
Andrupenes  pagasts,  Dagdas  
novads, Andrupene 



SĀKOTNĒJĀ DARBĪBA 

Biedrība reģistrēta 1993.gadā 10.martā 
Dibinātāji- Andrupenes pagasta lauksaimnieki 
 Pienu realizējām kombinātiem: «Krāslavas 

piens», «Rēzeknes PK», «Ludzas PK», «Rankas 
piens», «Daugavpils piens», «Preiļu siers» 

 Sākumā – automašīnas iznomājām 
 
 

 

 



Turpmākā darbība 

 Izpirkām pienvedējas automašīnas 
No 2001.-2003. gadam norisinājās īsta akcija 

kooperatīvu iznīcināšanai no kombinātu puses 
2001.gadā pirmā vieta konkursā ‘’Sējējs’’ 
2003.gadā iestājāmies kooperatīvu asociācijā 
2004.gadā pirmo reizi saņēmām Eiropas 

subsīdijas «Atbalsts ražotāju grupām» 
  Izmantojām visas iespējamās Eiropas un Valsts 

subsīdijas 
 



 Paplašinājām autoparku, pašreiz ir 5 pienvedējas mašīnas  
 Izmantojot Lauku attīstības programmas pasākumu «Lauku 

saimniecību modernizācija» iegādājāmies 5 nerūsējošā 
tērauda piena cisternas 

 Pateicoties Valsts atbalstam lauksaimniecības biedrībām, 
atjaunojām ofisa  mēbeles un biroja tehniku. 

 Ceļu stāvokļa dēļ, mašīnas ar lielāku ietilpību nevarēs 
manevrēt un ziemas periodā ceļi paliek vēl šaurāki un būs 
neizbraucami. 

 Grunts ceļu stāvoklis  sagādās 
 dārgus remontus ārzemju  
ražojuma  
 mašīnām. 
 Tomēr pa vienu maršrutu, kur 
vairāk asfalta ceļš mēģināsim iegādāties 7t 
 importa MAN automašīnu caur modern. projektu. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 Pašreiz nodarbināti 15 cilvēki 
Valdē 3 valdes locekļi 
 Pašreiz iepērkam pienu no 223 biedriem 
 Pavisam kooperatīvā ir 245 biedri 
 2013. gadā neto apgrozījums  kooperatīvā  sastādīja  948 

tūkstoši lati. 
 Pienu iepērkam no visām  
saimniecībām sākot no  
vienas gotiņas līdz  70 govīm 
  galvenā prasība ir piena 
kvalitāte. 
 



 Pienu iepērkam no Krāslavas novada, Dagdas novada, 
Aglonas novada un Rēzeknes novada  zemniekiem. 

 Šo novadu saimniecības visas nav aptvertas, tāpēc 
gribētāju iestāties mūsu kooperatīvā ir daudz. 

 Lai varētu aptvert lielāku teritoriju, jāpalielina 
pienvedēju automašīnu skaits. 

  Aktuālākie jautājumi: 
 Attālums no vienas līdz otrai  saimniecībai. 

Saimniecības pārsvarā ir mazas un vidējas  
 Grunts ceļu stāvoklis  
 Automašīnu jauno rezerves daļu slikta kvalitāte. 

 
 

 



 Priekšrocības kooperatīva biedriem 
Jūtas drošāki . 
Griežas kooperatīvā ar dažādiem jautājumiem 
Rīkojam seminārus, un paziņojam par semināriem 

ko rīko LLKC. 
Iedrošinām uz projektiem un palīdzam noformēt.  
Piena savācējas kā saikne starp kooperatīva 

biedriem un notiekošo 
  izplata jaunāko un svarīgāko informāciju (semināri, 

projekti, kvotas, piena  kvalitāte, novada avīzes, pasākumi un t.t.) 
Pateicamies LLKC  un kooperatīvu asociācijai par 

sadarbību. 
 
 



Paldies par uzmanību. 
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