no īstā loka un īsto lapu pāra vēl ir izmanto-
jams herbicīds Stomps, sīksīpoliņu un ķiploku 
stādījumiem ne agrāk kā 
3–6 īsto loku stadijā – 
Gezagards 1–1,5 l/ha. 
Burkānu sējumos pēc  
2 īsto lapu fāzes sasnieg-
šanas arī ir lietojams Ge-
zagards 1,5–3 l/ha. Pura-
vu un seleriju stādījumos  
2–3 nedēļu laikā pēc pār-
stādīšanas lieto Gezagar-
du 1–1,5 l/ha. Devas būs 
atkarīgas no kultūrauga 
a t t ī s t ības  s tadi ja s ,  
augsnes organiskās vie-
las satura un nezāļu lie-
luma. Visi augsnes her-
bicīdi efektīvi darbosies, 
ja augsne būs kvalitatīvi 
apstrādāta, bez lielām cilām, sīkdrupataina, ar 
līdzenu virsmu. Svarīga nozīme ir augsnes mit-
rumam. Mehanizētā nezāļu apkarošana ir jāsāk 
savlaicīgi – 5–7 dienas pēc kultūraugu izstādī-
šanas vai sējas un jāturpina ne vēlāk kā  
7–10 dienas pēc pirmās apstrādes. Pēdējais at-
tiecas arī uz nezāļu ierobežošanu ar herbicī-
diem. Jo nezāles ir mazākas, jo tās ir vieglāk 
apkarot. Nav ieteicams dārzeņus sēt un stādīt 
laukos, kuri ir piesārņoti ar daudzgadīgajām 
nezālēm. Vēlu ierīkotos kartupeļu stādījumos 
līdz sadīgšanai ir izmantojams herbicīds Zen-
kors – 0,35 kg/ha, pirms tam veicot uzvagošanu 
vai vagu uzfrēzēšanu.  

Viendīgsta īsmūža nezāles un vārpatas perēk-
ļus nosmidzina ar kādu no specifiskajiem her-
bicīdiem (Ažils, Fuzilāds Forte, Fuzilāds Su-
per, Fokuss Ultra, Zelleks Super). 
 
����Papildmēslojums dārzeņkopībā 
Siltummīlošiem augiem aktuāls būs šķīstošā 
fosfora mēslojums, lai sekmētu sakņu pilnvēr-
tīgu attīstību, kas noteiks, cik spēcīgs augs 
veidosies. Šim nolūkam izmanto speciālos 
šķidros fosfora mēslojumus (fortify u.c.). Lab-
vēlīgi apstākļi būs papildmēslojuma došanai. 
Attiecībā uz mēslošanu ir jāvadās pēc princi-
pa: nemēslot nezāles, bet dārzeņus. Pirmo slā-
pekļa papildmēslojumu dod mēnesi pēc dārze-
ņu izstādīšanas vai uzdīgšanas. Agrāk slāpekļa 
papildmēslojumu nedod, jo ir jāļauj attīstīties 
sakņu sistēmai. Kopējo slāpekļa devu sadala 

2–3 reizēm atkarībā no 
veģetācijas perioda il-
guma. Izmanto kalcija 
nitrātu, nitraboru. Deva 
būs atkarīga no tā, kā-
das ir bijušas augsnes 
analīzes un cik prasīgs 
ir kultūraugs. Lielākas 
devas vajadzīgas visa 
veida kāpostiem, sakņu 
selerijām, mazākas – 
sīpoliem, burkāniem, 
galda bietēm. Nesaba-
lansēta mēslošana un 
neveiksmīga nezāļu 
ierobežošana var būt 
par cēloni arī straujai 
sēnīšu ierosinātu slimī-

bu (pelēkās puves u.c.) izplatībai. Tur, kur ir 
kārtība un tīrība, arī kaitēkļiem un slimībām ir 
mazāk iespējas izplatīties. 
 
����Augļkopībā veicamie darbi 
Zemenēs, kas zied, vēl var veikt pēdējos smi-
dzinājumus ar Sviču – 0,8–1,2 kg/ha,  
Signum – 1,8 kg/ha, Ronilānu, Sumileksu, 
Euparenu. Ja zemenes nav uz melnās plēves, 
tad tām obligāti ir jābūt mulčētām ar salmiem, 
jo šogad būs ļoti augsts pelēkās puves izplatī-
bas risks. Pēc noziedēšanas ogu aizmetņus ir 
lietderīgi 1–2 reizes nosmidzināt ar šķīstošo 
kalciju. 
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Sākas vasaras augļu koku vainagu veidošanas 
periods, kas turpināsies līdz augusta vidum. 
Jaunajiem augļu kokiem pirmā un otrā gada 
stādījumos vēl var izkniebt tos saplaukušos 
pumpurus, kas atrodas zemāk pār 60 cm, kā arī 
liekos saplaukušos pumpurus, kuri ir izveidoju-
šies pēc agri pavasarī izzāģētajiem zariem, at-
stājot tikai vajadzīgos. Ja augļu koks šogad ir 
ziedējis maz, tad tā veidošanu samazina līdz 
minimumam, bet, ja ziedēšana ir bijusi normas 
robežās, tad augļu kociņus var droši veidot. 
Ābeļu sānu zariem līdz pirksta resnumam labu 
leņķi var nodrošināt raža ar savu svaru, bet res-
nākiem būs nepieciešama papildu noliekšana. 
Otrā gada ābeļu un bumbieru dzinumiem ir iz-
mantojamas gumijas, vecākiem kokiem zarus 
aizlauž vai aizzāģē (šis paņēmiens nederēs vie-
tās, kur nav ierīkoti aizsargstādījumi un ir liela 
vēja ietekme). Vēl vecākiem kokiem īsina zarus 
uz kāda no sānzariem, ja tie traucē rindstarpās 
pārvietoties tehnikai, vai izgriež tos pilnībā. 
Otro reizi pļauj rindstarpas. Pirmā gada stādīju-
mos, ja zālāju nesēj, bet veido ar pļaušanas me-
todi, appļaušanu veic biežāk, lai nezāles neno-
gatavinātu sēklas un straujāk veidotos zālājs. 
Apdobēm ir jābūt nosmidzinātām ar herbicīdu 
Basta. Nezāles nedrīkst izaugt lielākas par  
20–30 cm. Mulčas uzlikšana ir dārgāka un maz 
noderīga tur, kur ir ieviesušās daudzgadīgās 

nezāles, jo tās izaugs mulčai cauri. Tā kā ir 
mitrs un vēss laiks, liels drauds šogad jau tā ne 
pārāk lielajai ābolu un bumbieru ražai būs 
kraupis. Nepastāvīgie laika apstākļi samazina 
fungicīdu darbības laiku. Nav nozīmes smidzi-
nājumiem, ja netiek ievēroti vajadzīgie inter- 
vāli – kraupis vienalga izplatīsies. Pēc lietus 
2–3 dienu laikā var izsmidzināt sistēmas fun-
gicīdus Horusu un Skoru, kas ārstē jau notiku-
šu inficēšanos. Šajā gadījumā Efektora izman-
tošana ir nelietderīga, jo tas neārstē, bet tikai 
aizsargā. Kontakta fungicīdu Efektoru smi-
dzina tikai tad, ja aizsardzības periods ir pagā-
jis un ir sagaidāms labs laiks vai ir iespējams 
smidzinājumu veikt pirms lietus. Lietderīga, 
bet dārga ir fungicīda Kandits izmantošana 
aizsardzībā pret kraupi (trīs smidzinājumi ar 
divu nedēļu intervālu nodrošina ļoti labu aiz-
sardzību). Pēc ziedēšanas ir ieteicami arī in-
sekticīda smidzinājumi, it sevišķi vecākos 
ābeļu un bumbieru dārzos. Pēc dabiskās  
augļaizmetņu nobiršanas ābelēm un bumbie-
rēm novērtē augļaizmetņu retināšanas nepie-
ciešamību. Savlaicīga retināšana nodrošinās 
ne tikai labu ražu, bet novērsīs arī ražošanas  
periodiskumu.  
Zemgales reģionālais konsultants dārzkopībā 
Māris Narvils (tālr. 9609943). 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  piedāvā 

KONKURSS PRAKSES SAIMNIECĪBAS STATUSA IEGŪŠANAI 
LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒS 

  
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) izsludina pieteikšanos 
konkursam prakses saimniecības statusa iegūšanai, kā arī atjaunošanai, kvalitatīvas ražo-
šanas, profesionālās un pirmsdiploma prakses nodrošināšanai Izglītības un zinātnes minis-
trijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes studentiem. Pretendēt uz subsīdijām varēs tie uzņēmumi, kas būs ieguvuši prakses 
saimniecības statusu laukkopības, dārzkopības, lopkopības, stādu audzēšanas, veterinār-
medicīnas, bioloģiskās lauksaimniecības, lauku tūrisma, zivsaimniecības, mež-
saimniecības, lauksaimniecības tehnikas nozarēs. Pieteikšanās līdz 2006. gada 22. jūnijam. 
 
Informāciju un pieteikuma anketas var saņemt rajonu Lauku konsultāciju  
birojos, interneta mājas lapā www.llkc.lv un LLKC, Ozolnieku pagastā,  
Jelgavas raj., Rīgas ielā 34, 306. kab. (t. 3007563, 6397107). 
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Piena ražošanas kvotu sistēma Latvijā  
 
Piena ražošanas kvotu sistēma Eiropas Savienībā 
tika izveidota un ieviesta 1984. gadā ar mērķi 
noregulēt piena tirgus daudzumu, t.i., lai samazi-
nātu atšķirību starp piena un piena produktu pie-
dāvājumu un pieprasījumu, tādā veidā nodrošinot 
stabilu produktu ražošanu un piena cenu. 
Visa veida darījumus ar piena kvotām Latvijā 
nosaka MK noteikumi Nr. 315 „Kārtība, kādā tiek 
veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu admi-
nistrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda nau-
das aprēķināšanas un iekasēšanas kārtī-
ba” (turpmāk – MK noteikumi). Latvijā piena 
ražošanas kvotu administrēšanu veic Zemkopības 
ministrijas Valsts aģentūra „Lauksaimniecības 
datu centrs” (turpmāk – datu centrs), tāpēc detali-
zēta informācija par piena kvotām ir atrodama arī 
Valsts aģentūras mājas lapā (mājas lapas adrese 
www.ldc.gov.lv). 
 
���� Kas ir piena kvota, un kam tā ir  
nepieciešama? 
Govju īpašniekiem, kuri ražo un vēlas pienu  
un/vai piena produktus pārdot (piena pircējam, 
tirgū, kaimiņam, bērnudārzam, slimnīcai un citur) 
un/vai bez maksas atdot kaimiņam, radiem, lab-
darībai u.c., ir jābūt piena kvotai un jāievēro šā-
das prasības: 
• slaucamajām govīm ir 
jābūt reģistrētām Dzīvnie-
ku un ganāmpulka reģis-
trā; 

• regulāri jāveic lopu uz-
skaite saskaņā ar dzīvnie-
ku reģistrācijas noteiku-
miem; 

• jāievēro Valsts pārtikas 
un veterinārā dienesta 
noteiktās prasības; 

• jāveic piena uzskaite saskaņā ar noteikumiem; 
• jāievēro piena ražošanas kvotu sistēmas ievie-
šanas un administrēšanas noteikumi. 

Piena ražošanas kvota (turpmāk – piena kvota) ir 
kvotas gadā ražotājam noteiktais piena pārdoša-
nas daudzums pārstrādei un/vai tiešajā tirdzniecī-
bā. Pienam, ko piena ražotājs izmanto pašpatēri-
ņam (pārtikai vai lopbarībai), piena kvotu nenosa-
ka. 
Piena kvotas var būt divējādas: 
• piegādes kvota – noteikts piena daudzums un tā 

piena tauki, ko ražotājs var pārdot apstiprinā-
tam piena pircējam; 

• tiešās tirdzniecības kvota (turpmāk arī TT) – 
noteikts piena daudzums, kuru ražotājs var 
pārdot un/vai bez maksas atdot tiešajam patē-
rētājam. 

Ražotājam var būt abu veidu kvotas. 
Latvijai piešķirtā kopējā valsts piena kvota ir 
695 395 000 kg. To veido 
• piegādes kvota – 631 855 798 kg; 
• tiešās tirdzniecības kvota – 63 539 202 kg. 
Piena kvotu gads sākas 1. aprīlī un beidzas nā-
kamā kalendārā gada 31. martā. Šo laika periodu 
sauc par kvotas gadu. 
 
���� Kādi ir piena ražotāja – kvotas īpašnieka 
pienākumi?  
Piena ražotājam – tiešās tirdzniecības kvotas 
īpašniekam ir šādi pienākumi: 
• katru dienu jāaizpilda tiešās tirdzniecības kvo-
tas piena uzskaites žurnāls (3. pielikums); 

• katru ceturksni līdz nākamā mēneša 15. datu-
mam ir jāiesniedz datu centrā ceturkšņa pār-
skats par tiešās tirdzniecības kvotas izpildi  
(4. pielikums); 

• līdz 10. maijam ir jāiesniedz kvotas gada  
deklarācija. Ja tiešās tirdzniecības gada dekla-

rācija ir iesniegta pēc  
10. maija vai nav iesniegta, 
soda naudas lielums ir at-
karīgs no esošās piešķirtās 
tiešās tirdzniecības kvotas 
lieluma un deklarācijas 
iesniegšanas nokavēto die-
nu skaitu. Ražotājs par to 
saņem brīdinājumu no datu 
centra un pēc 30 dienām no 
brīdinājuma izsūtīšanas, ja 
deklarācija vēl arvien ne-
būs saņemta, tiešās tirdz-

niecības kvota tiks ieskaitīta valsts rezervē, kā 
arī aprēķināta soda nauda, kas jānomaksā. Ja 
ražotājs gada deklarācijā iesniedz īstenībai 
neatbilstošus datus un/vai pārsniedz kvotu, 
tad arī tiek aprēķināta soda nauda. Nedeklarē-
to piena daudzumu uzskata par kvotas pār-
sniegto daudzumu, tāpēc, veicot soda naudas 
aprēķinu, izmanto tādu pat metodi kā par pār-
sniegto kvotu, bet aprēķinātās soda naudas 
summu vēl tiek reizina ar koeficientu 1,5. 

* Sankcijas nepiemēro, ja ražotājs iesniedz do-
kumentus, kuri pierāda nepārvaramas varas 

LOPKOPĪBA 
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(force majeure) gadījumus t.i., dabas stihijas no-
darītos zaudējumus, lopu nobeigšanos vai kvotas 
īpašnieka slimības gadījumus, t.i., ja piena ražo-
tājs ir bijis hospitalizēts. 
 
Piena ražotājam – piegādes kvotas īpašniekam ir 
šādi pienākumi: 
• jāslēdz līgumi ar vienu vai vairākiem piena 
pircējiem par visu piegādes kvotu vai tās daļu 
(piena ražotājs pats izvēlas piena pircēju); 

* Ražotājs pienu var pārdot tikai speciālas komi-
sijas apstiprinātam piena pircējam. Piena pircēja 
statusu nosaka komisijas izdots apstiprinājums ar 
piešķirto piena pircēja numuru. Apstiprināto pie-
na pircēju saraksts ir publicēts laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un datu centra interneta 
mājas lapā. Par piena pircēja apstiprināšanu var 
pārliecināties, pieprasot piena pircējam uzrādīt 
komisijas izdotu vēstuli. 

• divu darbdienu laikā jāinformē datu centrs, ja 
tiek mainīts piena pircējs; 

• katru dienu jāaizpilda piegādes kvotas piena 
uzskaites žurnāls (2. pielikums); 

• jāinformē piena pircējs un datu centrs par juri-
diskā statusa maiņu. 

  
���� Kādas sankcijas tiek piemērotas par piena 
kvotas neizpildīšanu un pārsniegšanu? 
Piegādes kvotas gadījumā piena pircējam katru 
mēnesi ir jāinformē piena ražotājs par pagājušā 
mēnesī no ražotāja iepirkto piena daudzumu un 
piena tauku saturu (kas ir noteikts akreditētā 
laboratorijā) un ražotāja piegādes kvotas lielumu 
un tā izpildi. Piena pircējs, kurš nepilda noteik-
tās prasības kvotu administrēšanā, var zaudēt 
tiesības iepirkt pienu. 
Piena kvotas neizpildīšana. Ja piena ražotājs 
piešķirto piena kvotu izpilda 70% apmērā vai 
mazāk, viņam piena kvotas apjomu nākamajam 
kvotas gadam samazina par 50% no neizpildītā 
kvotas apjoma. Samazinājumu ieskaita valsts 
rezervē, nepiešķirot piena ražotājam atlīdzību. Ja 
nākamajā kvotas gadā piena ražotājs piešķirto 
piena kvotu izpilda 70% apmērā vai mazāk, visu 
neizpildīto kvotas apjomu ieskaita valsts rezer-
vē.  

     Ja piena ražotājs 
• 2004./2005. kvotas gada beigās savu 

kvotu ir izpildījis par 70% un mazāk 
Kvotu vai tās daļu nenoņem 

• 2005./2006. kvotas gada beigās kvotu 
izpilda par 70% un mazāk 

Noņem 50% no 
neizmantotās kvotas 
daudzuma 

• 2006./2007. kvotas gada beigās un 
turpmākajos gados kvotas izpilde atkārtoti 
būs 70 % un mazāk 

Noņem visu neizmantoto 
kvotas daudzumu 

 
Ja piena ražotājs kādā kvotas gadā vispār nav pār-
devis pienu, visu kvotu pilnībā ieskaita valsts re-
zervē. 
 Minētās soda sankcijas ražotājam nepiemēro un 
piena kvotu nesamazina, ja ražotājs līdz kvotas 
gada beigām datu centrā iesniedz: 
• Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu: 
- par piespiedu kārtā likvidētajiem dzīvnie-

kiem; 
-  par ugunsgrēka, plūdu vai citas dabas stihijas 
dēļ bojā gājušiem dzīvniekiem; 

• attiecīgu institūciju izsniegtu izziņu par nepa-
redzētiem gadījumiem, kas radušies nepārva-
ramas varas dēļ (force majeure). 

 
Piena kvotas pārsniegšana. Kvotas pārpildes 
gadījumā piena ražotājs par katru kvotas veidu 
atsevišķi maksā soda naudu.  

Kvotas gads 
Soda nauda lielums 

100 kg/ EUR 
2004./2005. 33,27 
2005./2006. 28,54 
2006./2007. 27,83 
Turpmākie kvotas gadi 27,83 
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Soda naudu par pārsniegto piegādes kvotas apjo-
mu no piena ražotāja iekasē piena pircējs, ieturot 
ne vairāk par 50% no samaksas par pienu, kas 
pienākas ražotājam. Piena pircējs kvotas gada 
beigās attiecīgajā uzņēmumā sadala neizmantoto 
piegādes kvotu proporcionāli starp visiem piena 
ražotājiem, ņemot vērā piešķirto piena kvotas 
apjomu un tās izpildi. 

���� Ja valsts nepārpilda kopējo tai piešķirto piena 
kvotu, tad soda nauda nav jāmaksā, un iekasētā 
soda nauda piena pircējam līdz 1. jūlijam ir jāat-
maksā piena ražotājam. Ja valsts kopējā piena 
kvota pēc izlīdzināšanas ir pārsniegta, Lauku at-
balsta dienests iekasē no piena pircējiem (ja pār-
sniegta piegādes kvota) un ražotājiem (ja pār-
sniegta tiešās tirdzniecības kvota) soda naudu un 
pārskaita to Eiropas lauksaimniecības virzības un 
garantiju fondam. 
 
���� Kādus darījumus var veikt ar piena kvo-
tām? 
Lai darījums notiktu, kvotas ieguvējam (izņemot 
mantošanu) ir jābūt Dzīvnieku un ganāmpulka 
reģistrā reģistrētām slaucamajām govīm. 

���� Darījums, kurš nav reģistrēts datu centra Piena 
kvotu departamentā, nav spēkā! 
 

Piena kvotu pirkšana/pārdošana. Piena kvotu 
var pirkt tikai tāds piena ražotājs, kuram pieder 
datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā 
reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks. 
* Ja piena kvota tiek pārdota personai, kurai nav 
slaucamu govju, darījums netiek reģistrēts.  
Piena kvotu pirkuma darījumus var veikt katru 
kvotas gadu līdz 1. janvārim gan ar visu piena 
ražotājam piederošo kvotu, ieskaitot jau izmanto-
to kvotas apjomu, gan ar neizmantoto kvotas da-
ļu. 
Kvotas pircējs un pārdevējs savstarpēji vienojas 
par pērkamās kvotas apjomu un cenu. Abas darī-
jumā iesaistītās puses aizpilda un iesniedz datu 
centrā iesniegumu piena kvotas pirkšanai (5. pie-
likums). Ja tiek pārdota piegādes kvota, ir jāinfor-
mē arī piena pircējs par izmaiņām piena piegādes 
līguma noteikumos. 
Piena kvotas pircējs ir atbildīgs par visa nopirktā 
kvotas apjoma izpildi. 
Piena ražotājs, kurš ir pārdevis visu kvotu vai tās 
daļu, kas ir piešķirta no valsts rezerves, nevar pie-
teikties kvotas saņemšanai no valsts rezerves. 
Kvotu, kas ir piešķirta no valsts rezerves esošajā 
kvotas gadā, nevar pārdot, dāvināt vai iznomāt. 
 

Piena kvotu noma. Saskaņā ar MK noteikumiem 
arī piena kvotas nomas darījumi ir jāreģistrē datu 

centrā. Ja ražotājs vēlas nomāt piena kvotu, tad 
abas darījumā iesaistītās puses aizpilda noteiktas 
formas veidlapu (6. pielikums) un nosūta Piena 
kvotu departamentam. Datu centrs piecu  
darbdienu laikā paziņo piena ražotājam un piena 
pircējam par darījuma reģistrāciju. 
Piena kvotas nomas darījuma minimālais ap-
joms ir 
• 1000 kg, ja tiek nomāta piegādes kvota; 
• 500 kg, ja tiek nomāta tiešās tirdzniecības 
kvota. 

Piena ražotājs drīkst iznomāt tikai daļu no savas 
kvotas, tas nozīmē, ka daļa no piešķirtās kvotas 
ir jāizmanto pašam. Par piena kvotas nomas ce-
nu darījumā iesaistītās puses vienojas pašas. Ar 
nomāto kvotu piena ražotājs nevar veikt nekādus 
turpmākus darījumus. 
Piena kvotas nomas darījumus var slēgt līdz 
kvotas gada 1. janvārim, un tie ir spēkā attiecī-
gajā kvotas gadā. Kvotas gadam beidzoties, datu 
centrs iznomāto kvotas apjomu pārreģistrē atpa-
kaļ iznomātājam.  
Ja piena kvota tiek iznomāta kopā ar zemi, go-
vīm vai saimniecību, uz šādu darījumu neattie-
cas kvotas lieluma ierobežojumi un kvotu var 
izmantot atbilstoši nomas laikam un tā, beidzo-
ties kvotas gadam, netiek pārreģistrēta atpakaļ 
uz iznomātāju. Šajā gadījumā nav spēkā arī aiz-
liegums veikt turpmākus darījumus ar nomāto 
kvotu. 
Par iznomātās piena kvotas pārsniegšanu ir at-
bildīgs piena kvotas nomnieks, bet par iznomā-
tās piena kvotas neizpildi – iznomātājs. 
 
Piena kvotu pārveidošana. Piena ražotājs reizi 
kvotas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 31. decembrim, 
var pārveidot piegādes kvotu tiešās tirdzniecības 
kvotā vai tiešās tirdzniecības kvotu – piegādes 
kvotā. Pārveidot var visu kvotu vai tās daļu. Lai 
pārveidotu piena kvotu, ražotājs aizpilda un ie-
sniedz datu centrā iesniegumu piena kvotas pār-
veidošanai (7. pielikums). 
Ja pārveido tiešās tirdzniecības kvotu un 
• citas kvotas nav, tad izziņā norādītais repre-
zentatīvais tauku saturs ir 3,8%; 

* Reprezentatīvais tauku saturs ir ražotāja, pār-
strādei pārdodamā piena, noteiktais piena tauku 
saturs. 

• pirms tam ir bijusi piešķirta piegādes kvota ar 
uzrādītu reprezentatīvo tauku saturu, tad pār-
veidošanas gadījumā piešķirtais piegādes kvo-
tas reprezentatīvais tauku saturs mainās. 

Nomātu tiešās tirdzniecības un/vai piegādes 
kvotu nevar pārveidot. 
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Mantošana un dāvināšana. Piena kvotu manto 
un dāvina saskaņā ar Civillikuma nosacījumiem 
par mantošanu un dāvinājumu. Ja fiziska vai juri-
diska persona vēlas veikt kvotas dāvinājumu, tad 
ir jāraksta dāvinājuma līgums, kuru paraksta abas 
darījumā iesaistītās puses. Notāra vai pagasttiesas 
apstiprināto dāvinājuma līgumu nosūta Piena 
kvotu departamentam. 
Ja piena ražotājs ir miris, persona, kura līdz ap-
stiprināšanai mantojuma tiesībās rīkosies ar ga-
nāmpulku un piena kvotu, iesniedz datu centrā 
iesniegumu ganāmpulka un piena kvotas pārvald-
nieka statusa reģistrēšanai. Iesniegums ir jāap-
stiprina pagasttiesā un pēc tam, klāt pievienojot 
kvotas īpašnieka miršanas apliecības kopiju, jāno-
sūta Piena kvotu departamentam. Pārvaldnieks 
pilda visas saistības attiecībā uz piena kvotu un 
var veikt visus darījumus ar piena kvotu, izņemot 
tās pirkšanu, pārdošanu, pastāvīgo pārveidošanu 
un iznomāšanu. 
 

Atteikšanās no piena kvotas. Piena ražotājs līdz 
1. janvārim var atteikties no tam piederošās piena 
kvotas, iesniedzot datu centrā attiecīgu iesniegu-
mu (8. pielikums). Piena kvota tiek ieskaitīta 
valsts rezervē. Šādā gadījumā ražotājam tiek pie-
šķirta atlīdzība no šim mērķim paredzētās valsts 
budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.  
Piena ražotājs, kurš ir atteicies no savas kvotas, 
citu kvotu no valsts rezerves vairs pieprasīt nevar. 
 

Kvotas pārreģistrācija. Ja fiziska persona pārre-
ģistrē ganāmpulku uz juridisku statusu vai otrādi, 
maina savas saimniecības nosaukumu vai likvidē 
to, tad ir jāveic arī piešķirtās kvotas pārreģistrāci-
ja.  
Lai kvotu pārreģistrētu, ir jāiesniedz iesniegums, 
kurā tiek norādīts pārreģistrācijas iemesls. Iesnie-
gumam pievieno šādus dokumentus:  
• zemnieku saimniecības reģistrācijas apliecības 
kopiju vai uzņēmumu reģistra vēstules kopiju 
par zemnieku saimniecības likvidāciju; 

•  aizpildītu Ganāmpulka kartīti un/vai Novietnes 
kartīti; 

• maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju. 

���� Ganāmpulka pārreģistrācija un/vai adreses mai-
ņa un/vai novietnes pārreģistrācija ir maksas pa-
kalpojums. 
 
� Kādos gadījumos piena kvotas var saņemt 
no valsts rezerves? 
Valsts kopējās piena kvotas rezervei (turpmāk – 
valsts rezerve) piena kvotas paredz ne mazāk par 
1% no piegādes kvotas apjoma un ne mazāk par 
1% no tiešās tirdzniecības kvotas apjoma. 

No valsts rezerves ražotājam piešķir piena kvotu 
vai palielina tās apjomu, ja piena ražotāja ga-
nāmpulks ir reģistrēts dzīvnieku un ganāmpulku 
reģistrā un piena ražotājs ir izpildījis vienu no 
šādiem nosacījumiem: 
• no kvotas gada sākuma ir paplašinājis savu 
ganāmpulku ar pirmpienēm. Lai noteiktu no 
valsts rezerves piešķiramās piena kvotas apjo-
mu, saimniecības gada vidējo pārraudzības 
izslaukumu reizina ar pārraudzībā esošo govju 
skaitu, par kādu ganāmpulks ticis paplaši-
nāts, – ja govis ir pārraudzībā vai aprēķinam 
izmanto valsts vidējo statistisko izslau-         
kumu, – ja govis nav pārraudzībā; 

• ir palielinājis pārraudzības ganāmpulka iz-
slaukumu, salīdzinot ar iepriekšējo pārraudzī-
bas periodu. Šajā gadījumā izslaukuma rādītā-
ju starpību reizina ar pārraudzībā esošo govju 
skaitu; 

• ir izpildījis vismaz 70% no viņam piešķirtās 
kvotas. Lai noteiktu piešķiramās kvotas lielu-
mu, ražotāja vidējo kvotas gada mēnesī pār-
dotā piena daudzumu (uz iesnieguma iesnieg-
šanas dienu) reizina ar mēnešu skaitu, kas 
atlicis līdz kvotas gada beigām. 

Iesniegums un dokumenti, kas apliecina kāda no 
šo trīs nosacījumu izpildi, piena ražotājam ir 
jāiesniedz datu centrā līdz 1. jūnijam, līdz  
1. septembrim un līdz 1. decembrim. 
 Lēmumu par piena kvotas piešķiršanu vai palie-
lināšanu no valsts rezerves pieņem zemkopības 
ministra apstiprināta komisija, kurā ietilpst pār-
stāvji no piena ražotāju asociācijām, piena pār-
strādātāju organizācijām, Lauksaimnieku orga-
nizāciju sadarbības padomes, valsts aģentūras 
„Lauksaimniecības datu centrs” un Lauku atbal-
sta dienesta. Mēneša laikā pēc iesniegumu ter-
miņiem komisija izskata iesniegumus un pieņem 
lēmumus par piena kvotas piešķiršanu vai piena 
kvotas apjoma palielināšanu no valsts rezerves. 
Datu centrs nosūta attiecīgajam ražotājam infor-
māciju par komisijas lēmumu. 
Ja piena kvotas apjoms, ko ražotāji vēlas saņemt 
no valsts rezerves, nav lielāks par valsts rezervi, 
ražotājiem piešķir visu pieprasīto piena kvotas 
apjomu. Ja ražotāju pieprasītais piena kvotas 
apjoms ir lielāks par valsts rezervi, piešķiramo 
apjomu proporcionāli samazina visiem preten-
dentiem. 
 Ja ražotājs ir uzsācis piena ražošanu pēc  
2004. gada 1. maija un visa viņa kvota pilnībā 
tiek piešķirta no valsts rezerves, kvotai piesaistī-
tais reprezentatīvais tauku saturs ir tāds pats kā 
valsts piena kvotas reprezentatīvais tauku saturs. 
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Kārtējā kvotas gadā no valsts rezerves piešķirto 
piena kvotas daudzumu var pārdot, iznomāt vai 
dāvināt citam piena ražotājam tikai nākamajā 
kvotas gadā. 

Piena ražotājs nevar atkārtoti pretendēt uz papil-
du kvotas saņemšanu no valsts rezerves, ja no 
valsts rezerves piešķirto kvotu vai tās daļu ir 
pārdevis, iznomājis vai uzdāvinājis citam piena 
ražotājam. 

���� Datumi, kas ir svarīgi piena ražotājiem 

����Kādus atbalsta maksājumus var saņemt par 
piena realizāciju?  
Par atbilstoši noteiktajai piena kvotai realizēto 
piena tonnu, ko lauksaimnieks ir realizējis ie-
priekšējā kvotas gadā, tiek piešķirti valsts tiešie 
papildu maksājumi. Lai saņemtu valsts tiešos pa-
pildu maksājumus par tonnu piena kvotas, piena 
ražotājam ir jāizpilda šādi nosacījumi: 
• jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta klien-
tu reģistrā; 

• jābūt reģistrētam Lauksaimniecības datu cen-
trā; 

• maksājumu piešķirs saimniecībai par realizēto 
piena kvotas tonnu rīcībā esošās kvotas ietva-
ros, ko atbalsta pretendents ir realizējis iepriek-
šējā kvotas gadā (laika posmā no iepriekšējā 
gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 31. martam); 

• iesniegums ir jāiesniedz vai jānosūta pa pastu 
Lauku atbalsta dienesta Reģionālajai lauk-
saimniecības pārvaldei līdz 15. jūlijam; 

• viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt 
tikai vienu iesniegumu. 

 
����Plānotie grozījumi ar piena kvotām saistī-
tajā likumdošanā 
���� Pašlaik tiek izstrādāti grozījumi MK noteiku-
mos Nr. 315 „Kārtība, kādā tiek veikti darījumi 
ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un 
kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināša-
nas un iekasēšanas kārtība”. Grozījumos būs 
ietvertas izmaiņas darījumos ar piena kvotām, 
soda naudas aprēķināšanas un kvotu pieteikša-
nas no valsts rezerves kārtībā. Sīkāku informāci-
ju par grozījumiem sniegsim pēc to publikācijas 
„Latvijas Vēstnesī”. 

Datums Prasība 

Līdz 
15. maijam 

Piena ražotājs TT kvotas gadījumā iesniedz datu centrā gada deklarāciju par iepriekšējā 
kvotas gada izpildi 

Līdz 
1. jūnijam 

Piena ražotājs iesniedz iesniegumu par piena kvotas piešķiršanu vai tās apjoma 
palielināšanu no valsts rezerves 

Pēdējais datums, kad piena ražotājs TT kvotas gadījumā iesniedz gada deklarācijas datu 
centrā (bet jau jāmaksā soda sankcijas par laikā neiesniegto deklarāciju līdz 15. maijam) Līdz 

1. jūlijam Piena pircējs, ja Latvija nav pārpildījusi piena kvotu, atmaksā iekasēto soda naudu 
ražotājam atpakaļ 

Līdz 
15. jūlijam 

Datu centrs iesniedz LAD juridisko un fizisko personu sarakstu par aprēķināto soda naudu 
pārsniegtajai piegādes un tiešās tirdzniecības kvotai un par aprēķināto soda naudu par 
piegādes un tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarācijas neatsūtīšanu līdz 15. maijam  

Līdz 
1. septembrim 

Piena ražotājs iesniedz iesniegumu par piena kvotas piešķiršanu vai tās apjoma 
palielināšanu no valsts rezerves 

Līdz 
1. decembrim 

Piena ražotājs iesniedz iesniegumu par piena kvotas piešķiršanu vai tās apjoma 
palielināšanu no valsts rezerves 

Līdz 
31. decembrim 

Piena ražotājs, pamatojoties uz iesniegumu, veic kvotas pārveidošanu 

Līdz 
1. janvārim 

Piena ražotājs iesniedz datu centrā ziņas par piena kvotu darījumiem: pirkšanu, nomu, 
atteikšanos 

Līdz 
31. martam 

Piena ražotājs kvotas nepildīšanas gadījumā iesniedz force majoure gadījumus 
apstiprinošus dokumentus 

Katru ceturksni līdz 
nākamā mēneša  
15. datumam 

TT kvotas īpašnieks iesniedz datu centrā atskaiti par pārdoto pienu 

 


