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ŠAJĀ NUMURĀ:

BRISELES GAITEŅOS

PASAULES GARŠAS – 
BERLĪNES  
“ZAĻAJĀ NEDĒĻĀ”

E iropas Komisija (EK)  
2. februārī uzsākusi in-
terneta aptauju visās ES 
dalībvalstīs, tai skaitā 

Latvijā, par ES Kopējo lauksaim-
niecības politiku (KLP), aicinot 
sabiedrību novērtēt tās līdzšinējo 
darbību un iesniegt priekšliku-
mus KLP pēc 2020. gada. Aptau-
jas beigu datums – 2. maijs.

Modernizācija un vienkāršo-
šana – šie divi vārdi ir tie, ko šo-
brīd ES lauksaimnecības politikas 

veidotāji lieto, runājot 
par Kopējo lauksaimnie-
cības politiku. Konkrēti 
kas aiz tiem slēpjas, pa-
gaidām vēl nav precīzi 
formulēts, jo KLP pēc 
2020. gada lielās vad-
līnijas ES lauksaimniecības  ko-
misārs Fils Hogans sola iezīmēt 
tikai šī gada beigās – orientējoši 
novembrī. Mazliet ātrāk – jūli- 
jā – EK sola visām ES valstīm 
darīt zināmu februārī uzsāktās sa-
biedriskās aptaujas rezultātus. 

Fils Hogans: “Šodien 
mēs sākam nākamos pa-
sākumus, lai modernizētu 
un vienkāršotu Kopējo 
lauksaimniecības politiku  
21. gadsimta vajadzībām. 
Mēs aicinām visas ieinte-

resētās personas un tos, kurus inte-
resē pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne Eiropā, piedalīties šajā sa-
biedriskajā apspriešanā, lai palīdzē-
tu veidot politiku, kas nestu labumu 
visiem Eiropas iedzīvotājiem.”

u13. lpp.

EIROPAS LAUKU POLITIKA: TAVS VIEDOKLIS IR SVARĪGS!

REPORTĀŽA u 15./16. lpp.
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Ž urnāla janvāra numurā 
lasiet interviju ar Lauk-
saimnieku organizāciju sa-
darbības padomes valdes 

priekšsēdētāju Edgaru Treibergu 
par nevalstisko organizāciju spē-
jām lobēt biedru intereses, lauku 
attīstības jautājumiem un šogad 
veicamajiem darbiem. 

E. Treibergs atzīst: “Nozaru pār-
stāvji aizvien vairāk viens otrā ie-
klausās un ņem vērā gan jauno, gan 
mazo zemnieku vajadzības. Tas, par 
ko vairāk jādomā, – ja ir saņemts 
atbalsts, tad nepieciešams panākt 
lielāku atdevi, lai nebūtu shēmoša-
nas.” Jāpiebilst, ka E. Treibergs, kurš 
vienlaikus ir arī Latvijas Zirgaudzē-
tāju biedrības prezidents un Latvijas 
Jātnieku federācijas (LJF) prezidija 
loceklis, šogad saņēma LJF balvu par 
mūža ieguldījumu.

Žurnālā variet lasīt arī kopsavil-
kumu par LLKC Lopkopības kompe-
tenču centra pērn Zālēdāju projekta 
ietvaros veiktajiem kopskaitā 16 iz-
mēģinājumiem 14 saimniecībās Lat-
vijas novados. Izmēģinājumi veikti 

par kvalitatīvas pašražotās lopbarī-
bas sagatavošanu, kvalitatīvu jaun-
dzīvnieku ieguvi un izaudzēšanu, 
ganāmpulku ilgmūžību, ganāmpulku 
atražošanas efektivitāti, kā arī ino-
vatīviem risinājumiem lopkopības 
saimniecībās.

Piena lopkopjiem lietderīgi būs 
LLKC Lopkopības nodaļas vadī-
tājas un žurnāla nozaru redaktores 
Silvijas Dreijeres raksti par mītnēm 
govju komfortam un govju atneša-
nās novērošanu.  Žurnālā publicēts 
arī ražīgāko ganāmpulku saraksts 
Latvijā un novados. 

LLKC Lopkopības kompetenču 
centra vadītāja Anita Siliņa izvēr-
tējusi kazkopības attīstības tenden-
ces Latvijā un secinājusi, ka mūsu 
valsts šajā nozarē ir līdere Baltijas 
valstīs. Savukārt LLKC Jēkabpils 
biroja vadītāja Ziedīte Bimštei-
ne stāsta par “Biomet” bioloģisko 
kautuvi Zasā. Ārvalstu pieredzē – 
stāsts par Kristiana Paulusa dabas 
saimniecību Vācijas Lejassaksijas 
zemē, kur tiek audzētas purvainām 
platībām piemērotās ‘Heidschnuc-
ke’ šķirnes aitas. 

Kā ierasts, žurnālā informācija 
par tendencēm pasaules tirgos, Lat-
vijas aktualitātes, lauksaimnieku ap-
tauja, padomi saimnieku veselībai, 
kā arī recepte un anekdotes.

Atgādinām, ka žurnālu “Latvijas 
Lopkopis” iespējams abonēt VAS 
“Latvijas Pasts” pasta nodaļās visā 
Latvijā, abonēšanas indekss – 2044, 
pasūtīšanu iespējams veikt arī elek-
troniski “Latvijas Pasts” mājaslapas 
elektroniskās abonēšanas sadaļā: htt-
ps://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_
izdevumi/zurnali/2044/2017_gads/

Žurnālu var iegādāties arī Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības cen-
trā Ozolniekos.  LL 

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

ŽURNĀLA “LATVIJAS  
LOPKOPIS” JANVĀRA NUMURĀ

A ttīstības finanšu institūci-
jas ALTUM pārvaldītais 
Latvijas Zemes fonds kopš 
darbības sākuma no zemju 

īpašniekiem iegādājies jau vairāk 
nekā 2000 hektārus zemes ar mērķi 
to saglabāt un atgriezt lauksaimnie-
ciskajā ražošanā. 2016. gada laikā ie-
gādāti 1500 hektāri zemes, savukārt 
2017. gadā fonds plāno iegādāties 
šim gadam līdzīgu zemes apjomu.

Kopš darbības sākumā 2015.  gada 
jūlijā fonds iegādājies 112 īpašumus 
2038 hektāru platībā par kopējo sum-
mu 4,6 miljoni eiro. Tajā skaitā Zemes 
fonds ir atgriezis lauksaimniecībā 
septiņus īpašumus, kas bija ilgstoši 
nekopti, aizauguši, un iegādes brīdī 
nebija lauksaimniecības vajadzībām 
izmantojami. Šie īpašumi, kopumā  

72 hektāri, ir vai tuvākajā laikā tiks iz-
nomāti lauksaimniekiem. 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Rei-
nis Bērziņš: “Šogad Zemes fonda 
darbību plānojam līdzīgā apjomā kā 
pagājušogad, iegādājoties līdz 1500 
hektāriem zemes, kuriem ir potenciāls 
tikt atgrieztiem lauksaimnieciskajā 
darbībā. Šajos darījumos plānojam 
ieguldīt aptuveni 3 miljonus eiro. Bū-
tiski, ka jau no 2017. gada 1. janvāra 
privātpersonām, kas pārdod zemi fon-
dam, nav jāmaksā 15% iedzīvotāju ie-
nākumu nodoklis.  Nodokļa atcelšanu 
un tādējādi visiem zemes pārdevējiem 

vienādus noteikumus esam panākuši, 
sadarbojoties ar lauksaimnieku or-
ganizācijām un pateicoties situācijas 
izpratnei no lēmumpieņēmēju puses. 
Tāpat uz priekšu virzās reversās nomas 
pakalpojuma ieviešana, kas lauksaim-
niekiem, kuriem nepieciešams stabili-
zēt naudas plūsmu, dos iespēju pārdot 
savu īpašumu fondam un, nomājot to 
no Zemes fonda, turpināt lietot ražoša-
nai. Saeimā likumprojekts jau apstipri-
nāts otrajā lasījumā, un šo pakalpoju-
mu klientiem mēs varētu sākt piedāvāt 
orientējoši gada pirmajā pusē.”

Iegādātie īpašumi vidēji divu mē-
nešu laikā tiek iznomāti – šobrīd 92% 
fonda īpašumu jau ir nomnieki – lauk-
saimniekiem, kuriem lauksaimniecī-
bas zeme nepieciešama saimnieciskās 
darbības attīstīšanai. 

u 3. lpp.

FINANSES ZEMES FONDS 2017. GADĀ PLĀNO IEGĀDĀTIES 
APTUVENI 1500 HEKTĀRUS ZEMES
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V eiksmīgi 2016. gada 
nogalē noslēdzās 
skolēnu konkursa 
“Šodien laukos” 

pirmais gads. Pateicoties lie-
lajai skolēnu interesei, Lat-
vijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs konkursu organizēs 
arī šogad.  Turklāt tā norise sāksies 
jau pavisam drīz!

Pirmais konkursa gads pagāja vēja 
spārniem, kopīgi ar skolēniem iepazi-
nāmies ar dažādiem procesiem dabā, 
pētījām gan to, kas notiek laukos, gan 
pievērsāmies mežu un ūdens pasaules 
bagātībām. Arī šogad visa gada garumā 
turpināsim iesākto darbu un uzturēsim 
konkursa sociālo mediju lapas, publicē-
jot dažāda veida un formas informāciju 
par lauksaimniecības, mežsaimniecī-
bas un zivsaimniecības nozarēm, kā 
arī atklājot, kā veicas konkursantiem, 
daloties ar to izpildītajiem uzdevu-
miem. Konkursu organizē LLKC Lau-
ku attīstības nodaļa, Zivsaimniecības 
sadarbības tīkls un Meža konsultāciju 
pakalpojumu centrs, piesaistot dažādus 
ekspertus un speciālistus skolēnu darbu 
izvērtēšanai un kvalitatīvas informāci-
jas sagatavošanai.

Balstoties uz pagājušā 
gada rezultātiem, esam ie-
viesuši dažas pārmaiņas kon-
kursa norisē. Pirmkārt. tiek 
saīsināts konkursa laiks un 
iesniedzamo lielo uzdevumu 
skaits. Šogad konkurss norisi-

nāsies 6 mēnešus no marta līdz augusta 
beigām, un tā dalībniekiem būs iespēja 
piedalīties 6 lielajos konkursa uzdevu-
mos. Otrkārt, esam nolēmuši padziļinā-
tāk iesaistīties tēmas izpildē un, redzot, 
cik skolēni ir talantīgi, viņus vairāk iz-
aicināt ar nopietnākiem uzdevumiem.

Šogad atkārtosim gan iemīļotas tē-
mas no iepriekšējā gada, gan ieviesī-
sim jaunas, tostarp interesēsimies par 
Latvijas garšu, profesiju pasauli, orni-
toloģiju, vides sakopšanu, jaunākajām 
tehnoloģijām un augu valstības daudz-
veidību. Uzdevumos aicināsim gan iz-
strādāt plakātus, gan veikt pētniecis-
kus darbus, sastādīt maršrutus, kā arī 
padomāt par uzņēmējdarbību lauku 
reģionos un, protams, fotogrāfēt, fil-
mēt un citādi radoši izpausties. Mums 
ir iecerēti dažādi uzdevumi un pārstei-
gumi, tāpēc ceram uz tikpat lielu da-
lībnieku atsaucību kā 2016. gadā.

Februārī tiks izsludināta pieteik-
šanās konkursam, vairāk par to varēs 

uzzināt konkursa sociālo tīklu lapās, 
kā arī LLKC un VLT mājaslapās. Sa-
vukārt martā mūs jau sagaidīs pirmais 
konkursa uzdevums.

Arī šogad piedāvāsim cīnīties par 
lieliskām balvām gan klasēm un ko-
lektīviem, gan individuālajiem dalīb-
niekiem. Klases cīnīsies par iespēju 
doties bezmaksas ekskursijā, savukārt 
individuālie dalībnieki – par iespēju 
laimēt portatīvo datoru. Konkursā var 
piedalīties ikviens skolēns no jebku-
ras Latvijas skolas, kurš ir vecumā no  
12 līdz 16 gadiem. 

Visu jaunāko informāciju, sākot ar 
februāri, meklē konkursa sociālajos 
tīklos facebook.com/sodienlaukos un 
draugiem.lv/sodienlaukos. Bet jau šo-
brīd aicinām apskatīt konkursa lapas 
un novērtēt pagājušā gadā paveikto. 
Aicinām sekot līdzi lapām un tajās ie-
vietotajai informācijai.

Piesakies konkursam, izaicini sevi, 
pildot uzdevumus, un kvalitatīvi pava-
di savu brīvo laiku!  LL

LAUKU ATTĪSTĪBA ATSĀKAS KONKURSS “ŠODIEN LAUKOS”

Baiba GULBE,
LLKC Lauku attīstības  

nodaļas projektu vadītāja
e-pasts:  

baiba.gulbe@llkc.lv
tālr. 27811676

t 2. lpp.
Tai skaitā zeme iznomāta arī desmit 

jaunajiem lauksaimniekiem.

Zemes fonds ir nopircis īpašumus 
visos Latvijas reģionos, un lielākās 
zemes platības ir iegādātas Zemgalē – 

863 hektāri. Vidzemē fonds iegādājies 
īpašumus ar kopējo platību 475 hektā-
ri, Rīgas reģionā – 282 hektārus, Kur-
zemē – 238 hektārus, savukārt Lat-
gales reģionā no zemju īpašniekiem, 
kuri nevar vai nevēlas apsaimniekot 
lauksaimniecības zemi, Zemes fonds 
ir iegādājies 180 hektārus lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi.

Zemes fonds pērk nekustamos īpa-
šumus visā Latvijas teritorijā, kas at-
bilst noteiktiem kritērijiem, tai skaitā 
to ir iespējams atgūt vai saglabāt lauk-
saimnieciskās ražošanas vajadzībām; 
lauksaimniecības zeme ir vairāk nekā 
50% no īpašuma kopējās platības, uz 
nekustamā īpašuma neatrodas Zemes-
grāmatā nereģistrētas ēkas un būves, 
kuru kadastra vērtība pārsniedz 30% 
no īpašuma zemes kadastra vērtības 
u. c. Zemes fonds pērk īpašumus par 
cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas 
tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības ze-
mei attiecīgajā novadā un pagastā.  LL

ALTUM informācija

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš
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V ai lauksaimniecības uzņē-
mums drīkstēs ēdināt savus 
darbiniekus, nemaksājot 
par to algas nodokļus? Jau 

iepriekšējā “Lauku Lapā” infor-
mējām, ka no 2017. gada 1. janvāra 
stājusies spēkā jauna norma, kas 
sākotnēji, tajā neiedziļinoties, šķita 
ļoti patīkama. Tā arī būtu, ja vien 
nebūtu daži “bet”.

Uzskaitīsim vēlreiz, kas tad ir no-
teikts normatīvajos aktos.  Likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  
8. panta 15. daļa nosaka šādus kritē-
rijus, kas jāizpilda, lai no darbinieku 
ēdināšanas izdevumiem, kas nepār-
sniedz 480 eiro gadā uz darbinieku, 
drīkstētu neaprēķināt algas nodokli:

1) darba devēja apmaksātie darba 
koplīgumā noteiktie visu darbinieku 
ēdināšanas izdevumi nepārsniedz 5% 
no darba devēja gada kopējā bruto 
algu fonda;

2) darba devējs nodarbina vismaz  
6 darbiniekus;

3) darba devējam pirmstaksācijas 
gada 15. decembrī saskaņā ar Valsts ie-
ņēmumu dienesta administrēto nodok-
ļu (nodevu) parādnieku datubāzē pē-
dējās datu aktualizācijas datumā esošo 
informāciju nav nodokļu (nodevu) pa-
rādu (tai skaitā valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligāto iemaksu parādu), kas 
kopsummā pārsniedz 150 eiro; 

4) darba devējs ar tādu kompeten-
tas institūcijas lēmumu vai tiesas no-
lēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
nepārsūdzams, pēdējo divu taksācijas 
gadu laikā nav atzīts par vainīgu kādā 
pārkāpumā (tos neuzskaitīsim, lūdzu, 
skatīt likumā);

5) darba devējs ir veicis saimnie-
cisko darbību vismaz vienu pilnu ka-
lendāra gadu pirms taksācijas gada, 
kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu 
attiecībā uz darbiniekiem;

6) darba devējam nav pasludināts 
maksātnespējas process, nav apturēta 
tā saimnieciskā darbība, vai tas netiek 
likvidēts.

Gadījumā, ja netiek izpildīti minē-
tie nosacījumi, darba devējam no sa-
viem līdzekļiem jāsamaksā nodoklis 
par gada laikā nepamatoti izmantoto 
atbrīvojumu attiecībā uz darbinieku 
ēdināšanas izdevumiem.

Tātad viens no lielākajiem riskiem 
šajā jaukajā pasākumā ir tas, ka var 
gadīties, ka uzņēmējam gada beigās 
var nākties tomēr samaksāt nodokļus 
par darbinieku ēdināšanas summu, ja 
nebūs ievērots kaut viens no minēta-
jiem nosacījumiem! Un jāsamaksā 
būs ne tikai iedzīvotāju ienākuma no-
doklis (IIN), bet arī sociālās iemaksas 
(VSAOI) kā par darba algu.

Kur tad ir klupšanas  
akmeņi, kas var novest pie 
iepriekš minētās bēdīgās 
situācijas?

Uzskaitīsim dažus no tiem:
1) Darba koplīgums. Cik lauksaim-

nieku uzņēmumiem ir darba koplīgu-
mi? Minēšu sliktāko, bet, manuprāt, 
reālāko variantu – nevienam. Taču ēdi-
nāšanas atvieglojumu drīkst piemērot 
tikai tie, kam ir koplīgums! Labi, nav 
problēmu – jātaisa koplīgums. Bet kas 
tas ir? Darba likuma 18. pants nosaka 

“Darba koplīgumu uzņēmumā slēdz 
darba devējs un darbinieku arodbied-
rība vai darbinieku pilnvaroti pār-
stāvji, ja darbinieki nav apvienojušies 
arodbiedrībā”. Kurā lauksaimnieku 
uzņēmumā ir arodbiedrība? Skaidrs, 
ka nevienā. Bet kas liedz izveidot 
arodbiedrību? Arodbiedrību likuma  
7. pantā rakstīts: “Uzņēmuma arod-
biedrības dibinātāju skaits nevar būt 
mazāks par 15 vai mazāks par vienu ce-
turtdaļu no uzņēmumā strādājošo kop-
skaita, kurš savukārt nevar būt mazāks 
par pieciem strādājošajiem”. Tātad, ja ir  
15 darbinieku, kas piekrīt iestāties 
arodbiedrībā, – var dibināt. Ja nav, tādā 
gadījumā derēs darbinieku pilnvarotais 
pārstāvis. Bet kas viņš tāds ir? Darba 
likuma 10. pants nosaka “Darbinieku 
pilnvarotus pārstāvjus var ievēlēt, ja 

uzņēmumā nodarbināti pieci vai vai-
rāki darbinieki”. Kādā lauksaimnieku 
uzņēmumā varbūt būs 5 un vairāk dar-
binieku. Tad atliek vien rīkot vēlēšanas 
un vienu iecelt par pārstāvi, kurš ies 
runāt ar darba devēju. Tad, ja tik tālu 
tiek, atliek vien uzrakstīt koplīgumu, 
kura paraugu var atrast Latvijas Brī-
vo arodbiedrību savienības mājaslapā 
(saite: goo.gl/6rVkWF). Vēršu uz-
manību uz to, ka tas ir tikai paraugs, 
koplīgumā jāraksta lietas, kas attiecas 
tieši uz konkrēto uzņēmumu, kā arī ne-
drīkst aizmirst tajā iekļaut punktu par 
darbinieku ēdināšanu. Bet drošāk būs, 
ja koplīgumu izveidot lūgsiet palīdzību 
kādam juridiskas izglītības cilvēkam.

2) Darba devēja gada kopējais 
bruto algu fonds, – kas tas ir? Par to 
mums nav nekāda skaidrojuma nor-
matīvajos aktos.

3) Jānodarbina vismaz 6 cilvēki. 
Kādā periodā? Tas nav pateikts. Bur-
tiski lasot, sanāk, ka jebkurā brīdī ir 
jābūt 6 darbiniekiem. Nekur nav pa-
teikts, ka būtu jārēķina vidējais skaits.

Izskatās, ka šī jaukā norma par ēdi-
nāšanu lauksaimnieku uzņēmumiem 
diez vai derēs, ja vien nav vēlēšanās:
l ieguldīt daudz laika, veidojot un 

uzturot  arodbiedrību;
l vai atrast vienu pastāvīgu darbi-

nieku, kurš būtu galvenais sarunās ar 
darba devēju un kurš parakstītu kop-
līgumu; 
l gatavot koplīgumu;
l nodrošināt katru dienu 6 darbi-

niekus; 
l rakstīt VID uzziņu par to, kas 

ir algu fonds, kā arī skaidrības labad 
iekļaut jautājumu par to, kā nosakāms  
6 darbinieku skaits;
l vai iet pie savām nevalstiskajām 

organizācijām, piemēram,  Zemnieku 
saeimas, LOSP un citām, un ar to ie-
saisti panākt grozījumus likumā.

Rakstā izklāstītais attiecas ne ti-
kai uz lauksaimniecības uzņēmu-
miem, bet uz jebkuru uzņēmumu 
līdzīgā situācijā. LL

GRĀMATVEDĪBA 
UN NODOKĻI ĒDINĀT VAI NEĒDINĀT DARBINIEKU?

Anda SKADIŅA, 
LLKC Grāmatvedības un 

finanšu nodaļas  
vecākā speciāliste

e-pasts: anda.skadina@llkc.lv
tālr. 63050226

Var gadīties,  
ka gada beigās 

nāksies samaksāt 
nodokļus par  

darbinieku ēdinā-
šanas summu
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L atvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra (LLKC) 
Ekonomikas nodaļa apkopo-
jusi tehnisko pakalpojumu 

cenas par 2016. gadu. Pakalpojumu 
cenu izmaiņas lielākoties bijušas 
amplitūdā līdz 7% – gan palielino-
ties, gan samazinoties. Salīdzinot pa 
reģioniem, populārāko pakalpoju-
mu cenu līmenis vidēji viszemākais 
ir Kurzemē, savukārt visaugstā-
kais – Pierīgā un Latgalē.

Lielākais cenu samazinājums 2016. 
gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, bijis: 
graudu tīrīšanai (-17,22%), organisko 
mēslu izkliedēšanai (-14,91%), trak-
toru nomai 4x4 80–120 Zs (-14,40%), 
šķeldošanai (-12,78), traktoru nomai  
4x2 līdz 100 Zs (-12,76%), kartupeļu 
vagošanai (-12,41%), traktoru nomai 
4x2 virs 100 Zs (-12,00%), siena presē-
šanai rituļos (1 ha, -9,82%), ganību ap-
pļaušanai (-8,97%), augsnes apstrādei + 
sēšanai ar kombinēto agregātu (-8,17%).

Ievērojams cenu palielinājums bijis: 
kāpurķēžu traktora nomai (+26,77%), 
pievelšanai (+24,37%), grāvmalu un 
ceļmalu appļaušanai (+18,48%), grau-
du malšanai (+16,45%), kultivēšanai 
(virs 6 m, +15,61%), dziļirdināšanai 
(+12,72%), traktoru nomai 4x4 virs 
120 Zs (+10,40%), rapša kulšanai 
(+10,17%). 

Cenu apkopojums tiek veikts, pa-
matojoties uz novadu lauku attīstības 
speciālistu iesūtīto informāciju par  
55 dažādu tehnisko pakalpoju-
mu cenām visos Latvijas reģionos  
2016. gadā. Tehnisko pakalpojumu 
cenas veidojas, saskaitot degvielas, 
darbaspēka un pamatlīdzekļu nolie-
tojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma 
sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pa-
kalpojumu cenas norādītas bez pievie-
notās vērtības nodokļa (bez PVN). 

Izmaiņas redzamas 1. tabulā. 
Populārāko tehnisko pakalpojumu 

cenu līmenis reģionos ir atšķirīgs. 
Pērn, tāpat kā 2015. gadā, cenu līme-
nis vidēji viszemākais bija Kurzemē, 
savukārt visaugstākais Pierīgā un 
Latgalē (cenas par reģioniem skatīt 
LLKC mājaslapā, sadaļā “Ekonomi-
ka”, apakšsadaļā “Tehnisko pakalpo-
jumu cenas”, tiešsaistes adrese: htt-
ps://goo.gl/5qMOQF). 

u 6. lpp.
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 1 2 3 4 5 6 7
1 Šķīvošana eiro/ha 30,02 30,65 -2,06% 35,50 25,25
2 Organisko mēslu izkliedēšana eiro/t 2,71 3,18 -14,91% 3,15 2,10
 Aršana (korpusu skaits)  
3 3 korpusu arkls eiro/ha 47,15 47,23 -0,15% 53,35 42,38
4 4 korpusu arkls eiro/ha 50,08 47,03 6,50% 52,53 48,57
5 5 korpusu arkls eiro/ha 50,01 50,33 -0,65% 54,00 45,00
6 virs 5 korpusu arkls eiro/ha 52,63 49,38 6,58% 63,33 39,50
 Kultivēšana (darba platums)  
7 līdz 4 m eiro/ha 28,40 28,54 -0,47% 32,03 24,33
8 4–6 m eiro/ha 30,74 29,38 4,65% 37,69 24,86
9 virs 6 m eiro/ha 33,53 29,00 15,61% 39,83 23,33
10 Dziļirdināšana eiro/ha 50,09 44,44 12,72% 63,00 40,00
11 Frēzēšana eiro/ha 39,19 37,94 3,29% 55,83 23,75
12 Šļūkšana eiro/ha 19,54 20,91 -6,57% 21,33 17,50
13 Augsnes kombinētā 

pirmssējas apstrāde*
eiro/ha 39,07 36,75 6,32% 55,00 32,00

14 Graudaugu sēšana eiro/ha 29,44 28,15 4,60% 31,00 27,50
15 Kombinētais agregāts  

(augsnes apstrāde + sēšana)**
eiro/ha 42,18 45,93 -8,17% 48,50 36,50

16 Pievelšana eiro/ha 20,75 15,87 24,37% 26,00 14,00
17 Sējumu ecēšana eiro/ha 18,42 17,24 6,83% 22,50 15,50
18 Kartupeļu stādīšana eiro/ha 62,23 64,66 -3,75% 78,00 51,70
19 Kartupeļu vagošana eiro/ha 24,71 28,21 -12,41% 28,01 19,33
20 Smidzināšana (traktorvilkmes) eiro/ha 20,33 20,08 1,25% 23,33 17,00
21 Minerālmēslu izkliedēšana eiro/ha 17,70 18,20 -2,74% 20,00 16,58
 Zāles pļaušana:  
22 traktors + pļaujmašīna eiro/ha 34,89 34,00 2,62% 40,52 31,25
23 pašgājējpļaujmašīna eiro/ha 37,92 36,08 5,09% 45,00 31,00
24 Ganību appļaušana eiro/ha 27,74 30,47 -8,97% 37,50 23,6
25 Grāvmalu un ceļmalu 

appļaušana
eiro/h 33,65 28,40 18,48% 37,33 26,33

26 Vālošana – ārdīšana eiro/ha 22,91 22,01 4,09% 24,50 21,00
27 Presēšana ķīpās (siens) eiro/ha 40,25 42,21 -4,65% 50,00 38,29
 Presēšana rituļos:  
28 siens eiro/gab. 5,04 4,81 4,63% 5,97 4,44
29  siens eiro/ha 37,64 41,74 -9,82% 48,50 27,50
30  skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu) eiro/gab. 15,23 14,80 2,93% 16,50 14,60
 Zāles smalcināšana:  
31  piekabināms smalcinātājs eiro/ha 36,96 36,93 0,09% 44,25 29,60
32  pašgājējsmalcinātājs eiro/ha 38,20 40,57 -5,84% 47,50 32,00
33 Savācējpiekabe eiro/ha 32,25 31,58 2,11% 36,00 28,50
 Graudaugu kulšana:
34  ar salmu smalcināšanu eiro/ha 62,95 61,47 2,41% 65,88 58,31
35  bez salmu smalcināšanas eiro/ha 57,91 57,48 0,75% 62,50 53,29
36  rapsis eiro/ha 70,90 64,36 10,17% 84,00 59,75
37 Kartupeļu lakstu pļaušana eiro/ha 29,07 29,88 -2,69% 33,71 24,36
38 Kartupeļu kratīšana eiro/ha 83,41 83,91 -0,60% 104,50 62,08
39 Kartupeļu novākšana ar 

kombainu
eiro/ha 228,64 216,18 5,76% 245,00 135,00

40 Graudu kaltēšana eiro/t% 5,30 5,15 3,02% 6,94 3,52
41 Graudu tīrīšana eiro/t 5,87 7,09 -17,22% 8,65 4,25
42 Graudu malšana eiro/t 19,23 16,51 16,45% 20,50 14,05
43 Graudu kodināšana eiro/t 14,78 14,23 3,87% 18,33 11,04

TEHNISKO PAKALPOJUMU CENU APKOPOJUMS
1. tabula
Vidējo tehnisko pakalpojumu cenu salīdzinājums Latvijā 
2015. un 2016. gadā
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t 5. lpp.
Secinām, ka viena pakalpojuma ce-

nas reģionos var atšķirties par vairāk 
nekā 30%. Vislielākās cenu atšķirī-
bas ir: kartupeļu novākšanai ar kom-
bainu (Kurzemē 135 eiro/ha, Latgalē 
245 eiro/ha, kas ir par 81% vairāk), 
kultivēšanai 4–6 m platumā (Vidze-
mē 24,86 eiro/ha, Latgalē 37,69 eiro/
ha, kas ir par 52% vairāk), organis-
ko mēslu izkliedēšanai (Vidzemē  
2,10 eiro/ha, Latgalē 3,15 eiro/ha, kas 
ir par 50% vairāk), sniega šķūrēša-
nai (Zemgalē 21,82 eiro/h, Vidzemē  
32,5 eiro/h, kas ir par 49% vairāk; 
Zemgalē 10,34 eiro/km, Vidzemē 
15,19 eiro/km, kas ir par 47% vairāk), 
zāles pļaušanai ar pašgājējmašīnu (Lat-
galē 31 eiro/ha, Zemgalē 45 eiro/ha, kas 
ir par 45% vairāk), rapša kulšanai (Vi-
dzemē 59,75 eiro/ha, Pierīgā 84 eiro/
ha, kas ir par 41% vairāk), šķīvošanai 
(Kurzemē 25,25 eiro/ha, bet Pierīgā  
35,5 eiro/ha, kas ir par 40% vairāk).

  Tehnikas pakalpojumu cenu at-
šķirības reģionos lielā mērā ietekmē 
saimniecību specializācija lauksaim-
niecības nozarē, kā arī pieprasījuma 
un piedāvājuma attiecība konkrēta-
jiem tehniskajiem pakalpojumiem. Ja 
piedāvājums lielāks par pieprasījumu, 
tad pakalpojuma tirgus cena ir zemā-
ka. Ja pieprasījums pārsniedz piedā-
vājumu, tad pakalpojuma tirgus cena 
ir augstāka. LLKC novadu lauku at-
tīstības speciālisti, kuri piedalījās teh-
nisko pakalpojumu cenu apkopošanā, 
apstiprina, ka ir tehniskās operācijas, 
kurām pakalpojumu sniedzēju skaits 
novados ir ļoti mazs vai nav vispār, 
līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu 
cenas ir augstākas.

Vēl tehnisko pakalpojumu cenas ir 
atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms 
ir jāveic, – cik liela platība vai produk-
cijas apjoms ir jāapstrādā. Jo mazā-

ka platība vai produkcijas daudzums 
jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par  
1 hektāru, tonnu vai kilometru ir lie-
lāka. Sniedzot pakalpojumus mazās 
platībās, pakalpojuma sniedzējam ir 
lielākas izmaksas pārbraucienu dēļ, un 
ir zemāks darba ražīgums. Šis faktors 
varētu skaidrot, kāpēc Latgalē dau-
dziem tehniskajiem pakalpojumiem 

cena ir lielāka nekā pārējos reģionos, – 
vidējais saimniecību lielums Latgalē ir 
mazāks nekā pārējos Latvijas reģionos. 

Šogad pašu izplatītāko tehnisko pa-
kalpojumu tirgus cenām pievienojam 
pašizmaksas, kuras aprēķinājis LLKC 
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jā-
nis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas 
ir tehnikas nolietojums, darbaspēka 
izmaksas, degvielas izmaksas, remon-
tu un apkopju izmaksas.

Tehnikas nolietojums aprēķināts, 
pamatojoties uz nepieciešamo trakto-
ra jaudu, lai veiktu konkrēto tehnisko 
operāciju, vidējo tirgus cenu tehnikai, 
kas atbilst konkrētās jaudas prasībām 
un tehniskiem parametriem (minēti 
pie pakalpojuma nosaukumiem). Dar-
baspēka izmaksas aprēķinātas, pieņe-
mot darbaspēka stundas tarifa likmi – 
7 eiro/h un reizinot to ar vidējo ilgumu 
viena hektāra apstrādei.  

u 7. lpp.

2. tabula
Tehnisko pakalpojumu pašizmaksu un 
vidējo tirgus cenu salīdzinājums Latvijā 2016. gadā
N.
p.
k.

Tehniskie  
pakalpojumi

Pakalpojuma 
pašizmaksa, 

eiro/ha

Pakalpojuma 
cena 2016. 

gadā, eiro/ha

Pašizmaksas un 
vidējās tirgus cenas 

starpība, eiro/ha
1 Aršana (4 korpusu) 44,82 50,08 5,26

2 Kultivēšana (4–6 metri) 17,31 30,74 13,43

3 Graudaugu sēja ar 
kombinēto agregātu 40,90 42,18 1,28

4 Smidzināšana (12 metri) 7,71 21,57 13,86

5 Minerālmēslu izkliedēšana 7,28 17,70 10,42

6 Pļaušana ar traktoram  
piekabināmo pļaujmašīnu 25,09 34,89 9,80

7 Presēšana rituļos 36,13 37,64 1,51

8 Graudaugu kulšana 64,96 62,95 -2,01

“LAUKU LAPU”  
IESPĒJAMS ARĪ ABONĒT

Ja vēlaties “Lauku Lapu” saņemt mājās vai birojā, izdevumu iespējams 
abonēt tikai par piegādes cenu gan pasta nodaļās, gan “Latvijas Pasta” interne-
ta mājaslapā: https://abone.pasts.lv/lv/katalogs/. Abonēšanas indekss – 1163. 

Traktoru noma (dzinēja jauda)  
44 4x2*** līdz 80 Zs* eiro/h 17,45 16,85 3,58% 21,50 10,70
45 4x2 līdz 100 Zs eiro/h 16,77 19,22 -12,76% 20,00 11,75
46 4x2 virs 100 Zs eiro/h 20,78 23,61 -12,00% 26,00 15,50
47 4x4** 80 Zs eiro/h 16,85 17,83 -5,50% 25,00 15,00
48 4x4 80–120 Zs eiro/h 19,63 22,93 -14,40% 23,33 13,50
49 4x4 virs 120 Zs eiro/h 27,78 25,16 10,40% 35,00 19,00
50 kāpurķēžu traktors eiro/h 35,75 28,20 26,77% 45,00 26,50
 Kravas automobilis 

(kravnesība)
 

51 1,5–10,0 t eiro/km 0,79 0,80 -1,52% 0,86 0,67
52 virs 10,0 t eiro/km 0,89 0,90 -1,03% 1,01 0,80
53 Sniega šķūrēšana eiro/h 25,60 24,67 3,77% 32,50 21,82
54 Sniega šķūrēšana eiro/km 12,77 12,82 -0,36% 15,19 10,34
55 Šķeldošana eiro/m3 3,02 3,46 -12,78% 3,50 2,23

*Zs – zirgspēki             ** 4x4 – abu tiltu piedziņa       *** 4x2 – viena tilta piedziņa
 Pakalpojumi, kuru cenas 2016. gadā ir samazinājušās, salīdzinot ar 2015. gadu
 Pakalpojumi, kuru cenas 2016. gadā ir pieaugušas, salīdzinot ar 2015. gadu
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L atvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrā sagatavo-
ta rokasgrāmata “Praktiskā 
darba drošība, strādājot ar 

lauksaimniecības tehniku”. Tā pie-
ejama LLKC mājaslapā.

Šķiet, ka ar darba drošību ir līdzī-
gi, kā reiz kādās mācībās profesionāls 
itāļu glābējs mācīja palīdzēt cilvēkiem 
uz ūdens. Pārsteidza viņa uzstādījums, 
ka vispirms jādomā par savu drošību 
un tikai tad par to, ko cenšos izglābt. 
Kā tā? Es taču mācos par glābēju, 
un man jāglābj cilvēki! Itālis mierīgi 

atbildēja: “Ko tad tu varēsi izglābt, ja 
pats būsi glābjams?”

Esam gatavi pamācīt citus, bet pa-
šiem zināšanas par šo tēmu ir tādas, 
kā ir. Arī iemesls lielākoties ir diezgan 
triviāls – zināšanu trūkums kombinā-
cijā ar pašpārliecinātību. Tipiski, ka 
par šo sākam domāt tad, kad jau ir par 
vēlu, – kad esam piedzīvojuši nelai-
mes gadījumu un tā pasliktinājuši sa-
vas vai citu dzīves kvalitāti...

Šajā materiālā atradīsiet praktiskus 
padomus ikdienas darbiem, un, lai arī 
lasāmviela nav no interesantākajām, 
pamēģinām to izlasīt, vienlaikus 

padomājot, cik bieži esam bijuši 
līdzīgās situācijās un ko tad esam 
darījuši. Nelaime nenāk brēkdama, 
saka latviešu tautas ticējums.

Rokasgrāmata pieejama: http://
ej.uz/jg3j.

Pastāvīgi domāsim par to, ko da-
rām, – tā būs drošāk! Veiksmīgu dar-
bošanos! LL

LAUKSAIMNIECĪBAS
TEHNIKA

Jānis KAŽOTNIEKS, 
LLKC Inženiertehniskās  

nodaļas vadītājs
e-pasts:  

janis.kazotnieks@llkc.lv
tālr. 63050220

SAGATAVOTA ROKASGRĀMATA  
PAR DROŠĪBAS TEHNIKU

t 6. lpp.
Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots 

sekojoši: aršanai 19 litri/h, kultivēša-
nai 16 litri/h, graudaugu sējai ar kom-
binēto agregātu 23 litri/h, smidzināša-
nai 12 litri/h, minerālmēslu izkliedei  
12 litri/h, pļaušanai 15 litri/h, presēša-
nai 21 litrs/h, kulšanai 36 litri/h. 

Izmantojot iepriekš minētos datus, 
ir iegūtas tehnisko pakalpojumu paš-
izmaksas, kas redzamas 2. tabulā. 

Analizējot 2. tabulas datus, uzskatā-
mi redzam, ka pakalpojumu tirgus cena 
ir lielāka par pašizmaksu. Būtiskākās 
atšķirības ir smidzināšanai, kur vidējā 
pakalpojuma cena viena hektāra apstrā-
dei par 13,86 eiro pārsniedz pašizmak-
su, un kultivēšanai (darba platums 4–6 
metri), kur vidējā pakalpojuma cena 
viena hektāra apstrādei par 13,43 eiro 

pārsniedz pašizmaksu. Vienīgi graudu 
kulšanas pakalpojuma vidējā cena ir 
mazāka par aprēķināto pašizmaksu – 
attiecīgi par 2,01 eiro par hektāru.

Pašizmaksu un tirgus izmaksu star-
pības varētu būt skaidrojamas jau ar 
iepriekš minēto faktoru  – pieprasīju-
ma un piedāvājuma attiecību tirgū. Ja 
pieprasījums pēc konkrētā tehniskā pa-
kalpojuma ir lielāks nekā piedāvājums, 
tehniskā pakalpojuma sniedzējs var 
palielināt pakalpojuma cenu, nosakot 
augstāku iegūstamās peļņas procentu.  

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmak-
sas savā saimniecībā, varat izmantot 
LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu ap-
rēķināšanas rīku, kas pieejams LLKC 
mājaslapā sadaļā “Noderīgi”, apakš-
sadaļā “Tehnikas izmaksu aprēķins”, 
tiešsaistes adrese: goo.gl/aX3cmx.  

Ja rodas kādi jautājumi par teh-
nisko pakalpojumu vidējām cenām, 
sazinieties ar ekonomikas konsultanti 
Lieni Kalniņu. Savukārt par tehnikas 
izmaksu aprēķiniem varat sazināties 
ar Jāni Kažotnieku (tālr. 63050220, 
mob. tālr. 26660676, e-pasts: janis.ka-
zotnieks@llkc.lv). 

Tehnisko pakalpojumu cenu ap-
kopojums par 2016. gadu ir pieejams 
LLKC mājaslapā www.llkc.lv sadaļā 
“Ekonomika”, apakšsadaļā “Tehnisko 
pakalpojumu cenas”, tiešsaistes adre-
se: goo.gl/O1JStl. LL

Fo
to

: I
ve

ta
 T

om
so

ne

Liene KALNIŅA,
LLKC ekonomikas  

konsultante
e-pasts:  

liene.kalnina@llkc.lv
tālr. 63050220, 26328248
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VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS

B iedrības “Ziemeļ-
kurzemes biznesa 
asociācija” teri-
torijā aizvadīta-

jā gadā apstiprināti kopā  
33 projekti par vairāk nekā 
2 miljoniem eiro vietējās teri-
torijas attīstībai. 

Pērn īstenota viena projektu kon-
kursu kārta visās rīcībās. Pēc pirmās 
projektu iesniegšanas kārtas, apgūstot 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) finansējumu, ir 
apstiprināti 6 uzņēmēju projekti par 
162 511,87 eiro, 9 sabiedrības iniciē-
tie projekti par 95 250,67 eiro un 6 
publiskās infrastruktūras projekti par 
214 225,38 eiro. Pagājušajā gadā 4 no 
projektiem jau ir īstenoti. Piemēram, 
Jūrkalnes pagastā uzstādīti āra trena-
žieri, Usmas ciema pludmalē – gan 
brīvdabas trenažieri, gan bērnu rotaļu 
vietas elementi. Tāpat iegādāti tautas 
tērpi Jūrkalnes etnogrāfiskajam an-
samblim “Maģie suiti” un aprīkojums 
kartona un koka rotaļlietu ražošanai.

Apgūstot Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības (EJZF) finansējumu, 
ir apstiprināti 3 zivsaimniecības uz-
ņēmēju projekti par 77 993,96 eiro,  
3 dabas un vides resursu saglabāšanas 
projekti par 275 000 eiro, 6 zvejas un 
piekrastes kultūras mantojuma pro-
jekti par 1 200 000 eiro. Līdz 2016. 
gada beigām ir īstenots 
viens projekts. 

Ventspils novadā iegādāts aprī-
kojums makšķerēšanas tūrisma 
attīstīšanai.

Biedrība “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” 

aktīvi strādājusi pie vietējās 
teritorijas attīstības jau gandrīz  

17 gadus. Biedrība 2016. gadā piedzī-
voja lielas izmaiņas pārejā uz jauno 
ES plānošanas periodu. Tās teritorija 
ievērojami palielinājās, kas prasīja lie-
lu organizatorisko darbu labas sadarbī-
bas veidošanā un vienotas stratēģijas 
sagatavošanā. Pašreizējā VRG terito-
rija ir 3492 km² liela, kurā dzīvo tikai  
19 066 iedzīvotāju. Vidējais apdzīvotī-
bas blīvums – 5,46. ZVRG teritorijai ir 
144 km gara jūras piekrastes josla.

Biedrība darbojas, izmantojot  
LEADER pieeju, kā arī dažādu citu 
fondu sniegtās iespējas. Sadarbībā ar 
vietējiem iedzīvotājiem biedrība saga-
tavojusi SVVA stratēģiju 2015.–2020. 
gadam, kuru īsteno, piesaistot ELFLA 
finansējumu un EJZF finansējumu, kas 
ir pieejams piekrastes teritorijā: Kolkas, 
Tārgales, Vārves, Užavas, Jūrkalnes pa-
gastos un Ventspils pilsētas teritorijā.

Biedrībai šajā plānošanas pe-
riodā vietējās teritorijas attīstībai  
ELFLA fonda ietvaros ir pieejami  
1 468 359,81 eiro, bet EJZF fonda 
ietvaros 2 319 459,43 eiro apjomā. 
Sīkāka informācija par stratēģiju un 
rīcībām atrodama: http://ej.uz/rvzx.

Biedrība jau kopš savas darbības 
sākuma (pirms LEADER projektu ie-

viešanas Latvijā) veicina mazā lauku 
uzņēmēja un sabiedrisko organizāciju 
atbalstu. Gan ar pašas biedrības finan-
sējumu, gan pašvaldību vai citu finan-
šu avotu piesaisti tiek organizēti izglī-
tojoši semināri un pieredzes apmaiņas 
braucieni, sniegtas konsultācijas un 
atbalsts lietvedības un grāmatvedības 
organizēšanā, projektu pieteikumu sa-
gatavošanā.

Lielākie izaicinājumi 2017. gadā ir 
vienmērīga visas teritorijas aktivizē-
šana un īpaši piekrastes zivsaimnie-
cības uzņēmējdarbības atbalstīšana, 
starptautisko projektu attīstīšana. 

Gunta Abaja, biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” koordinatore un projektu 

administratīvā vadītāja

ZIEMEĻKURZEMES PARTNERĪBA: 
PIRMIE PROJEKTI ĪSTENOTI

B iedrība “Kandavas Part-
nerība” pērn izvērtējusi  
44 projektus vietējās te-
ritorijas attīstībai, šogad 

izsludināta LEADER projektu kon-
kursa trešā kārta kopskaitā piecās 
rīcību aktivitātēs.

Kandavas Partnerības attīstības 
stratēģija 2016.–2020. gadam izstrā-
dāta 2015. gadā, un pagājušajā gadā 
uzsākta tās īstenošana. Partnerībai 
piešķirtais finansējums Lauku attīstī-

bas programmas 2014.–2020. gadam 
stratēģijas īstenošanai ir 746 730 eiro. 
Atbalsts paredzēts vietējās teritorijas 
attīstībai – gan uzņēmējdarbības pro-
jektiem, gan sabiedrībai nozīmīgiem 
sabiedriskā labuma projektiem. 

Iepriekšējā gadā tika izsludinātas 
LEADER projektu konkursa divas 
kārtas, 1. kārtā tika izsludinātas uzņē-
mējdarbības rīcības, un ir apstiprināti  
10 projekti ar kopējo publisko finan-
sējumu 138 936 eiro, un šie projekti ir 
īstenošanas stadijā. Savukārt 2. kārtā 

KANDAVAS PARTNERĪBA SNIEDZ 
IESPĒJAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI

BIEDRĪBA 
“KANDAVAS PARTNERĪBA” 
• Valdes priekšsēdētāja un administratīvā 

vadītāja Inta Haferberga, tālr. 28390394; 
e-pasts: intaha@inbox.lv.

• Teritorija: Kandavas novads, Jaunpils no-
vads un Tukuma novada Pūres, Sēmes 
un Irlavas pagasti.

• Dibināta 2006. gada 8. augustā.
• Partnerībā ir 51 biedrs, tostarp pašvaldī-

bas un to iestādes, nevalstiskās organi-
zācijas, uzņēmēji un fiziskas personas.

• Birojs atrodas Kandavā, Talsu ielā 11 
(Kandavas novada muzejā).

• Uz konsultācijām par LEADER projektiem 
var pieteikties pa tālr. 28390394 vai e-
pastu: intaha@inbox.lv.

• Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00–
16.00 (ja nepieciešams, uz konsultācijām 
var pieteikties arī citā laikā).

“ZIEMEĻKURZEMES 
BIZNESA ASOCIĀCIJA”
• Juridiskā adrese: Pils iela 14, Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads.
• Dibināta 2000. gada 17. martā
• Uz 1.01.2017. reģistrēti 55 biedri.
• Koordinatore un projektu administratīvā 

vadītāja Gunta Abaja, tālr. 29172814, 
zba@dundaga.lv.

• Projektu konsultante Evita Roģe, tālr. 
292952344, evita.roge@ventspilsnd.lv.

• Klātienes konsultācijas piektdienās: 
Dundagas pilī no plkst. 9.00 līdz 15.00 
un Ventspilī, Skolas ielā 4 no 9.00 līdz 
12.00. Pārējās dienās – pēc iepriekšē-
jas saskaņošanas.

• Mājaslapa: www.ziemelkurzeme.lv un 
facebook konts: Ziemeļkurzemes biz-
nesa asociācija.
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B iedrība “Talsu 
rajona partnerī-
ba” aktīvi darbo-
jas jau kopš 2004. 

gada, un no 2007. līdz 
2008. gadam tās teritorijā 
atbalstītie 27 projekti bija 
pirmie LEADER projekti, 
kurus īstenoja biedrības.

Iepriekšējā plānošanas periodā 
ELFLA programmā tika izsludinātas 
8 projektu konkursu kārtas, kurās ie-
sniedza 196 projektus, no tiem finan-
siālu atbalstu ieguva 97. Šim periodam 
raksturīga iezīme bija iedzīvotāju ak-
tivizēšanās, darbojoties biedrībās un 
nodibinājumos, 41 projektu īstenoja 
nevalstiskās organizācijas. Ar projektos 
iegūto finansējumu tika iekārtoti iedzī-
votāju atbalsta centri, piemēram, ģime-
ņu atbalsta centram “Brīnumiņš” iegā-
dāts materiāls Montesori nodarbībām, 
aprīkojums bezmaksas veselības 
pārbaudēm Talsu Diabēta biedrī-
bai un citi. Pašvaldības īstenoja 
33 projektus, piesaistot finan-
sējumu iedzīvotāju aktivitā-
šu centru labiekārtošanai, 
sporta, bērnu un atpūtas 
objektu iekārtošanai. Salī-
dzinoši mazāka aktivitāte 
bija no uzņēmējiem, tie 
īstenoja 21 projektu, 
pamatā tie bija lauk-
saimnieki un pārstrā-
des uzņēmumi, piemē-

ram, zemnieku saimniecība, 
kas specializējas kazkopībā, 
iegādājās siera un saldējuma 
ražošanas iekārtas. Vairākas 
saimniecības paplašināja 
ogulāju stādījumus.

Savukārt EZF prog-
rammā iepriekšējā periodā 
tika izsludinātas 9 projek-

tu konkursu kārtas, tajās tika iesniegti  
150 projekti, no tiem atbalstu ieguva  
82. Šajā programmā finansējumu 29 pro-
jektiem ieguva nevalstiskās organizāci-
jas un 38 projektiem pašvaldības, kā arī  
12 komersanti. Pašvaldības rekonstruē-
ja ceļus un sakārtoja vairākus aktivitāšu 
centrus, āra aktivitāšu objektus, pie-
mēram, skeitparku Rojā, bērnu rotaļu 
laukumu Mērsragā u. c. Aktīvi projektu 
iesniedzēji bija Rojas tūrisma biedrība 

un biedrība “Rasa” Rojupē, kas 
īstenoja vairākus interesantus 

tūrisma un jauniešu 
aktivitāšu projektus. 

Šajā plānošanas pe-
riodā biedrība “Talsu ra-

jona partnerība” ir viena 
no sešām vietējām 

rīcības grupām Lat-
vijā, kurai pieejams 

ne vien ELFLA, bet arī EJZF finansē-
jums, kuru iespējams piesaistīt Rojas un 
Mērsraga pagastu iedzīvotājiem. Jau ir 
izsludināti divi projektu konkursi, un 
šobrīd projekti tiek vērtēti. 

ELFLA programmā ir noticis pir-
mais projektu konkurss, kurā izsludi-
nātas visas rīcības un iesniegto pro-
jektu skaits pārsniedza 60. Kopumā 
biedrībai teritorijas attīstībai ELFLA 
fonda ietvaros ir pieejams finansējums  
1 570 493,38 eiro, EJZF fonda ietvaros 
1 404 401041 eiro. Iepazīties ar bied-
rības stratēģiju var šeit: goo.gl/86yrdx. 

Antra Jaunskalže, biedrības “Talsu rajona 
partnerība” valdes priekšsēdētāja, sabiedrisko 

attiecību speciāliste

TALSU RAJONA PARTNERĪBA 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI – JAU 12 GADUS

tika izsludinātas gan uzņēmējdarbības 
rīcības, gan sabiedriskā labuma projek-
tu rīcības, kur tika iesniegti 26 projekti 
ar kopējo pieprasīto publisko finansēju-
mu 455 270 eiro, un pašlaik šie projekti 
ir izvērtēšanas stadijā Ziemeļkurzemes 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 
Iesniegtie projekti uzņēmējdarbības 
jomā ir saistīti ar galdniecības pakal-
pojumu attīstīšanu, auto remonta un 
tekstilapdrukas pakalpojumiem, tūris-

ma pakalpojumu nodrošināšanu (pirts,  
apiterapija, kartingu trases piedāvā-
jums), bet sabiedriskā labuma projekti 
ir par atsevišķu sabiedrībai nozīmīgu 
objektu sakārtošanu un sabiedrisko ak-
tivitāšu nodrošināšanu. 

Pašlaik ir izsludināta LEADER 
projektu konkursa 3. kārta piecās rī-
cībās ar kopējo pieejamo finansējumu  
161 759,93 eiro. Sīkāka informācija: 
http://ej.uz/9q3o. Projektu iesniegumu 
pieņemšana ir līdz 2017. gada 6. martam. 

Iepriekšējos plānošanas periodos 
10 gadu laikā Kandavas Partnerības 
teritorijā īstenoti 97 LEADER pro-
jekti par kopējo publisko finansējumu 
855 930 eiro. Vislielāko daļu projektu 

ir īstenojušas pašvaldības un biedrī-
bas, bet dažus projektus – uzņēmēji.

Kandavas Partnerība lepojas ar īs-
tenotajiem LEADER projektiem, bet 
jo īpaši par biedrības “Pūres Dzirnas” 
īstenoto projektu “Mobilās sulu līnijas 
iegāde augļkopības produkcijas pār-
strādei mājsaimniecībās”, kurš Latvijas 
partnerību projektu konkursā ieguva ti-
tulu “Dižprojekts 2010” un joprojām ar 
labiem panākumiem aktīvi darbojas un 
sniedz sulu spiešanas un pasterizācijas 
pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem 
un citiem interesentiem.

Inta Haferberga, biedrības  
“Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja 

un administratīvā vadītāja

BIEDRĪBA 
“TALSU RAJONA PARTNERĪBA”
• Biedrības administratīvā vadītāja Lolita 

Pļaviņa, tālr. 22328884; e-pasts: talsu.
partneriba@inbox.lv.

• Teritorija: Talsu novads ar 4 pilsētām – 
Sabile, Stende, Talsi un Valdemārpils un 
11 pagastiem – Abava, Ārlava, Balgale, 
Ģibuļi, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lī-
bagi, Strazde, Vandzene, Virbi; Rojas 
un Mērsraga novadi.

• Dibināta 2004. gada 21. decembrī.
• Darbojas 19 biedri – 3 pašvaldības,  

14 biedrības, 1 SIA un 1 privātpersona.
• Birojs atrodas Talsos, Kr. Valdemāra ielā 

21a.
• Uz konsultācijām par LEADER projek-

tiem var pieteikties pa tālr. 22328884; 
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.

• Darba laiks: darba dienās no plkst. 
9.00–16.00 (pusdienas laiks no 
plkst.12.00–13.00).

Biedrības  
“Talsu Kurši”  

projekta ietvaros  
tika iegādāti  

unikāli  
ziemā ģērbjami tautastērpi
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N oslēdzošajā materiāla daļā 
apskatīsim, kādas negatī-
vas sekas var radīt liekais 
mitrums un paaugstināta 

gaisa temperatūra noliktavā. Šie 
abi faktori rada negatīvas sekas gan 
katrs atsevišķi, gan abi kopā. 

Pēc dārzeņu un augļu nogādāša-
nas noliktavā mēs ar ventilācijas pa-
līdzību pamazām pazeminām gaisa 
temperatūru, tā rezultātā samazinās 
produkcijas dzīvības procesi. No tiem 
svarīgākā ir elpošana, kuras darbības 
rezultātā izdalās siltums un mitrums. 
Attiecīgo dārzeņu un augļu uzglabāša-
nas režīmu ievērošana ir visa pamatā, 
lai nodrošinātu, ka uzglabājamās pro-
dukcijas elpošana būtu minimāla. 

Auksts un mitrs 
Šis uzglabāšanas režīms raksturo-

jas ar gaisa temperatūru no 0 līdz +2 
oC un augstu relatīvo gaisa mitrumu 
no 95 līdz 100%. Piemērots ļoti lielai 
dārzeņu grupai kā sarkanās bietes, visa 
veida galviņkāposti, burkāni, pastinaki, 
baltie redīsi (daikoni), redīsi, kāļi, tur-
nepši, rāceņi, Briseles kāposti, Ķīnas 
kāposti, zaļumi, ziedkāposti un bro-
koļi, cukura kukurūza, salāti, kolrābji, 
puravi, garšaugi, zaļie zirnīši pākstīs 
un sakņu selerijas. Uzglabāšanas laiks 
vai periods ir ļoti dažāds – no 5 līdz 
8 dienām saldai kukurūzai, salātiem – 
līdz 21 dienai, bet galviņkāpostiem no  
150 līdz 180 dienām, tātad pusgadu. 

Auksts un sauss
Režīms raksturojas ar gaisa tempera-

tūru no 0 līdz +2 oC un augstu relatīvo 
gaisa mitrumu no 65 līdz 75%. Šādos 
apstākļos mums ir jāglabā tikai divas 
dārzeņu kultūras – sīpoli un ķiploki. 

Vēss un mitrs
Ir uzglabāšanas režīms ar gaisa 

temperatūru no +4 līdz +13 oC un aug-
stu relatīvo gaisa mitrumu no 90 līdz 
95%. Vēsākā gaisa temperatūrā glabā 
pākšu pupiņas, kabačus un papriku, 
siltākā – gurķus, baziliku.

Vēss un sauss
Šis uzglabāšanas režīms rakstu-

rojas ar gaisa temperatūru no +4 līdz 
+13 oC un zemu relatīvo gaisa mitru-

mu no 50 līdz 70%. Tas ir piemērots 
nobriedušu kabaču, ķirbju, čili piparu 
un sauso pupiņu uzglabāšanai. 

Silts un mitrs
Režīms raksturojas ar augstu gai-

sa temperatūru – no +13 līdz +21 oC 
un augstu relatīvo gaisa mitrumu no  
90 līdz 95%. Šādi apstākļi ir piemēroti 
zaļo un sarkano tomātu uzglabāšanai. 

Ja noliktavā ir nonākuši dārzeņi un 
augļi, kas ir novākti, ievērojot audzē-
šanas tehnoloģijas, vākti pareizā laikā 
un veidā, par ko runājām iepriekš, tad 
pamatā uzglabāšanas laikā nekādas bū-
tiskas problēmas neveidosies. Lai arī 
minimāli, bet elpošanas procesi lēni, 
bet notiks arī veseliem dārzeņiem un 
augļiem. Tas nozīmē, ka glabātuvē arī 
miera periodā būs nepieciešams ven-
tilēt divu iemeslu dēļ. Jāizvada no uz-
glabāšanas telpas ūdens un siltums, kas 
radies elpošanas rezultātā. Parasti vis-
labāk ir noliktavā esošo gaisu atsūkt un 
pievadīt svaigo gaisu no ārienes. Atvere 
siltā gaisa atsūkšanai atrodas tuvu gries-
tiem, jo tā ir fizika, – siltais gaiss sakrā-
jas pie griestiem. Savukārt aukstais tiek 
pievadīts pa atveri, kas atrodas tuvu 
grīdai. Šāds ventilācijas risinājums ir 
gana praktisks, jo ļauj būtiski samazi-
nāt noliktavas gaisa relatīvo mitrumu. 
Attiecīgos režīmus uztur, manipulējot 
ar diviem lielumiem, tas ir, ventilēja-
mā gaisa temperatūru un ventilēšanas 
ilgumu. Piemēram, kartupeļiem patīk 
augsts gaisa mitrums – 90–95% un 
gandrīz auksts gaiss no +2 līdz +4 oC. 
Kartupeļiem un arī citiem dārzeņiem, 
ja tie tiek glabāti sabērumā, lai novēr-
stu virsējā slāņa svīšanu, gaisa slānim 
virs sabēruma ir jābūt par 2 oC aukstā-
kam nekā sabērumā. Ja tomēr tas nav 
iespējams un virsējais sabēruma slānis 
sāk uzrādīt reālas mitruma pazīmes, tad 
paliek vēl vecu vecā metode – nesmal-
cinātu salmu uzklāšana vismaz 20 cm 
biezumā. Salmi ļoti labi akumulēs lieko 
mitrumu. Jāpiebilst, ka, ja raža glabājas 
sabērumā, tās virsējai kārtai jābūt pēc 
iespējas izlīdzinātai, jo citādi var rasties 
problēmas ar vienmērīga uzglabāšanas 
režīma nodrošināšanu noliktavā. 

Ja notiek šo iepriekšminēto uzgla-
bāšanas režīmu nosacījumu izmaiņas, 
var sākties problēmas. Kādos gadīju-

mos sākas 
uzglabājamās 
produkcijas pa-
stiprināta elpošana? Viens no iemes-
liem ir slimības ierosinātāju darbības 
paplašināšanās, radīto bojājumu rezul-
tātā rodas liekais mitrums, kas izdalās, 
sākot veidoties dārzeņu audu bojāju-
miem. Līdz ar lieko mitrumu sākas arī 
papildu siltuma izdalīšanās. Atkarībā 
no uzglabāšanas veida – konteineros, 
kastēs vai sabērumā – un tā, cik precīza 
ir monitoringa aparatūra noliktavā, būs 
atkarīgs arī tas, cik ātri šīs problēmas 
kļūs pamanāmas. Tas nozīmē, ka gaisa 
temperatūras termometriem ir noteikti 
jābūt vairākiem, jo sevišķi, ja noliktavā 
būs daudz ražas. Tādēļ nekad noliktavu 
nedrīkst piekraut līdz pēdējam kvad-
rātmetram, citādi jūs liedzat sev iespē-
ju kaut ko darīt, kad noliktavā sākas 
slimību izplatīšanās. Šī iemesla dēļ ir 
vērts labāk ražu glabāt konteineros vai 
kastēs, jo tas dod iespēju ātrāk piekļūt 
slimības perēklim un to izvākt no gla-
bātuves, daudz grūtāk to būs izdarīt, ja 
tas ir sācies sabērumā. 

Otrs iemesls ir mehāniskie bojāju-
mi, kas arī var būt par iemeslu dārze-
ņu un augļu pastiprinātai elpošanai. 
Miera periodā var sākties problēmas 
gadījumos, kad nav pilnā mērā ievēro-
tas prasības rētu (mehāniskie bojāju-
mi) sadziedēšanai, jo tam noteikti bija 
vajadzīgs uzsildīts gaiss. Nepietiekoši 
sadziedētas rētas var turpināt sulot, 
radot ārkārtīgi labvēlīgus apstākļus 
dažādu slimību izplatībai. Tiešā veidā 
kaut ko labot šādā situācijā ir ārkārtīgi 
sarežģīti, tādēļ vienīgās iespējas ir uz-
sākt tūlītēju dotās produkcijas realizā-
ciju vai pārstrādi.  LL

KĀPĒC VAR BOJĀTIES AUGĻI UN DĀRZEŅI 
NOLIKTAVĀ. 3. DAĻA

Māris NARVILS, 
LLKC Augkopības  

nodaļas vecākais  
speciālists dārzkopībā

e-pasts: maris.narvils@llkc.lv
tālr. 29609943

DĀRZKOPĪBA
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K opš 2016. gada augusta 
LLKC sadarbībā ar Lat-
vijas Lauksaimniecības 
universitāti (LLU) īsteno 

apjomīgu, Eiropas Savienības (ES) 
līdzfinansētu mācību projektu, kur-
sus nodrošinot lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, pārtikas produktu 
ražošanas (izņemot zivsaimniecības 
produktus) un kooperācijas jomās.

Piecu mēnešu laikā šajās mācībās 
piedalījušies 1912 dalībnieki. Lielākā 
daļa – 1512 dalībnieki – apmeklējuši 
ar lauksaimniecību saistītos mācību 
kursus – ES nozīmes zālāju biotopu 
vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana, 
bioloģiskā lauksaimniecība un ga-
nāmpulku, novietņu un lauksaimnie-
cības dzīvnieku reģistrēšana un ap-
zīmēšana. Izglītojušies arī 289 meža 
nozarē nodarbinātie. Vairākas mācību 
grupas devušās uz ārzemēm izzināt 
kaimiņvalstu pieredzi kooperācijas 
jomā, kopā šajās mācībās piedalījās 
74 dalībnieki. 

Pērn LLU uzsāka mācības pārtikas 
ražošanas jomā iesaistīto uzņēmumu 
pārstāvjiem, piedāvājot mācības par 
progresīvas prakses un zinātnes atziņu 
pielietojamību, kvalitatīvu un konku-
rētspējīgu pārtikas produktu ražošanu, 
kā arī lauksaimniecības produktu ra-
žošanas procesu un tehnoloģiju piln-
veidošanu un attīstīšanu. Šajās mācī-
bās piedalījās 34 dalībnieki.

Pagājušajā gadā bija vērojama liela 
klausītāju aktivitāte mācībās “Biolo-
ģiskā lauksaimniecība” (160 stundu 
programma) un “Eiropas Savienības 
nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzī-
votņu apsaimniekošana” (BDUZ). Arī 
šogad turpinām šo mācību īstenošanu.

Īpaši vērīgiem jābūt saimniekiem, 
kuri pieteikušies pasākuma “Bioloģis-
kā lauksaimniecība” aktivitātē “Mak-
sājums, lai pārietu uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm” 
un uzņēmušies divu vai trīs gadu sais-
tības. Saskaņā ar 2015. gada 7. aprīļa 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 
apakšpunktu 44.1. ne vēlāk kā otrajā 
saistību gadā ir jāapgūst bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas ražoša-
nas pamatiemaņas, apmeklējot vismaz 
160 stundu ilgu mācību kursu par bio-
loģiskās lauksaimniecības praksi un 
metodēm. 

Mācību projekta ietvaros piedā-
vātās klātienes mācības “Bioloģiskā 
lauksaimniecība” ir bez maksas, taču 
dalībniekiem jāņem vērā, ka klausītā-
ju skaits grupās ir ierobežots, grupas 
tiek nokomplektētas ļoti ātri un kursu 
apgūšanai būs jāatvēl 20 dienas, no-
drošinot vismaz 75% apmeklējuma 
no visa kursa apjoma. Pretējā gadīju-
mā apliecību par kursa apguvi iegūt 
nevarēs. 

Savukārt tiem, kam ērtāk pašiem 
plānot laiku, kad mācīties, LLKC 
piedāvā bioloģiskās lauksaimniecības 
kursu apgūt tālmācībā. Tālmācībā kur-
su var apgūt no 1 līdz 3 mēnešu laikā 
atkarībā no tā, cik dalībnieks pats ak-
tīvi iesaistās mācību procesā. Papildu 
informācija un reģistrēšanās mācībām 
LLKC mājaslapas sadaļā Tālmācība.

Projekta ietvaros būs iespējams 
mācīties lauksaimniekiem arī ar piere-
dzi bioloģiskajā saimniekošanā. Tiek 
piedāvātas divas mācību program-
mas – 24 un 56 akadēmisko stundu 
apjomā, kuru laikā tiks apgūta uz tir-
gu vērsta bioloģiskās lauksaimniecī-
bas produkcijas ražošana, ņemot vērā 
saimniecības specializāciju.

Jau tagad mācībām var pieteikties 
lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 
2014.–2020. gadam pasākuma “Ag-
rovide un klimats” aktivitātē “Biolo-
ģiskās daudzveidības uzturēšana zā-
lājos” (BDUZ) un kas ir uzņēmušies 
saistības par ES nozīmes ilggadīgo 
zālāju biotopiem (1. līdz 4. zālāju 
ražības klase). Šiem saimniekiem ne 
vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā 
jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu 
vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, 
apmeklējot mācību kursus un iegūstot 
atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi 
tas ir tiem, kuriem 2017. gads ir jau 
otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. 
Šiem lauksaimniekiem mācības šogad 
jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt 
atbalsta maksājumus. Divu dienu mā-
cībās paredzētas gan teorētiskās no-
darbības, gan praktiskās nodarbības 

uz lauka. Mācības ir bez maksas.
Šīs mācības tiks uzsāktas no ap-

rīļa vidus un īstenotas līdz pat rude-
nim. Aicinām dalībniekus mācībām 
pieteikties pie LLKC biroju kontakt-
personām vai arī sazināties ar LLKC 
Centrālo biroju Ozolniekos (Jolanta 
Sūna-Strautiņa). Atkarībā no pietei-
kušos dalībnieku skaita reģionos mā-
cības tiks nodrošinātas pēc iespējas 
tuvāk klausītāju dzīvesvietai.

Savukārt LLKC sadarbības part-
neris LLU šajā pusgadā piedāvā mā-
cības gan pārtikas produktu ražošanas 
(izņemot zivsaimniecības produktus), 
gan arī lauksaimniecības nozarē. Pa-
pildu informācija par piedāvātajām 
mācību programmām pieejama šeit: 
http://mc.llu.lv/.

Plānoto mācību saraksts var tikt 
mainīts atkarībā no klausītāju pie-
prasījuma. Vietu skaits visās mācību 
grupās ir ierobežots. Lai pieteiktos, 
jāsazinās ar konkrētā biroja/nodaļas 
kontaktpersonu. Iepriekšēja pieteik-
šanās uz mācībām ir obligāta. Mācību 
dalībnieks var būt juridiska vai fiziska 
persona (LAD klients), kas iesaistīta 
lauksaimniecības, pārtikas (izņemot 
zivsaimniecības produktus) ražoša-
nas vai mežsaimniecības nozarēs, kā 
arī lauksaimniecības vai meža zemes 
īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Lielākā daļa mācību dalībniekiem 
ir bez maksas, daļa – ar dalībnieku 
līdzfinansējumu.

Kopumā projektā tiek piedāvāti  
76 nosaukumu mācību kursi. Projek-
ta īstenošana turpināsies arī nākamajā 
gadā. 

Plašāka informācija par plāno-
tajām mācībām šī gada 1. pusgadā 
un kontaktpersonas nodaļās: goo.
gl/83msMp. LL

TĀLĀKIZGLĪTĪBA PLAŠAS MĀCĪBU IESPĒJAS VISĀ LATVIJĀ

Jolanta  
SŪNA-STRAUTIŅA, 

LLKC Tālākizglītības nodaļas 
izglītības projektu vadītāja

e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv
tālr. 22018942

UZZIŅAI
Mācību projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas investī-

ciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apgu-
ves pasākumi” ietvaros. 
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MEŽSAIMNIECĪBA

I ntensīvas saimnieciskās 
darbības rezultātā mežā, 
lauksaimniecībā un ziv-
saimniecībā cilvēki neap-

zināti ir radījuši barības bāzi 
savvaļas dzīvniekiem, kas 
diemžēl neko nezina par īpa-
šumtiesībām, un katrs jauns 
sējums vai stādījums noteiktā 
gada periodā tiem ir ganības. 

Ko var darīt lauku teri-
toriju zemes īpašnieks?

Saskaņā ar Medību likuma 
29. pantu zemes īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs ir atbildīgs 
par medījamo dzīvnieku nodarī-
tajiem postījumiem un zaudēju-
miem savā īpašumā (valdījumā) 
esošajā zemē, ja medību tiesības 
nav nodotas citam medību tiesību lie-
totājam. 

Vispirms zemes īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina 
preventīvo pasākumu veikšana sava 
īpašuma aizsardzībai. Tie ir žogi, elek-
triskie gani, repelenti, spīguļi, jebkādi 
iespējamie risinājumi savvaļas medīja-
mo dzīvnieku atbaidīšanai. Ieteicams 
tos savstarpēji kombinēt un mainīt, jo 
dzīvnieki samērā ātri pierod pie tiem.

Ja, neraugoties uz to, postījumi 
seko, zemes īpašniekam ir jāvēršas 
sava novada medību koordinācijas 
komisijā ar iesniegumu. Komisija, 
pieaicinot medību tiesību lietotāju un 
zemes īpašnieku vai lietotāju, kon-
krētajā zemes vienībā nosaka lauk-
saimniecībai, mežsaimniecībai, me-
liorācijas sistēmām un infrastruktūras 
objektiem nodarīto postījumu apjomu 
un materiālo zaudējumu apmēru, kā 
arī pasākumus postījumu un to seku 
ierobežošanai vai likvidēšanai. Medī-
bu koordinācijas komisijai, saņemot 
medību tiesību īpašnieka piekrišanu, 
ir tiesības uz minēto pasākumu veik-
šanas laiku pārņemt un īstenot medību 
tiesības konkrētajā zemes vienībā.

Kā zemes īpašnieks var iz-
mantot medību tiesības pats?

Lauku teritoriju zemes īpašnieks 
medību tiesības savā īpašumā var iz-

mantot pats tikai tad, ja zemes īpaš-
nieks ir mednieks. Nereģistrējot me-
dību iecirkni, mednieks savā īpašumā 
drīkst medīt tikai nelimitētos medīja-
mos dzīvniekus (piemēram, bebrus, 
lapsas, meža un akmens caunas, seskus, 
āpšus, pelēkās vārnas, žagatas u.c., kā 
arī Latvijai neraksturīgās vai invazīvās 
sugas – Amerikas ūdeles, jenotsuņus, 
jenotus, nutrijas u.c.) atļautajos medību 
termiņos. Visas medījamo dzīvnieku 
sugas un medību termiņi noteikti MK 
Medību noteikumos Nr. 421 2. nodaļā.

Lai zemes īpašnieks kļūtu par med-
nieku, jāiziet 40 stundu mednieku kan-
didātu kursi, pēc to beigšanas jānokārto 
valsts eksāmeni teorijā un šaušanā. Pēc 
mednieka apliecības saņemšanas, ie-
gādājoties sezonas karti, var medīt ar 
slazdiem (piemēram, bebrus). Bet, lai 
medītu ar ieročiem, jādodas uz Valsts 
policiju, kur uz mednieka apliecības 
pamata pēc dažādu formalitāšu nokār-
tošanas iestāde lems par medību ieroča 
iegādāšanās atļaujas izsniegšanu. 

Medību tiesības ieteicams 
nodot medību formējumam 

Ar minēto Medību likuma 29. pantu 
likumdevēji vēlējās veicināt sadarbību 
starp zemju īpašniekiem un mednie-
kiem. Nododot medību tiesības med-
nieku formējumam, jānoslēdz līgums, 
kurā jānosaka abu pušu tiesības un 

pienākumi. Ja medību tiesību no-
došanas līgumā nav paredzēts ci-
tādi, zemes īpašnieka pienākums 
ir savā īpašumā, valdījumā vai 
lietošanā esošajā zemē nodroši-
nāt aizsardzības pasākumus pret 
iespējamiem medījamo dzīvnie-
ku nodarītiem postījumiem. Sa-
vukārt medību tiesību lietotāja 
pienākums ir medīt medību ie-
cirknī, nodrošinot medību resur-
su ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
Likums arī definē sadarbības 
principus, proti, zemes īpašnieka 
(lietotāja) un medību tiesību lie-
totāja pienākums ir nekavējoties 
nodrošināt savstarpēju apmaiņu 
ar informāciju par konstatēta-
jiem medījamo dzīvnieku noda-
rītajiem postījumiem.

Lai medītu limitētos medījamos 
dzīvniekus (stirnas, meža cūkas, stalt-
briežus, aļņus), katrai sugai nepiecie-
šamas konkrētas Medību noteikumos 
noteiktas platības, piemēram, stirnām, 
sākot jau no 200 ha meža un lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes. 

Labākā un ideālā prakse ir iekļauties 
(noslēdzot abpusēji izdevīgu, sakarīgu 
līgumu) konkrēta mednieku formēju-
ma sastāvā, kuram ir pietiekoša platī-
ba limitēto dzīvnieku medīšanai. Līdz 
ar to īpašnieks arī uz savas zemes var 
veikt attiecīgos limitēto medījamo 
dzīvnieku regulēšanas pasākumus.

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs organizē 40 stundu mednieku 
kandidātu apmācības. Paralēli uzņē-
muma darbiniekiem atsevišķas tēmas 
māca konkrētu jomu (PVD, VMD u. 
c.) speciālisti. Kursanti nodrošināti ar 
mācību materiāliem. Praktiskās nodar-
bības notiek sertificētā šautuvē. Med-
nieku un medību vadītāju kursi tiek 
organizēti visā Latvijā pēc interesentu 
pieprasījuma (minimālais skaits grupā 
ir 15 kursanti). Plašāka informācija:  LL

KĀ IZMANTOT SAVA ZEMES 
ĪPAŠUMA MEDĪBU TIESĪBAS?
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Juris ŠAITERS,
MKPC medību saimniecības 

vecākais speciālists
e-pasts:  

juris.saiters@mkpc.llkc.lv
tālr. 20223626

Juris Šaiters ar paša izgatavotu 
mežacūkas izbāzeni
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BRISELES 
GAITEŅOS

u 1. lpp.
Briseles politiķu vēlmes

Sabiedriskā apspriešana ilgs  
12 nedēļas un dos iespēju lauksaim-
niekiem, iedzīvotājiem, organizācijām 
un visiem citiem interesentiem paust 
viedokli par Kopējās lauksaimniecī-
bas politikas nākotni. Apspriešanas 
rezultātus Komisija izmantos, lai palī-
dzētu sagatavot paziņojumu, kuru plā-
nots izdot 2017. gada beigās. Tajā būs 
secinājumi par Kopējās lauksaimnie-
cības politikas pašreizējo efektivitāti 
un iespējamajiem politikas risināju-
miem nākotnē, pamatojoties uz tica-
miem pierādījumiem.

Ņemot vērā līdz šim izskanējušo 
informāciju no ES lauksaimniecības 
komisāra Fila Hogana gan janvārī 
notikušās startautiskās izstādes “Zaļā 
nedēļa” Berlīnē laikā, gan arī aptaujas 
atklāšanas preses konferencē 2. febru-
rī, top skaidrs, ka KLP būs “uz tirgu 
orientēta”. Tātad – prioritāte būs dar-
bavietu saglabāšana lauksaimniecībā 
un pārtikas ražošanā, un atbilstoši 
šai vajadzībai – investīcijas moder-
nizācijā. Politikas veidotāji uzsver, 
ka ES jānodrošina gan savs tirgus ar 
kvalitatīvu pārtiku par pieņemamām 
cenām, gan jāturpina stiprināt globā-
lā konkurētspēja, ņemot vērā augošās 
vajadzības pēc pārtikas, piemēram, 
Āzijas tirgū. Nākamās prioritātes – 
“drošības tīkla” uzlabošana, lai mazi-
nātu cenu svārstību negatīvo ietekmi 
uz zemniekiem, pārtikas standartu 
pilnveidošana un tā sauktie vides un 
klimata izaicinājumi. Tātad – jāražo 
efektīvāk, mazāk radot piesārņojumu. 
Tāpat kā līdz šim, saglabāsies atbalsts 
jaunajiem zemniekiem un mazajām 
un vidējām saimniecībām, kas, pēc ES 
statistikas, joprojām ir Eiropas dalīb-
valstu lauku vides un lauksaimniecī-
bas mugurkauls.

Kādas vēlmes Latvijā?
Līdz 2. maijam ikvienam ES, tajā 

skaitā Latvijas iedzīvotājam ir iespēja 
novērtēt ES Kopējo lauksaimniecī-
bas politiku un pateikt savas vēlmes 
nākotnei, piedaloties EK rīkotajā ap-
taujā. Atbilžu sniegšana uz kopskaitā 
34 jautājumiem var aizņemt apmēram 
pusstundu. Latvijas Pastāvīgās pār-

stāvniecības ES padomnieks 
un Latvijas pārstāvis Īpašajā 
lauksaimniecības komitejā 
Aivars Lapiņš atzīst, ka ap-
taujā jāpiedalās ikvienam, 
kam nav vienaldzīga lauku 
nākotne. 

A. Lapiņš: “Katram jā-
mēra, cik daudz laika viņš vēlas ap-
taujā ieguldīt. Esmu gatavs tam veltīt  
20 minūtes. Es gribu izteikt savu 
viedokli, mani interesē, kas notiks 
nākotnē. Tiem, kuriem nav svarīgi, 
kas notiks lauku attīstības politikā 
nākotnē, arī nevajadzētu piedalīties. 
Ja ir svarīgi – pasaki.” Viņš uzsver, 
ka nevajadzētu cerēt, ka EK noteikti 
ņems vērā un politikā iestrādās kādu 

vienu konkrētu viedokli, jo šādu ap-
tauju rezultāti tiek apstrādāti ar mate-
mātiskām formulām. Vienlaikus neva-
jadzētu domāt, ka, piemēram, Latvijas 
zemnieku vēlme beidzot izlīdzināt 
tiešos maksājumus un padarīt saprātī-
gākas zaļināšanas prasības, netiks sa-
dzirdēta. Noteikti tiks, turklāt šis vie-
doklis – jo masveidīgāks, jo labāk – ir 
svarīgs tiem Latvijas pārstāvjiem, kuri 
kopā ar lauksaimnieku organizācijām 
un citiem ekspertiem šogad cīnīsies 
par Latvijas interešu lobēšanu nākot-
nes politikas dokumentos. 

Tiešo maksājumu izlīdzināšana 
joprojām ir viena no Latvijas priori-
tātēm KLP kontekstā. Tikai izlīdzi-
not maksājumus, iespējams panākt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
ar pārējiem ES lauksaimniekiem. Lat-
vija ir starp tām valstīm, kurai 2020. 
gadā tiešmaksājumu līmenis joprojām 
būs ievērojami zemāks par vidējo ES. 
Kopš 2009. gada, kad notika šī perio-

da KLP dokumentu sagata-
vošana, Latvijā atbalsttiesīgā 
zemes platība ir pieaugusi par 
5,8%, bet ES kopumā sama-
zinājusies par 7,5%. Tas no-
zīmē, ka faktiskais tiešo mak-
sājumu līmenis Latvijā 2019. 
un 2020. gadā būs nevis 196 

eiro/ha, kas būtu sarunās ar EK ie-
priekš noliktie 75% no ES vidējā, bet 
185 eiro/ha, kas ir 66% no ES vidējā, 
ņemot vērā, ka ES vidējais līmenis būs 
pieaudzis no iepriekš plānotajiem 258 
eiro/ha līdz 281 eiro/ha. 

Tātad – galvenā prioritāte ir tieš-
maksājumu izlīdzināšana, saglabājot 
pašreizējo vienotā platības maksāju-
ma shēmu, kas nodrošinātu konkrēt-
spējīgas, daudzveidīgas un kvalitatī-
vas pārtikas ražošanu. 

Nākamā interese – apkārtējās vi-
des saglabāšana un dabas resursu 
ilgtspējīga apsaimniekošana, sagla-
bājot lauku ainavu, bioloģisko daudz-
veidību un mazinot klimata pārmaiņu 
sekas (zaļināšanas maksājumi, jauno 
lauksaimnieku atbalsts, brīvprātīgi 
saistītais atbalsts, mazo lauksaimnie-
ku atbalsta shēma).

Ne mazāk svarīga ir teritoriālā 
līdzsvara saglabāšana, tātad – nepie-
ciešams atbalsts lauku apdzīvotības 
nodrošināšanai, darbavietām laukos, 
lauku infrastruktūrai. Tāpat Latvija 
iestāsies par pasākumiem, kas stip-
rina ražotāju pozīcijas pārtikas ķēdē, 
mazina lauksaimniecības riskus, 
uzlabo tirgus pārskatāmību un no-
drošina ieguldījumus pētniecībā un 
inovācijās. 

Katrā ziņā, Latvijas pozīcija, kas 
pagaidām gan nav oficiāli apstiprinā-
ta, nav pretrunā ar citu ES KLP vei-
dotāju interesēm. Tiesa, jāapzinās, ka 
tiešo maksājumu izlīdzināšana jopro-
jām var būt viens no visgrūtāk risinā-
majiem jautājumiem. Jo īpaši, ņemot 
vērā Lielbritānijas referenduma iznā-
kumu par izstāšanos no ES, kas vien-
laikus nozīmē mazāk naudas ES dažā-
do politiku finansēšanai. 

Aptauja pieejama: https://
ec.europa.eu/agriculture/consultations/
cap-modernising/2017_en#q-and-a LL

Iveta Tomsone,  
LLKC Apgāda vadītāja

EIROPAS LAUKU POLITIKA: 
TAVS VIEDOKLIS IR SVARĪGS!

Tikai izlīdzinot 
maksājumus,  

iespējams panākt 
vienlīdzīgus  
apstākļus ar  
pārējiem ES  

lauksaimniekiem
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REPORTĀŽA

Ja ir kāda vieta, kur rei-
zi gadā var nogaršot 
ēdienus teju no visas 
pasaules, tad tā ir 

Berlīnes “Zaļā nedēļa”, kas šogad 
jau 82. reizi pulcēja pārtikas, lauk-
saimniecības un dārzkopības uzņē-
mumus, tajā skaitā arī no Latvijas. 

Kas jums labāk garšo – austriešu 
vītinātās desas, Grijēras siers no Švei-
ces Alpiem, kaktusa augļi no Marokas, 
Francijas austeres vai rabarberu vīns no 
Latvijas? Vēlaties pamēģināt aļņa uz-
kodas no Norvēģijas, ungāru papriku, 
Tunisijas dateles, ukraiņu speķi un ru-
māņu sieru? Vai arī kādu no daudziem 
simtiem Vācijas alus un vīna šķirnēm? 
To visu varēja nobaudīt  “Zaļajā nedē-
ļā”, kas, kā ierasts, notiek katru gadu 
janvārī Berlīnē. Samaksājot vidēji vienu 
vai divus eiro par uzkodu paraudziņu, 
to visu tur varēja nogaršot. Ja ēdamais 
šķita gana labs un maciņš ļauj, nogaršo-
to varēja nopirkt mājiniekiem. Jo “Zaļā 
nedēļa” ir Eiropas lielākais gadatirgus. 
Tiesa, ne lētākais. “Zaļās nedēļas” ga-
datirgū ne tikai pārtika vien baudāma, 
te acis priecē arī holandiešu un vāciešu 
dārzkopju veikums, jo vairākas no 26 
hallēm pārsvērstas par burvīgiem par-
kiem ar skaistām puķu dobēm un apstā-
dījumiem. Vēl atsevišķās hallēs izvietoti 
dažādi lopiņi, tostarp šogad ierīkota pat 
govju ferma ar robotiem, lai pilsētnie-
kiem kaut nedaudz skaidrāks taptu, kā 
tiek iegūts piens. Lielu apmeklētāju 
skaitu pulcēja zirgu izrādes, kur varēja 
redzēt gan ratu vilcēju meistarību, gan 
sporta zirgu parādi, gan voltizētāju pa-
raugdemonstrējumus. 

Vairāk nekā 400 tūkstošu 
apmeklētāju

Pēc “Zaļās nedēļas” rīkotāju “Messe 
Berlin” rīkotāju aprēķiniem, izstādē ko-
pumā piedalījās 1650 dalībnieku no 66 
valstīm. To apmeklēja vairāk nekā 400 
tūkstoši apmeklētāju, no kuriem katrs te 
iztērēja videji 120 eiro, kopumā  dalīb-
nieku makos atstājot 48 miljonus eiro. 

Šī ir arī viena no nozīmīgākajām pa-
saules lauksaimniecības, lauku attīstī-
bas un pārtikas nozares politikas veido-
tāju tikšanās vietām. Šogad te ieradās 
vairāk nekā 200 augsta ranga politiķu, 
no viņiem 83 ministri, tostarp arī Latvi-
jas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

Latvija – starp ziemeļvalstīm
Jau vairāk nekā desmit gadu arī 

Latvija ir starp tām daudzajām val-
stīm, kas piedalās šajā – ja ne pasau-
les, tad Eiropas lielākajā gadatirgū 
gan. Tie, kas pasākumu apmeklējuši 
vairākkārt, zina, ka savējos vienmēr 
varēs atrast 8. hallē (kopā – 26 iz-
stāžu halles). Šogad izstādes rīkotāji 
bija īpaši piedomājuši, lai vienā hallē 
atrastos viena reģiona valstis, un te, 
jāsaka, gods kam gods, “Messe Ber-
lin” ņēmuši vērā ANO sastādīto valstu 
reģionālo sadalījumu. Tā Latvijai kai-
miņos, kā ierasts, Igaunija un Lietuva, 
turpat arī Dānija, Zviedrija, Somija un 
Norvēģija. Ņemot vērā skandināvu 
dizaineru pasaules slavu, kas skaidri 
bija redzama arī ziemeļu kaimiņu tī-
rajā un gaišajā stendu dizainā, kas kā 
magnēts pievilka apmeklētājus, arī 
Latvija nepalika kaunā. 

Aplūkojot Latvijas piedāvājumu, 
jāsecina, ka neesam vairs pirmziemnie-
ki,– mākam gan savas prasmes parādīt, 
ko lieliski paveica Latvijas Etnogrāfis-

kā muzeja meistari, gan ar asociācijas 
“Lauku ceļotājs” gādību savu zemi pa-
reklamēt, gan dažnedažādus lauku la-
bumus piedāvāt un notirgot.  Par to, lai 
stendā viss būtu izsmalcinātajiem vācu 
un arī citu valstu patērētājiem pa prā-
tam, ar Zemkopības ministrijas atbalstu 
gādāja Agroresursu un ekonomikas in-
stitūts (AREI) un Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs (LLKC). 
Tā kā izmēģināt sava produkta noietu 
izstādē vēlējās gana daudz jauno uzņē-
mumu un mājražotāju, tad daļa no tiem 
tika sadalīti divās daļās, – ļaujot pieda-
līties pirmās piecas dienas vieniem un 
otras piecas – nākamajiem. Pirmās pie-
cas dienas stendā ar saviem labumiem 
bija uzņēmumi “Raiskumietis”, “Sni-
gol”, “Oga Honey Powder””, “Brīvais 
mustangs”, “Vladas SP”, “Baltic wild”, 
“55 mārītes”, “Kalnu medus”. Otrās 
piecas dienas – “Sula” jeb “Libertu”, 
“Jāņkalni”, “Kurzemnieku ražojumi”, 
“Skrīveru pārtikas kombināts”, “IR. 
Avots”, “Dienvidi plus”. 

u 16. lpp.

PASAULES GARŠAS –  
BERLĪNES “ZAĻAJĀ NEDĒĻĀ”

“Zaļā nedēļa” 
ir vieta, kur 
tiekas lauk-
saimniecības 
politikas vei-
dotāji. Attēlā 
LLKC valdes 
priekšsēdē-
tājs Mārtiņš 
Cimermanis 
un ZM valsts 
sekretāre Dace 
Lucaua

Asociācijas 
“Lauku ceļo-
tājs” vadītāja 
Asnāte Zie-
mele, LOSP 
priekšsēdē-
tājs Edgars 
Treibergs un 
AREI projek-
tu vadītāja 
Andra Ūdre 
Latvijas 
stendā
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t 15. lpp.
Vēl virkne citu uzņēmumu savus 

ražojumus bija atvēlējuši tirgošanai 
AREI un LLKC speciālistiem. 

Pastāvīgi stendā bija nopērkams 
“Brāļu alus”, desiņas, zivju izstrādā-
jumi, rudzu maize, medus, Skrīveru 
mājas saldējums un lauku tējas. No 
stenda ar “Latvijas Pasta” atbalstu va-
rēja nosūtīt Latvijas skatu pastkartes 
uz jebkuru pasaules valsti. Te darbo-
jās arī Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 
dzintara un rotaļlietu darinātāji. 

Iezīmē vadlīnijas 
lauku politikai

“Zaļā nedēļa” ir ne tikai gadatirgus, 
tā ir vieta, kur nozares pārstāvji, dažādas 
organizācijas un, protams, arī politikas 
veidotāji nāk klajā ar saviem paziņoju-
miem. Tā Vācijas zemnieku apvienības 
vadītājs Joahims Rukvīds atgādināja, ka 
Vācijas lauksaimnieku ģimenes ir tās, 
kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes 
pārtikas izejvielu ražošanu par pircē-
jiem pieejamām cenām, bet arī rūpējas 
par kultūrvides saglabāšanu, atbildīgu 
zemes, gaisa un ūdens apsaimniekoša-
nu, kā arī turpinās veikt uzlabojumus 
dzīvnieku labturībā. Tādēļ sabiedrībai 
nākotnes Kopējās lauksaimniecības 
politikas kontekstā būtu akceptējama 
līdzšinējās politikas turpināšana ar tiešo 
maksājumu sistēmu un atbalstu Lauku 
attīstības programmas pasākumiem. 
Vienlaikus viņš norāda, ka tirgus ne-
stabilitāte zemnieku sabiedrību darījusi 
piesardzīgāku. Tā, piemēram, zemnieku 
aptaujas rāda, ka šī gada pirmajos sešos 
mēnešos viņu plānotās investīcas saim-
niecībās ir 3,6 miljardi eiro, kas gan ir 
par 0,3 miljardiem vairāk nekā pirms 
gada, bet par 2,7 miljardiem mazāk 
nekā pirms trim gadiem. Investīcijas 

plāno tikai 29% zemnieku, pirms trim 
gadiem to bija 40%. Lielākā daļa inves-
tīciju – 1,9 miljardi – tiek plānoti fermās 
un fermu tehnoloģijās, vēl 0,8 miljar- 
di – atjaunojamo enerogresursu ražoša-
nā (saules paneļi, biogāze, vēja ģenera-
tori). Lai gan pērn gada beigās zemnieku 
skats uz nākotni uzlabojies, J. Rukvīds 
norāda, ka Eiropai vajag modernu un 
vienkāršu lauksaimniecības politiku, 
bez straujām izmaiņām. 

Līdzīgās noskaņā bija arī Eiropas 
Piena padomes (EPP) vadība, kas uz-

svēra, ka līdzšinējā KLP būtu vien-
kāršojama, bet tajā noteikti jāparedz 
vieta tirgus stabilitātes nodrošināšanas 
mehānismiem, tostarp veidojot īpašu 
“drošības spilvena” fondu ES budžetā 
brīžiem, kad cenas nokrīt pārāk zemas. 
EPP uzsver, – kaut piena iepirkuma 
cenas ir nedaudz paaugstinājušās, dau-
dzās valstīs tās joprojām ir zemākas 
par piena ražošanas pašizmaksu. Tā, 
piemēram, decembrī Beļģijā iepirkuma 
cena bija 29 centi/kg, bet pašizmak- 
sa – 46 centi/kg, Vācijā iepirkuma  
cena – 33 centi, pašizmaksa – 45 centi. 

Nepieciešamību nodrošināt tirgus 
stabilitāti un KLP prognozējamību pre-
ses runās atzīmēja arī Vācijas lauksaim-
niecības ministrs Kristians Šmits. Galu 
galā Vācija ar 56,6 miljardiem eiro ko-
pējās eksporta preču vērtības ir lielākā 
pārtikas eksportētāja Eiropā. Straujas 
izmaiņas un nepārdomāti lēmumi ES 
konkurētspējai par labu nenāks. LL

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja
Berlīne – Rīga 

LATVIJAS UZŅĒMUMI “ZAĻAJĀ NEDĒĻĀ”
Ar LLKC gādību izstādē piedalījās ražotāji: “Kurzemnieku ražojumi”, “I.R. Avots”, “Brī-
vais Mustags”, “Snigol”. Šie uzņēmumi izstādē piedalījās kā konkursa “Tautas garša”, 
kas notika pērn izstādes “Riga Food” laikā, uzvarētāji. 
SIA „Brāļu Alus”, “Raiskumietis alus”, SIA “Ilgezeem”, SIA “Rēzeknes gaļas kombi-
nāts”, SIA “Lāči” un SIA “Dona”, AS “Brīvais vilnis”, SIA “Gamma-A”, SIA “Kurzeme 
GB”, SIA “RĀNDA”, SIA “Karavela”, SIA “Mandor” (dzērvenes pūdercukurā), Ugāles 
vīns, Tārgales medus, SIA “Vladas SP” (dzērvenes un dažādas mērces), Sandra Ak-
maņa z/s “Kalnu medus”, “Oga Berry Honey Powder” (dažādu ogu un medus pulveri, 
dārzeņu pulveri), “55 mārītes” (tējas), SIA “Baltic Wild” (medījumu gaļa un konservi), 
SIA “Dienvidi plus” (smiltsērkšķu vīns), “Jāņkalni” (sukādes un sīrupi), SIA “Skrīveru 
pārtikas kombināts” (konfektes “Gotiņa), SIA “Sula” Libertu bioloģiski ražotie bērzu 
sulas produkti, SIA “Rozīne” Skrīveru mājas saldējums.

Tējas gatavošanas paraugstunda Mongolijas stendā

Marokas stendā - gan eksotiska 
pārtika, gan tikpat eksotiski cilvēki
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