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G

raudaugu raža Latvijā
šogad vērtējama kā ļoti
laba – Vidzemē nokulti
kvieši pat līdz 6 tonnām
no hektāra, Kurzemē noņemti agrie kartupeļi līdz pat 50 t/
ha, liecina LLKC augkopības
speciālistu veiktā oficiālā ražas
prognozēšana.

Oskars
Balodis,
LLKC
Augkopības nodaļas vadītājs:
“Graudaugu raža visā valstī šogad
padevusies tiešām laba. Pateicoties tam, Kurzemes saimnieki
varēs atsperties pēc pērnā gada
zaudējumiem. Arī maizes šogad
pietiks, jo Zemgalē, Kurzemē un
Latgalē padevušies ļoti labas kvalitātes ziemas kvieši. Maijā prognozētā ražība, piemēram, ziemas
kvieši 5 t/ha vai ziemas rapsis teju
4 t/ha, piepildījusies ar uzviju.”
Lauku apsekojumi Vidzemē lie-

cina, ka laba raža ir teju visām kultūrām. “Lielās saimniecības ziņo
pat par 5–6 tonnām no hektāra nokultu ziemas kviešu,” stāsta LLKC
Gulbenes augkopības speciāliste
Inga Freimane. “Mazajās saimniecībās gan tik labas ražas nav gaidāmas – varētu būt nedaudz vairāk kā
4 t/ha, jo saimnieki nelieto atbilstošus augu aizsardzības līdzekļus.
Mūsu pusē pilnībā pabeigta ziemas
rudzu kulšana. Ļoti apmierinātas
ar iegūto ražu no tiem ir bioloģiskās saimniecības, kas audzē rudzus
maizei – viņiem iekūlums ir līdz 2 t/
ha un graudu kvalitāte laba.”
Vidzemes laukos, kur ziemas
kviešu novākšana aizkavējās, pēc
pēdējā lietus tie gandrīz par 100%
der vairs tikai lopbarībai. Vasaras
kviešu kulšana un to tilpummasa
varētu būt labāka nekā ziemas
kviešiem – ap 4,5 t/ha. Mieži labi
padevušies lielajās saimniecībās –
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ap 3,8 t/ha, mazajās ražība ir atšķirīga. Iesala miežu audzētāji
rūpīgi strādā ar saviem laukiem,
tādēļ raža ir laba – līdz pat 5 t/
ha. Laba raža ir ziemas rapsim,
kas jau nokults un vietā iesēts
jaunais, kas labi dīgst. “Šis gads
zemniekiem tiešām bijis labs –
agrie kartupeļi noņemti pat līdz
40 t/ha, kukurūza aug griezdamās
un sētajiem zālājiem jau ir trešais
pļāvums, par barības trūkumu lopiem nudien sūdzēties nevarēs,”
uzsver I. Freimane.
Kurzemes pusē kartupeļu raža
šogad ir pat līdz 50 t/ha, kvieši 4–6,6
t/ha, rapsis 3–4,6 t/ha. Ļoti labi augušas arī auzas – no 4–6,5 t/ha.
Kopumā ziemāju platības valstī aizņem vairāk nekā 430 tūkst./
ha, no kuriem ziemas rapsis bija
iesēts 116 tūkst./ha. LL
Sagatavoja Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC saiedrisko attiecību vadītāja
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ŽURNĀLA “LATVIJAS
LOPKOPIS” AUGUSTA NUMURĀ

ugusta numurā lasiet interviju ar liellopu izsoļu nama
“Cattle Market” saimnieku
Dāvi Krēziņu. Pirms gada
Dāvis sāka veidot liellopu izsoļu
namu Saldus novada Ošeniekos,
šogad augustā darbu sācis otrais
“Cattle Market” izsoļu nams Vidzemē – Raunā. Intervijā par to, kādi
ir izsoļu nama gada darba rezultāti,
nākotnes plāni, tirgus tendences un
situācija liellopu audzēšanā Latvijā.
Latvijai kā piena eksportētājvalstij
ir svarīgi arī zināt, kādas tendences
valda ES piena tirgū, lai varētu nodrošināt savu konkurētspēju un novērtētu
potenciālos eksporta tirgus. Par ES
valstu piena tirgus apstākļiem žurnālā
raksta LLKC ekonomikas konsultants
Raivis Andersons. Viens no secinājumiem – Latvijas piena nozarē eksportā būtiskākie ir svaigie piena produkti,
tādēļ šeit ir zemākas piena iepirkuma
cenas salīdzinājumā ar valstīm, kas
galvenokārt eksportē sieru.
LLKC lopkopības konsultante
Kornēlija Indāne raksta par ganību
un zālāju kopšanu rudenī. Savukārt
LLKC lopkopības konsultante Laila
Plīta – par govju infekciozo rinotraheītu, kas to izraisa, kādi profilakses
pasākumi jāievēro, kā ar to cīnīties.

Piena lopkopjiem noderēs LLKC
Lopkopības nodaļas vadītājas un žurnāla nozaru redaktores Silvijas Dreijeres raksts par proteīna nozīmi pēcatnešanās perioda govju barības devās.
Turpat LLKC Preiļu konsultāciju
biroja lopkopības konsultantes Zitas
Briškas pieredzes apraksts no Francijas – kā mazās saimniecības šajā valsī
izmanto inovatīvas tehnoloģijas.
Aitkopjiem būs interesanti iepazīties ar Lailas Plītas publikāciju par
aitu astēm – kad un kādēļ ir būtiski tās
griezt, kā arī par aitu šķirnēm, kam astes nav jāgriež. Turpat saimnieku pieredzes stāsts no Apes novada z/s “Stradiņi”, kur saimnieko Jānis Oplucāns.
Viņa saimniecībā ir 400 galvu liels
Romanovas šķirnes aitu ganāmpulks.
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas izpilddirektore Dzintra Lejniece raksta par Āfrikas cūku mēri
un biodrošību. Putnkopjiem noderēs
Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju
asociācijas pārstāves Annas Ērlihas
raksts par vitamīnu deficītu putniem.
Jūlija beigās sporta centrā „Kleisti” ar “Grand Prix Rīga” maršrutu
noslēdzās Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posms jāšanas sportā
šķēršļu pārvarēšanā. Žurnāliste Dace
Millere žurnālā raksta par zirgiem, ar

kuriem šajās augstas raudzes sacensībās Latvijas jātnieki izcīnīja vietas
godalgoto labāko trijniekā.
Kā ierasts, žurnālā nozares ziņas
no Latvijas un ārzemēm, labas veselības uzturēšanas padomi, saimnieku
aptauja, recepte un anekdotes.
Atgādinām, ka žurnālu “Latvijas
Lopkopis” iespējams abonēt VAS
“Latvijas Pasts” pasta nodaļās visā
Latvijā, abonēšanas indekss – 2044,
pasūtīšanu iespējams veikt arī elektroniski “Latvijas Pasts” mājaslapas
elektroniskās abonēšanas sadaļā: https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_
izdevumi/zurnali/2044/2019_gads/
Žurnālu var iegādāties arī Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos. LL
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

PROFESIONĀLAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS –
IESPĒJA LAUKSAIMNIEKIEM

A

tgādinām, ka aizvien ir pieejamas bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro
apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam!
Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju
radījis Lauku attīstības plāna (LAP)
2014.-2020. gadam apakšpasākums
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu
konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma
ekonomisko un ekoloģisko rādītāju
uzlabošanu, par nekaitīgumu klima-

UZZIŅA
Konsultācijas notiek LAP 2014.2020. apakšpasākuma “Atbalsts
konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros,
LAD līguma Nr. LAD 251016/V51.
Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests.

tam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības
prasību ievērošanu.
Projekta ietvaros iespējams saņemt
konsultācijas augkopībā, lopkopībā,
mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē.
Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko
2

LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru.
Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas vēl līdz 2019. gada
nogalei. Tādēļ aicinām lauksaimniekus
un mežsaimniekus izmantot iespēju
saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.
Konsultantu
kontaktinformācija
pieejama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopibamezsaimnieciba/profesionalas-bezmaksas-konsultacijas-iespeja LL
LLKC Ekonomikas nodaļa
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27. septembrī
’’Novada Garšas’’ konference par veselīgu uzturu no vietējiem produktiem ģimenē un skolā.
Ekoloģisks moderns iepakojums. Populāru Lavijas pavāru meistarklases veselīgu skolu pusdienu gatavošanā.
Pavārzeļļu konkurss ’’Mana Latvijas garša’’. Konkursa ’’Tautas garša’’ uzvarētāju apbalvošana.
Konferences biļetes cena 60 eiro (biļetes cenā - rīta kaﬁja, degustācijas, pusdienas, svētku vakariņas un bezmaksas autostāvvieta)

28. septembrī

Biļetes: www.bilesuparadize.lv

asaras pilnbriedā visos Latvijas novados notika LLKC
rīkotais pasākums “Novada
Garša”. Nu klāt lielais noslēguma pasākums, kas 27. un 28. septembrī ikvienu gaidīs jaunajā Rīgas
kultūras un izklaides centrā – Hanzas perons.
Novada garša šogad bijusi īpaši
garda un kārdinoša! Viss par un ap
zivīm pie Nabas ezera, maizes daudzveidība Ribbes dzirnavās, piena pārpilnība Krāslavā un gaļas dažādība
Valmierā, kā arī augļu un dārzeņu bagātība Siguldā.
Tik daudz garšu, smaržu un jaunu
vietējo ražotāju šovasar iepazīts vienuviet, ka LLKC vēlas arī saprast,
kādēļ šie labumi tikai nelielā apjomā
pieejami, piemēram, skolu virtuvēs?
Atbildes uz šo un citiem jautājumiem,
kā arī dažādas diskusijas plānotas noslēguma pasākuma pirmajā dienā konferencē “Liec pārtikas grozā vietējo!”
Konferencē 27. septembrī runāsim
par veselīgu un sabalansētu uzturu no

Foto: Uģis Avots

V

“NOVADA GARŠA” AICINA –
ATNĀC, ATKLĀJ, IEMĪLI LATVIJAS GARŠU!

vietējiem produktiem
ģimenē un skolā. Būs arī
savā nozarē atzītu ekspertu lekcijas un padomi, paneļdiskusijas, populāru Latvijas pavāru meistarklases
un degustācijas!
3

Savukārt tos, kuri “Novada Garšas” vasaras tūri nepiedzīvoja klātienē,
LLKC aicina 28. septembrī doties uz
Hanzas peronu un ļauties Latvijas garšu
burvībai visas dienas garumā! Populāri dziesminieki no Latvijas novadiem;
konkursi un garšīgas balvas; vietējo
produktu izsoles; pavāru šovi!
Pasākuma tiešraide no notikuma vietas notiks
Imanta Ziedoņa fonda
“ Vi e g l i ”
“Kartupeļu
radio”.
Informācija
par to, kas īsti ir
“Novada Garša”,
kā izskatījās vasaras
pasākumi, kā arī visi
jaunumi pieejami:
https://www.facebook.
com/NovadaGarsa/ LL
Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja
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VID VARĒS STINGRĀK
VĒRSTIES PRET PVN KRĀPNIEKIEM

ai vēl stingrāk apkarotu pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) izkrāpšanas shēmas,
likumdevēji Valsts ieņēmumu
dienestam noteikuši vairākas jaunas tiesības šī nodokļa administrēšanā. Ar redakcijas atļauju publicējam informāciju no LV portāla
www.lvportals.lv.

Piemēram, no PVN maksātāju reģistra līdz šī gada 20. septembrim jāizslēdz tādi reģistrētie nodokļa maksātāji, kuri deklarācijā par pēdējiem 12
kalendāra mēnešiem nebūs norādījuši
nevienu darījumu.
Jaunās normas paredzētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumos, kuri stājās spēkā 12. jūlijā.
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
informē: sākot no šī gada 12. jūlija,
Valsts ieņēmumu dienestam būs plašākas tiesības izslēgt no PVN maksātāju reģistra tādus PVN maksātājus,
kuri savās PVN deklarācijās sešu mēnešu periodā nebūs norādījuši nevienu
darījumu vai arī būs veikuši visu uzņēmuma amatpersonu nomaiņu.

Lai turpmāk vairs nebūtu iespējams
PVN krāpniecības shēmās izmantot
jau reģistrētu PVN maksātāju reģistrācijas numurus, VID ir noteikts pienākums līdz 2019. gada 20. septembrim
no PVN maksātāju reģistra izslēgt t.
s. “gulošos” jeb neaktīvos uzņēmumus, proti, tādus uzņēmumus, kuri
laika posmā no 2018. gada 1. jūlija
līdz 2019. gada 30. jūnijam savā PVN
deklarācijā nav norādījuši nevienu ar
PVN apliekamu darījumu.
Savukārt, lai krāpnieciski netiktu
izmantots īpašais PVN režīms preču
importa darījumos, likuma 85. panta
ceturtajā daļā ir paredzēti papildu nosacījumi šī PVN režīma piemērošanai.
Ar grozījumiem likumā, iestājoties katram izslēgšanas apstāklim atsevišķi, tiek noteikta reģistrēta PVN
maksātāja izslēgšanas kārtība no VID
PVN maksātāju reģistra, kā arī nosacījumi atkārtotai reģistrācijai VID PVN
maksātāju reģistrā.
VID uzsver, ka izmaiņas likumā
ļaus vēl efektīvāk ierobežot krāpnieciskos darījumus tieši pievienotās
vērtības nodokļa jomā, kas ir viens no

izplatītākajiem un pierādīšanas ziņā
sarežģītākajiem krāpšanās veidiem un
nodara būtisku kaitējumu valsts budžeta ieņēmumiem.
Pēc VID datiem, par 2017. gadu
konstatēti 553 reģistrēti PVN maksātāji, kas trīs mēnešus bija iesnieguši
PVN deklarācijas, neuzrādot darījumus, ar kuriem tiek īstenotas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, bet
vēlāk deklarēja kopējo darījumu vērtību mēnesī virs 70 000 eiro. Tādējādi 2017. gadā un 2018. gada pirmajā
pusgadā tika radīti PVN zaudējumi
valsts budžetam 40,8 miljonu eiro
apmērā, minēts grozījumu anotācijā.
Plašāka informācija par izmaiņām
šajā likumā pieejama VID tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi/
Pievienotās vērtības nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”. LL
Linda PURIŅA,
LLKC grāmatvedības
eksperte, sertificēta
nodokļu konsultante
e-pasts: linda.purina@llkc.lv
tālr. 63007561

SĀKAS “LAUKIEM BŪT!” MĀCĪBAS

J

au astoto gadu LLKC aicina
jauniešus vecumā no 18 līdz
40 gadiem piedalīties uzņēmējdarbības uzsākšanas mācībās
pasākumā “Laukiem būt!”. Pēc
mācībām, kas notiks visā Latvijā,
būs iespēja startēt uzņēmējdarbības
konkursā, kurā labākie saņems naudas balvas. Pieteikšanās konkursam
sāksies 2019. gada decembrī.
Lai gan Kuldīgas pusē mācības jau
sākušās, pārējā Latvijā informatīvās
dienas un mācības aktīvi sāksies septembrī.
Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Kāpēc
tev vērts piedalīties? Tās nav tikai
mācības un konkurss. Tās ir jaunas
pazīšanās, jauni kontakti, tie ir pasākumi, kuros iegūt jaunus draugus
un sadarbības partnerus. Mācības

notiek desmit cilvēku grupā, kas nodrošina individuālu pieeju ikkatram
to dalībniekam. Mēs esam redzējuši
daudz piemēru, kad jaunie uzņēmēji
savas īstās idejas atrod tieši mācību
laikā, runājot ar citiem mācību dalībniekiem, lektoriem un mājās visu
vēlreiz pārdomājot. Tāpēc, ja arī tev
nav savas uzņēmējdarbības idejas,
pievienojies, un varbūt tieši te tā
radīsies!”
Plānotās informatīvās dienas reģionos:
11.09. Jēkabpils;
20.09. Cēsis, Gulbene;
20.09. Valka, Valmiera;
24.09. Ogre.
Sev tuvāko mācību vietu vari atrast, sazinoties ar LLKC reģionālajiem konsultantiem visā Latvijā:
http://new.llkc.lv/lv/biroji
4

UZZIŅAI:
“Laukiem būt!” mācībās līdz šim
piedalījušies 1478 jaunieši. Konkursā startējuši 378 jaunieši. Pasākums notiek visā Latvijā, sev tuvāko
mācību norises vietu vari atrast,
sazinoties ar LLKC reģionālajiem
konsultantiem.

“Laukiem būt!”mācības notiek
VLT pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros. LL
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PRASME VIDEI DRAUDZĪGI
UZLABOT ZEMES AUGLĪBU

Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes programmu LLKC īsteno jau
kopš 2011. gada, un Pētera Lapiņa
saimniecība tajā iesaistījās 2014. gada
sākumā. Pirmos Šarolē šķirnes gaļas
lopus – četras govis un vienu vaislas
bulli – saimniecība iegādājās 2012.
gadā, bet gadu pēc startēšanas programmā – 2015. gadā, to skaits sasniedza jau 21 ragaini.
Pēteris Lapiņš, piemājas saimniecības “Lapiņas” saimnieks: “Vislielākais ieguvums no piedalīšanās
šajā programmā noteikti bija piekļuve
ekspertiem, kuri pārzina zemes auglības uzlabošanas nianses, jo tieši šis
aspekts ir visbūtiskākais bioloģiskajā saimniecībā, kur netiek izmantoti
ķīmiskie mēslošanas līdzekļi. Tieši
ar šādiem speciālistiem mani saveda
kopā LLKC Kuldīgas birojs.”
Programmas ietvaros saimniecībā
veiktas augsnes analīzes, un izrādījies, ka ik pa 20–30 metriem mainās
tās sastāvs. Saimnieks atzīst, ka analīžu rādījumi bijuši ļoti būtiski, jo tapis
skaidrs, ko un kā konkrētā zemes pleķī
darīt. Pateicoties LLKC Kuldīgas biroja speciālistiem, Pēterim bijusi iespēja
tikties ar augsnes zinātniekiem, kuri
augsnes auglības uzlabošanai iedevuši
izmēģināt arī zirņauzu. Rezultāti bijuši
labi. “Esmu gatavs arī turpmāk piedalīties dažādos eksperimentos, lai citiem
saimniekiem parādītu, ko un kā var
darīt bioloģiskajā saimniecībā, lai augsnes auglība būtu pietiekamā līmenī,”
saka Pēteris, piebilstot, ka: “Diemžēl
Latvijā jau nevienā universitātē diplomētus bioloģiskos saimniekus nemāca,
tādēļ – jāmācās pašiem praksē.”
Viens no saimnieka ieteikumiem
Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes programmas īstenošanā – mazināt

Foto: no saimnieka personīgā arhīva

konomiskās
veicināšanas
programma palīdz arī augšņu
auglības uzlabošanai bioloģiskajās saimniecībās. “Prasme
videi draudzīgi uzlabot zemes auglību ir mans kā bioloģiskā zemnieka
lielākais ieguvums no piedalīšanās
LLKC piedāvātājā programmā,”
atzīst Pēteris Lapiņš, kurš Kuldīgas
pusē audzē gaļas liellopus.

PIEMĀJAS
SAIMNIECĪBA
“LAPIŅAS”
• Adrese: Kuldīgas novads, Rendas
pagasts.
• Pamatnozare: gaļas lopu audzēšana – kopumā 43 lopi, ieskaitot
Šarolē vaislas bulli. Dzīvniekus
realizē izsoļu namā “Ošenieki”.
• Papildnozares: tītaru, ziemas ķiploku, pupiņu audzēšana. Produkciju realizē tiešajā tirdzniecībā.
• Zemes platības: līdz 80 ha.
• Darbība programmā:
04.02.2014 – 31.12.2018.

birokrātisko slogu zemniekam, jo grāmatvedības dokumentāciju bez LLKC
speciālistu palīdzības aizpildīt neesot
iespējams.
LLKC Kuldīgas birojā norāda, kopš
2012. gada, kad birojs sācis dalību
programmā, kopumā atbalsts sniegts
19 ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmas klientiem. Lielākoties
tie ir bijuši gados jauni cilvēki, kuri
vēlējušies uzsākt saimniecisko darbību
lauku teritorijā. Vislielākais gandarījums biroja speciālistiem ir par tiem
programmas dalībniekiem, kuri, savu
darbību uzsākot no nulles, spējuši attīstīties un, izmantojot Eiropas Savienības
fondu līdzfinansējumu, izauguši par
ekonomiski attīstītām saimniecībām,
saredzot izaugsmes iespējas nākotnē.
Daiga Mellere, LLKC Kuldīgas
biroja vadītāja: “Viens no šādiem
5

Pēteris Lapiņš ganībās aprauga
Šarolē vaislas bulli
klientiem ir arī Pēteris Lapiņš. Pēteris
ļoti daudz laika velta sevis izglītošanai,
apmeklējot mūsu organizētos kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus
un arī labprāt dalās savā pieredzē ar citiem. Uz viņu var attiecināt Henrija Forda vārdus: “Katrs, kurš pārtrauc mācīties, ir vecs, neatkarīgi no tā, vai viņam ir
20 vai 80 gadu. Katrs, kurš turpina mācīties, paliek jauns. Lielākā dzīves vērtība
ir saglabāt savu prātu jaunu.”” LL
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

“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” interneta mājaslapā:
https://abone.pasts.lv/lv/katalogs/.
Abonēšanas indekss – 1163.
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UPEŅU AUDZĒŠANĀ
SVARĪGĀKAIS IR ATRAST NOIETA TIRGU

Uzņēmējs Armands Kārklelis: “Nodarbošanās ar lauksaimniecību – sākumā
graudkopību – radās gan kā savu citā nozarē nopelnīto līdzekļu investīcijas ideja,
gan vēlme paplašināt biznesu. Emocionāls pluss šajā pasākumā bija tas, ka pats
sāku apstrādāt zemi. Esmu no laukiem,
bērnībā braucu ar traktoru un darīju citus
lauku darbus. Mans tēvs Oļģerts pēc profesijas bija agronoms, un arī viņam bija
interesanti, kad sāku ko šādu. Vispirms
ņēmām ārpakalpojumus tehnikas izmantošanā, tad iegādājāmies savu, tomēr vēlāk sapratu, ka zemes nav tik daudz, lai
mēs varētu būt veiksmīgi graudkopībā.
Tad kolēģim Nilam radās ideja par upenēm. Tomēr īstā “apgaismība” par reālo
situāciju šajā nozarē nāca pēc gadiem
diviem. Neskatoties uz to, gandarījums
ir liels, jo paveikts daudz, – īsā laikā sasādītas lielas upeņu platības, kas izmaksāja daudz. Tomēr daļēji nākas arī vilties
šajā biznesā, jo tas apstājas, kad ogas ir
izaudzētas, bet saproti, ka tā ir tikai puse
darba. Upenes ir izreklamētas kā rentabla kultūra, bet plašākā informācijas telpā
nav pastāstīts, ka galvenais ir atrast noieta tirgus un produkciju realizēt. Pirmā
gada raža pēc stādu piecu gadu augšanas
izdevās, taču otrajā gadā – apsala. Bet es
“nenolaižu rokas”, jo tiešmaksājumi daļēji atsver iegudīto darbu un risku. Ceru,
ka turpmāk viss izdosies, un mans stāsts
būs arī noderīgs citiem, kuri vēlas sākt
nodarboties ar ogu dārzu ierīkošanu, jo
šobrīd daudzi cilvēki “apdedzinās”, iegādājoties stādus, viņi tiek maldināti un
cer uz ātru peļņu. Taču, ja nav strādāts
ar ogu realizēšanas kanālu meklēšanu
jau iepriekš, ražu nav iespējams pārdot,
un, iespējams, ka notiks dempingošana
ar cenām...”

Sākts ar graudaugiem

Vēsturiski Armands Kārklelis pirmos soļus uzņēmējdarbībā veicis metāla
tirdzniecībā sev piederošā uzņēmumā
SIA “IronWill”, kas dibināts 2009. gadā.

Foto: no Armanda Kārkleļa personīgā arhīva

atlaban Armands Kārklelis
ir četru uzņēmumu īpašnieks
un saimnieks teju 50 hektāru
upeņu komercdārzam Pierīgā – Ogres un Lielvārdes novados.
Papildus šogad sākta arī krūmcidoniju audzēšana 11 hektāros.

Uzņēmējs
Armands
Kārklelis
Ar laiku uzņēmuma darbības rezultāti
desmitkāršojušies, no 4000 latu liela pamatkapitāla pieaugot līdz 2,1 miljjonu
latu apgrozījumam 2012. gadā (dati no
izdevuma “Dienas Bizness”).
Nopelnītā SIA “IronWill” nauda tika ieguldīta, lai iegādātos zemi
Pierīgā, Ogres novadā. Pirmos pāris
hektārus saimniecībā eksperimentāli apsēja ar ziemājiem. Sējums slikti
pārziemoja un raža, salīdzinot ar ieguldītajām finansēm, bija ļoti maza.
Saimnieks meklēja risinājumu, kā
efektīvāk apsaimniekot zemi, izvēloties citu kultūru, un ilggadīgo stādījumu dārza izveide šķita loģisks un
komerciāli efektīvs risinājums.

Upenes – vai komerciāli
izdevīgs risinājums

Upeņu stādījumi sākti ar 2015. gadā
iekoptiem 9,94 hektāriem zemes. Jau
2016. gadā ielabotās augsnes platība
tika paplašināta līdz 28 ha. Piesaistot
ELFLA atbalstu, tika iegādāti 140 000
stādu – vidēji 5000 stādi uz hektāru.
Komercdārzam tika izvēlētas šķirnes
‘Ruben’ un ‘Titania’, gadu vecus stādus iegādājoties audzētavā “Krogzeme”. Šķirņu izvēle balstījusies uz
ieceri par intensīvu ražas ieguvi un
pakāpenisku ogu nogatavošanos, lai
tās varētu novākt mehanizēti.
Šķirne ‘Titania’ veido ļoti spēcīgu,
augstu un kompaktu krūmu. Augstra6

PAR UPENĒM
• Upenes ir bagātīgs A vitamīna,
beta karotīna avots, kam ir arī antioksidantu labās īpašības. Upenēs
atrodami B grupas vitamīni: B5,
B6, B1. Tāpat šīs ogas ir vērtīgs
dzelzs avots – 100 grami ogu nodrošina organismu ar 20 procentiem no dzelzs dienas devas. Viens
no galvenajiem iemesliem, kāpēc
ieteicams ēst svaigas upenes, ir
tajās esošais iespaidīgais C vitamīna daudzums – 100 gramos ogu
ir trīsreiz vairāk šī vitamīna, nekā
nepieciešams uzņemt dienas laikā.
• Upenēs ir arī citi mikro un makro
elementi – kalcijs, fosfors, magnijs, mangāns un citi. Upeņu ogas
jau vēsturiski ir viens no efektīvākajiem imunitātes stiprinātājiem
un redzes uzlabotājiem.
• Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka pērn Latvijā deklarēti 1252
hektāri upeņu lauku. Lielākie upeņu stādījumi ir Rucavas pagastā
(138 ha), Limbažu novada Viļķenes pagastā (111 ha) un Cesvaines pagastā (84 ha).

žīga upeņu šķirne, koptos komercdārzos vidējā raža ir 6,2 tonnas no hektāra. Augšanas apstākļu ziņā šķirne ir
pieticīga un izteikti ziemcietīga. Jau
daudzus gadus sevi pierādījusi komercdārzos Latvijā. Vidēji vēla šķirne –
nogatavojas ap 15. jūliju, piemērota
mehanizētai vākšanai.
Šķirne ‘Ruben’ ir auglīga, ražo regulāri. Dod pievilcīgus augļus, kuri ir
gan kvalitatīvi, gan piemēroti pārstrādei, bet jo īpaši – sasaldēšanai. Augi
ir izturīgi pret salu. Piemērota šķirne
augļu vākšanai mehanizēti. Vēla šķirne – nogatavojas ap 25. jūliju.
u 7. lpp.
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t 6. lpp.
Veiktas aptaujas
par ogu realizāciju

Lēmums par stādījumu apjomu
pieņemts, izvērtējot upeņu konkurētspēju ogu piedāvājumā un ražas
realizācijas veidu (svaigas jeb saldētas). Veiktas aptaujas par upeņu
ogu realizācijas iespējām. Sākotnēji
izveidojusies sadarbība ar Lietuvas
uzņēmumu, bet tā interese sākās ar
vismaz 20–80 tonnām gadā. Tāpat
tika meklēti arī citi eksporta tirgi.
Rezultātā tika pieņemts lēmums par
labu upeņu stādījumam vismaz 40 ha
platībā ar vidējo ražību 4 t/ha, meklējot iespēju pārdot saldētas ogas laikā,
kad to pieprasījums ir augstāks.
Tagad, izmantojot integrētās augkopības metodes, tiek apsaimniekoti
32 ha upeņu stādījumu, ik gadus tos
paplašinot. Integrēti plānots apsaimniekot līdz 40 ha. Papildus šogad izveidots bioloģisks upeņu stādījums
jau 17 ha platībā ar nolūku to paplašināt līdz 30 ha.

Vērtīgas atziņas
citiem iesācējiem

No upeņu komercdārza attīstības
pirmsākumiem laika gaitā ir gūtas
daudzas atziņas, kas varētu būt vērtīgas citiem iesācējiem šajā jomā.
• Jau pirmās ražas gadā aktuāla kļuva
ogu realizācijas problēma. Pašu meklēti
risinājumi rezultējās ar sadarbību tepat
Jūrmalā, kur izbijusi zivju saldētava piedāvāja papildu iespēju saldēt un glabāt
ogas. Pašizmaksa vidēji: šoka saldēšana
(-50 grādi) – 0,12 eiro/kg, uzglabāšana –
0,017 eiro/kg mēnesī. Saldēto ogu realizācijai patlaban tiek izskatīti pat vairāki
partneri, visi – eksportā.
• Lai gan pirmsākumos tika solīta
jauna kooperatīva izveide, kas audzētājiem atvieglotu ogu realizāciju, tas
nestradā, un katram uzņēmējam jācīnās pašam, lai realizētu ogas. Arī svaigu ogu pārdošanas iecere eksportam tā
arī nav īstenojusies.
• Uzņēmumam izdevies savu darbību nodrošināt, neizmantojot banku
kredītus. Pakāpeniski veidots tehnikas
parks, piesaistot ELFLA investīciju

Foto: no Armanda Kārkleļa personīgā arhīva

Plašie upeņu stādījumi

Ievākta “IronWill Agro” upeņu raža
7

atbalstu un savus ieguldījumus. Sākotnēji jomās, kurās tehnikas nodrošinājums nebija pietiekams, tika izmantoti
ārpakalpojumi.
• Jebkura sējuma/stādījuma plānošana sākusies ar augsnes izpēti un
konsultācijām augkopībā. Lēmumi
par sējumu kultūru izvēli un ilggadīgo
stādījumu izveidē tiek pieņemti, balstoties uz uzņēmuma esošajiem resursiem (lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, tehnika, darbaspēks) un tirgus
pieprasījumu.
• Nozīmīgas bija saimnieka apgūtās zināšanas lauksaimniecībā. LLKC
apgūti kursi tālmācībā “Bioloģiskās
lauksaimniecības pamati”. Izvēle par
labu bioloģiskajai lauksaimniecībai
ir apzināta. Jau pirmsākumos meklēts
konkurētspējīgākais veids izaudzētā piedāvājumam. Eksporta pircējs ir
izvēlīgs, un bioloģiski audzēta oga ir
konkurētspējīgāka.
• Lai gan uzņēmums šobrīd izmanto integrētās lauksaimniecības
metodes, tomēr tiek meklēts veids, kā
saimniekot bioloģiski. Noteikti jāplāno daudznozaru darbība, lai nodrošinātu apgrozāmos līdzekļus arī “neražas” gados.
Armanda audzētās upenes šobrīd
apsaimnieko divi uzņēmumi: SIA
“IronWill Agro”, kas dibināts 2013.
gada nogalē ar mērķi nodarboties
graudkopībā, un “IronWill Bio Agro”,
kas dibināts 2019. gadā ar mērķi paralēli attīstīt bioloģisku upeņu, krūmcidoniju stādījumu apsaimniekošanu
un veikt to pirmapstrādi. Uzņēmuma
pirmsākumos apsaimniekoti 18 ha ziemāju, patlaban – jau vairāk nekā 400 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Armands savos 40 gados kļuvis par
veiksmīgu uzņēmēju, pieņemot izvērtētus un uz ilgtermiņa attīstību vērstus lēmumus, atzīstot: “Zināšanās ir
spēks, kas veicina izdošanos”.
Raksts tapis sadarbībā ar LLKC
Pierīgas konsultāciju biroja konsultantiem, kuriem ir bijusi iespēja būt
līdzās upeņu komercdārza izveidē no
tā pirmsākumiem līdz šodienai saistībā ar ELFLA finansējuma piesaisti un
citiem pakalpojumiem. LL
Kristīne
RAGAINE-VOLNIANKO,
LLKC Pierīgas biroja vadītāja
e-pasts:
kristine.ragaine@llkc.lv
tālr. 67973491
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RAŽĪGAIS PĪLĀDŽU GADS

udens šogad nāk nedaudz
agrāk, kā mūsu klimatiskajos apstākļos tam vajadzētu
būt. Gājputni ātrāk rosās
prom. Lapas jau šur tur kokiem
pabirst. Iemesli tam ir vairāki, ne
viens vien. Domāju, ka ikviens būs
pamanījis, cik daudz un bagātīgi ir
aizmetušies pīlādži. Košo ogu ķekari priecē daudzus. Krāsu spilgtums
un krāsu atraktivitāte piespiež pat
tos, kas ikdienā pīlādžus neaudzē,
paraudzīties šajā skaistumā.

Pīlādži ir ne tikai vērtīgi un izskatīgi, tie ir gana daudzveidīgi, lai ne tikai
pildītu ēdamā kultūrauga funkciju, bet
kalpotu arī kā izcils dekoratīvs elements. Praktiski visu pīlādžu ogas ir
ēdamas un izmantojamas uzturā. Ēdamās šķirnes izceļas ar lielākām un sulīgākām ogām, smagākiem ķekariem.
Tām parasti ir mazāk rūgtuma. Koku
augums ir, sākot no pavisam maziņiem
ap 1,5 m, līdz pat 15 m augstumam.
Ogu krāsu gammas var būt no baltām
ogām, ļoti dažādu toņu oranžiem līdz
sarkaniem un tumši violetiem. Lielākā
daļa pīlādžu ir pašneauglīgi, tādēļ ir
jāstāda vismaz divi, vai jāizmanto otrs
variants, kad tuvumā (redzamā attālumā) ir jābūt kādam savvaļas pīlādzim.

Mitruma režīms

Pīlādži ir viena no retajām kultūrām, kas spēj paciest arī augstāku
gruntsūdens līmeni, tiem nav augstas
prasības. Vienlaikus jāatceras, ka papildus ūdens nodrošinājums var palielināt ražu. Ķekari un ogas būs lielāki,
ja būs pieejams ūdens. Ja ierīkota drenāža, tad pavasara beigās nelaiž prom
visu mitrumu, bet grāvī kolektoru izvadvietas aizver daļēji. Atklātos grāvjos var izveidot sistēmu, kas ļauj vajadzības gadījumā aizvērt caurtekas.

Žogs

Lai arī šīs kultūras neprasa īpašu nožogojumu, problēmas var sagādāt meža
dzīvnieki – stirnas un brieži. Dažādos
gadalaikos tie mēdz dažkārt apgrauzt
pīlādžiem mizu (būtisks aspekts). Dažkārt bojājumi var rasties, stirnu āžiem
trinot ragus gar jaunajiem stādiem.
Individuālai aizsardzībai var izvēlē-

Foto: Māris Narvils

Pīlādži – dekoratīvie un ēdamie

Savvaļas pīlādžiem šogad laba raža
ties Cervacol ekstra (kvarca smiltis)
2–3 kg (1000 kociņiem), WAM ekstra
2,5–4,0 kg, Plantskid š.p. 1,0–1,1 kg
(1000 kociņiem), darbs šķīduma patēriņš 5–5,5 l/ha.

Augsnes sagatavošana

Laukos, kas piesārņoti ar vārpatu,
nepieciešama sezona tās apkarošanai.
Nabadzīgās augsnēs pēc tam ir nepieciešama augsnes ielabošana. Pēc uzaršanas lauku kultivē (1–2 reizes) un
sēj zaļmēslojumu, vislabāk maisījumu
AU-DZI (dziļai augsnes ielabošanai) 50
kg/ha. Ja lauks ir nabadzīgs ar augsnes
organisko vielu (zem 2,5%), tad izvēlas
maisījumu AU-SLA (papildus slāpekļa piesaistīšanai) 50 kg/ha. Maisījuma
zaļo masu, sākot no ziedēšanas sākuma,
75–85 dienas pēc sējas nopļauj ar pļāvēju mulčētāju, izkliedē kūtsmēslus 30–40
t/ha (deva var mainīties atkarībā no analīžu rezultātiem) un nekavējoties augsni
apar. Pēc tam veic augsnes kultivēšanu,
un lauks ir gatavs stādīšanai.
Ja kūtsmēsli vai komposts nav pieejami, tad vienu pilnu sezonu vajadzētu veltīt augsnes ielabošanai, tad uz
ziemu iesēj ziemas rudzus + ziemas vīķus (rudzi 65–80 kg/ha un ziemas vīķi
8

45 kg/ha). Pavasarī maija beigās (vidū,
ja agrs pavasaris) zaļmēslojumu nopļauj un iestrādā augsnē, kultivē un sēj
vēlreiz maisījumu AU-DZI vai AUSLA (atkarībā no organiskās vielas
satura %), to iestrādā augusta beigās,
septembra sākumā un uzar, nokultivē
un oktobrī stāda pīlādžus. Kaļķo, ja
augsnes skābums ir zem pHkcl 6,0–6,5.

Stādīšana

Stādīšanai izmanto kailsakņu stādus. Labākais stādīšanas laiks būs
rudens (aktīvās veģetācijas perioda
beigās). Septembra beigas – oktobris līdz pastāvīgam salam. Lielākā
priekšrocība ir tā, ka nav nepieciešama laistīšana. Ja stāda pavasarī (aktīvās veģetācijas perioda sākumā), kad
atlaidusies zeme (marta beigās, aprīļa
sākumā), tad to var darīt līdz pumpuru
plaukšanai maija sākumā (ap 10.–15.
maiju). Sausos pavasaros, lai labi stādi
ieaugtu, būs nepieciešama laistīšana.
Rudenī stādīšanas laiks ir garāks, jo
tas sākas pēc lapu nobiršanas un turpinās līdz 2–3 nedēļām pirms augsnes
sasalšanas. Pavasarī stāda tikai līdz
pumpuru plaukšanai.
u 9. lpp.
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Stādus iepriekš apgriež, bet tikai
slimos zarus un saknes, bet, ja stāds
ir vesels, neapgriež. Stādīšanas bedrē
izveido uzkalniņu, uz kura uzsēdina
stādu, izvieto saknes, apber ar augsni, viegli pieblīvē. Pavasarī obligāti
stādus aplej ar 10–12 litriem ūdens
uz vienu stādu. Pīlādži ir jāiestāda ar
tādu aprēķinu, lai to acojuma vieta
būtu virs augsnes. Stādījumu mulčē ar
7–10 cm biezu šķeldas kārtu.

Stādījumu biezība

Tā kā pīlādžu šķirnes ir iegūtas dažādu sugu krustošanas rezultātā, tad,
rēķinoties ar to, stādījumu ir ieteicams
grupēt pēc vainagu augstuma.
Maza auguma šķirnes (3x4 m):
‘Burka’, ‘Ļikornaja’, ‘Titan’,‘Vefed’,
‘Desertnaja’ (Mičurinskaja desertnaja’), ‘Sorbinka’, ‘Doč Kubovoi’ (‘Solņečnaja’) – 833 stādi/ha.
Vidēja auguma šķirnes (5x6 m):
’Granatnaja’, ‘Alaja Krupnaja’ – 333
stādi/ha.
Liela auguma (6x8 m): ‘Rosina’,
‘Kubovaja’, ‘Krasavica’ – 208 stādi/ha.

Vainagu veidošana
pīlādžiem

Veselus stādus stādot neapgriež,
to dara tikai tad, ja ir kādi slimi zari
vai mehāniski bojājumi. Pirmajos gados var veidoties sakņu atvases, tās
noteikti ir jāizgriež. Izgriež tikai konkurējošos zarus, neatstājot celmiņu,
tas nozīmē – līdz galvenajam zaram
perpendikulāri zara augšanas virzienam. Vainagu veido kā ābelēm uz sēklaudžu potcelma ar 3–5 galvenajiem
skeletzariem. Maza auguma pīlādžu
šķirnes veido līdzīgi kā aronijas.

Ražošanas sākums

Maza auguma pīlādžu šķirnes sāks
ražot ātri – otrajā, trešajā gadā. To
raža sākumā būs 2 kg no kociņa, vēlāk

Mēslošana un kopšana

Savvaļas pīlādžu ogas var atšķirties
pēc ogu krāsas, šīs ir spilgti sarkanas

Ražas vākšana

Ogu ķekara vidū parasti ir pumpurs,
kur veidosies nākamā gada ziedķekars.
To nedrīkst nogriezt, tā iespējams daļēji izvairīties no ražas periodiskuma.
Uzglabāšanai svaigā veidā ogas vāc ar
visiem ķekariem, ievērojot iepriekš minēto. Parasti tad izmanto dārza šķēres.
Tādā veidā ogas pie 0oC var uzglabāt
2–3 mēnešus. Pārstrādei un saldēšanai
vāc tikai ogas bez kātiņiem.

Pīlādžiem profilaktiski ir jākopj (jāretina) vainagi. Jāplāno putnu atbaidīšana. Kombinē putnu briesmu signālus
ar baloniem, kas pildīti ar hēliju, plēsīgo putnu atbaidīšanai. Tādus uz hektāru
vajag 2–3 gab. Slimību ierobežošanai
pirmajos gados nav nekas īpaši jāparedz, tāpat kaitēkļiem. Zaļmēslojuma
audzēšana rindstarpās samazina kaitīgo
organismu darbību. Ja pļauj rindstarpās
zāli, tad rudenī ar pļāvēju mulčētāju
sasmalcina nobirušās pīlādžu lapas un
nosmidzina ar biokompostētāju.

Ogu izmantošana

Foto: Māris Narvils

Ja pirms stādīšanas ir iestrādāti kūtsmēsli, mēslo tikai trešajā gadā pēc iestādīšanas. Agri pavasarī apdobē iestrādā
8–10 t/ha kompostētus kūtsmēslus vai
kompostu. Rindstarpas appļauj 4–5 reizes sezonā, neļaujot zālei augt augstāk
par 20–25 cm. Apdobes zonu pīlādžiem
uztur tīru no nezālēm. Veidi, kā to izdarīt, ir: mehāniski (kaplēt vai sekli frēzēt
ar rokas frēzi vai apdobju); apdobes
zonā klāt ģeotekstilu, ja ir daudzgadīgās
nezāles kā vārpata un nav veikti tās apkarošanas pasākumi, vai melno agrotīklu (labas kvalitātes), ja vārpatas nav. Klāj
vienu vai otru 1–1,2 m platumā. Ja plānots izmantot šos segumus, tad jāpāriet
uz mēslošanu no rindstarpām. Tad katru
gadu divas reizes sēj zaļmēslojumu. Rudenī – septembrī sēj zaļmēslojuma maisījumu (rudzi un ziemas vīķi), ko rudzu
vārpošanas sākumā pļauj un smalcina ar
pļāvēju mulčētāju, un tad to iefrēzē vai
iedisko augsnē un sēj nākamo zaļmēslojuma maisījumu AU-DZI, kuru pļauj
un iestrādā augsnē septembra sākumā.
Tad pilnībā atkrīt apdobju kopšana un
rindstarpu appļaušana. Zaļmēslojuma
audzēšana rindstarpās aizstās mēslošanu, apdobju apkopšanu un rindstarpu
appļaušanu.

30–50 kg, vai 1,7 t/ha sākumā līdz
25–41,6 t/ha. Liela auguma šķirnes
sāk ražot piektajā, sestajā gadā. Vidēja auguma šķirnēm ražas maksimums
būs 30 t/ha, bet sākumā 1,7 t/ha. Liela
auguma šķirnes ir ar augstu ražas potenciālu 120–160 kg no koka, bet tas
sasniedzams tikai 20 gadu vecumā. Ja
ražošanas sākumā tie būs ap 10 kg no
koka, tad ar katru nākamo ražas gadu
šīm šķirnēm nāks klāt pa 10 kg. Raža sākumā būs 2,1 t/ha, maksimālā – 29 t/ha.

Kaitīgo organismu
ierobežošana

Foto: Māris Narvils

t 8. lpp.

Pīlādžu kultūršķirnes var būt pavisam neliela auguma
9

Ogu izmantošanas iespējas ir ļoti
plašas, sākot no ievārījumiem, želejām, sulām, un beidzot ar sukādēm
un vīna ražošanu. Ogas var gatavot
gan žāvējot, gan iecukurojot, tad gan
ir nepieciešams ogas sasaldēt, kad tās
labāk atdod sulu un ir vieglāk iecukurojamas. Sulu var pievienot nelielā
daudzumā citām sulām. Pievienojot to
citiem augļu un ogu produktiem, tie
labāk glabāsies, jo pīlādži var darboties kā dabiskais konservants. LL
Māris NARVILS,
LLKC Augkopības
nodaļas vecākais
speciālists dārzkopībā
e-pasts: maris.narvils@llkc.lv
tālr. 29609943
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FRANCIJAS PIENSAIMNIECĪBAS
INOVATĪVĀS TEHNOLOĢIJAS

aunās tehnoloģijas kļūst aizvien aktuālākas arī mazās un
vidējās saimniecībās. Turpinājumā par to, kā savā saimniecībā Francijā tās izmanto Ludoviks
Fonteins.
Francijā, Bretaņas un Luāras reģionos, biju jūnijā, kad Latvijā bija
karsts laiks, bet franču zemnieki bažījās par vēso un lietaino vasaru un
to, ka kukurūzas augšanai pietrūkst
saules siltuma. Inovatīvās tehnoloģijas, ko skatījām dažādās saimniecībās, bija robotizēta govju slaukšana
un barošana.
Lielākā saimniecība, kuras pieredzi
varēju iepazīt, bija 250 slaucamo govju
liela, bet mazākā – 50. Visas apmeklētās bija ģimenes piensaimniecības.
Bet nu detalizētāk par to, kā saimnieko
Ludoviks Fonteins.
Ludovika Fonteina ģimenes saimniecībā ir 52 slaucamās govis. Vidējais
izslaukums ir 35,3 kg piena no govs dienā, tauku saturs 3,75 %, olbaltumvielas
3%, vidējais somatisko šūnu skaits –
250 tūkstoši. Piena pamatcena 330 eiro
par tonnu. Pašlaik saimniecība strādā
pie tā, lai iegūtu pienu ar augstāku tauku un olbaltumvielu saturu, jo tad tiks
piešķirta piemaksa un līdz ar to saimnieks iegūs augstāku piena cenu.
Saimniecībā pirms trīs gadiem uzstādīts firmas LELY robots. Pirms robota iegādes govis slauca slaukšanas
zālē, kurā strādāja viens strādnieks
divas stundas dienā. Pie robotizētās
slaukšanas netiek izmantots papil-

Ludovika Fonteina slaucamo govju fermā

Gotiņa relaksējas
du darbaspēks, arī citu saimniecību
pieredze rāda, ka, izmantojot robotu,
izmaksas ir par 30% zemākas salīdzinājumā ar algota darbaspēka izmaksām. Citā Francijas saimniecībā ar
diviem slaukšanas robotiem, kur arī
bijām, aprēķini rāda, ka darbinieka
izmaksas ir 40 tūkst. eiro gadā, bet
robotu izmaksas – 28 tūkst. eiro gadā.
Rapša
skābbarība,
kas nedaudz
atgādina
skābētus
kāpostus

Betona grīdas
rievojums
Fonteina
saimniecībā
10

Arī Francijā piena lopkopības nozarē trūkst strādnieku, saimnieki daudz
domā, kā ģimenes saimniecībās veikt
darbus pašu spēkiem, mazāk izmantojot algotu darbaspēku. Servisa izmaksas robotam ir 2500 eiro gadā, jeb
0,47 centi uz katru piena litru. Lielākas apkopes iekārtām veic vienu reizi piecos mēnešos. Servisa izmaksās
šinī gadījumā neietilpst rezerves daļu
izmaksas.
Tālākie saimniecības ekonomiskie
aprēķini rāda, ka lopbarības izmaksas
ir 10,6 centi uz katru piena kg.
Guļvietas tiek kaisītas ar smalcinātiem salmiem, un salmus kaisa
katru dienu, 3–4 kg salmu uz katru
govi dienā. Gadā patērē vidēji 1 tonnu
salmu uz govi. Saimnieks uzskata, ka
salmi netraucē robotizētai slaukšanai.
u 11. lpp.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Nr. 9 (174) 2019. g. septembris

Mūsu grupa vienā no saimniecībām

Robotizētā slaukšana

t 10. lpp.
Interesanti šajā saimniecībā bija
arī tas, ka kūtsmēslus izvāc nevis ar
transportieriem, bet gan ar traktoru.
Govīm vidējais slaukšanās reižu
skaits dienā ir 2,5. Robots govi neslauc, ja laiks no vienas slaukšanas reizes līdz otrai ir mazāk par 6 stundām.
Laktācijas sākumā govis nāk slaukties
apmēram četras reizes dienā, laktācijas beigās – divas reizes dienā.
Ganāmpulkā govīm vidējais sēklošanas reižu skaits 1,5–1,7, un tiek
izmantota pēc dzimuma šķirotā
sperma. Starpatnešanās intervāls ir
360 dienas, jo pēc 50. slaukšanas dienas govis sāk sēklot. Telēm pirmās
atnešanās vecums ir 26 mēneši.
Govīm Fonteina saimniecībā barības devas pamatā ir zāles skābbarība,
tas ir atšķirīgi no citām saimniecībām
Francijā, kur liels uzsvars tiek likts

Guļvietas un mēslu eja
tieši uz kukurūzas skābbarību. Šī
saimniecība audzē kukurūzu, nokuļ
kukurūzas graudus pēc piengatavības
un skābē ar ieraugu. Tā iegūst 11–12 t
sausnas no ha, cietes saturs 55%.
Interesanti, ka šeit tiek gatavota rapša
skābbarība. Ir speciālas rapša šķirnes, ko
pļauj skābbarībai divus mēnešus pēc sējas. Proteīna saturs ir 16–17 % un iegūst
vidēji 7 t sausnas no ha. Zāles skābbarībai izmanto tranšejas, bet saimnieks pēc
savas pieredzes uzskata, ka rapša skābbarību labāk gatavot rituļos.
Robotu fermās svarīgi pareizi saplānot vārtu sistēmu, lai cilvēkam būtu
vieglāk un ērtāk strādāt. Būtiski arī nodrošināt, lai grīdas būtu pēc iespējas mazāk slidenas (tām nepieciešams pareizs
rievojums). Pie robota betona grīdas
rievām jābūt 8 cm platām, 2 cm dziļām.
Robota priekšrocības, kā paši zemnieki atzīst, ir iegūts laiks, ko var vai11

rāk veltīt gan ģimenei, gan citu darbu
veikšanai, turklāt var ietaupīt uz algotā darbaspēka izmaksām. Govīm
ir mazāks stress, tās vairāk laika var
patērēt ēšanai un gulēšanai.
Apmeklējumi tiek nodrošināti
Lauku attīstības programmas (LAP)
investīciju pasākuma 2014.–2020.
gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma
“Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros. LL
Raksts no LLKC žurnāla “Latvijas
Lopkopis” augusta numura.
Zita BRIŠKA,
LLKC Preiļu konsultāciju
biroja lopkopības
konsultante,
tālr.: 25607746,
e-pasts: zita.briska@llkc.lv
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Lauku attīstības plāna (LAP)
2014.–2020. gada apakšpasākuma
“Saimniecību un mežu apmeklējumu
nodrošināšana” ietvaros piecas dienas
Latvijas meža īpašnieki un aģentūras
“Meža pētīšanas stacija” darbinieki aizvadīja Vācijā – Saksijas-Anhaltes (Sachsen-Anhalt) federālajā
zemē valsts centrālajā daļā netālu no
Magdeburgas.

Koku sastāvs saistīts
ar vēsturiskiem notikumiem

Salīdzinot ar Vāciju kopumā, kur
meži aizņem 32% no teritorijas, Saksijas-Anhaltes federālajā zemē tie aizņem 26% no teritorijas jeb 532 481
ha. No tiem 54 303 ha jeb 10,2% ir
pašvaldības meži, 140 294 ha jeb
26,3% valsts meži, 48 625 ha jeb 9,1%
kooperatīvu meži un 289 257 ha jeb
54,4% privātie meži.
Privātajos mežos vienam īpašniekam meža teritorija īpašumā lielākoties ir līdz 20 ha. Koku sastāvs mežos
pārsvarā ir priede, egle, ozols un dižskābardis. Mežos koki sasnieguši 21–
80 gadu vecumu. Tas izskaidrojams
ar vēsturiskajiem notikumiem Vācijā.
Pēc otrā pasaules kara tika masveidā izcirsti meži, lai segtu karā gūtos
zaudējumus. Mežus atjaunoja, stādot
priedi 8000–10 000 gab./ha. Tik daudz
tāpēc, ka priedes plānoja izcirst jau kā
tievo sortimentu – mietiem un stutēm.
Priežu audzēs ar pirmo kopšanu izveidoti tehnoloģiskie koridori ik pa 40 m,
ar nākamo kopšanu tiek izzīmēti atstājamie mērķa koki.

Nav kailcirtes

Saksijā-Anhaltē nav tāda cirtes
veida kā kailcirtes, ir atvērumi, kas
var būt 1 ha platībā, lielāki tie var
būt pie nosacījuma, ja bijuši vētras

Foto: Maija Birkena-Dzelzkalēja

eža apmeklējuma dalībnieki Vācijā piedalījās pieredzes apmaiņā, lai gūtu
ieskatu par to, kā saimniekot un labiekārtot sabiedrībai nozīmīgus mežus un kādas ir problēmas
un izaicinājumi, ar kuriem saskaras
meža īpašnieki šajā valstī.

Tipiska ainava – kalnā mežs izdzīvojis, ielejā – mirušais mežs
vai kaitēkļu postījumi, bet tie ir atsevišķi gadījumi, kas attiecīgi jāsaskaņo ar atbildīgajām institūcijām.
Pašlaik tiek domāts par dabisko
atjaunošanos, kā uzsvēra Norberts
Olševskis, Magdeburgas apriņķa
valsts mežu mežsargs, mežus vairs
neatjauno ar priedi. Tālākā nākotnē
priežu mežus nomainīs dižskābaržu
un ozolu audzes.
Vācijā 2018. gada janvārī plosījās
vētra “Frīderike”, nodarot milzīgus
postījumus mežsaimniecībai. Hanss
Šatenbergs atzina, ka, pēc aptuveniem aprēķiniem, Saksijas-Anhaltes
federālajā zemē vētras laikā izgāzts ap
320 000 m3 koksnes.

Egļu astoņzobu mizgraužu
savairošanos pastiprināja
vējgāzes

Apmeklējām Harca nacionālo parku, kura teritorijā jau vairāku gadu
garumā novērojama egļu astoņzobu
mizgrauža (Ips typographus) masveida savairošanās. To vēl vairāk pastiprināja nesenās vējgāzes, kas nodrošināja labvēlīgu vidi straujai kaitēkļu
attīstībai. Pēc “maltītes” uz izgāztajiem kokiem mizgrauži pārcēlās uz
vētru izturējušajiem kokiem, kurus
savukārt novājināja astoņu mēnešu ilgais sausuma periods. Otrs mizgraužu
12

attīstību veicinošais faktors ir tas, ka
saimnieciskā darbība nenotiek, līdz
ar to kaitēkļu ierobežošanas pasākumi netiek veikti. Izņēmums ir 500 m
zona, kurā izcērt kokus gar nacionālā
parka ārējo robežu un tos arī izvāc, lai
samazinātu kaitēkļu izplatību piegulošajos saimnieciskajos un privātajos
mežos.

Koksnes pārprodukcija

Vējgāžu rezultātā radusies koksnes pārprodukcija. Latvijā resnā
lietkoksne maksā apmēram 77 eiro/
m3 un tievā 40 eiro/m3, taču Vācijā
šīs cenas ir apmēram 36 un 8 eiro par
vienu kubikmetru. Ja meža izstrādātāji par 1 m3 izstrādi prasīja 17 eiro,
tad pēc vējgāzēm šī summa pieauga
līdz 25 eiro.
Audzēs, kas atrodas augstāk par
850 m virs jūras līmeņa, bojājumi ir,
taču mazākā apjomā. Tas varētu būt
izskaidrojums ar to, ka augstāk ir vairāk nokrišņu – virs 1000 mm gadā, kā
arī augstāk kalnos šobrīd koki ir ar
mazākiem stumbra caurmēriem.
Ar mežu apmeklējuma aprakstu
Vācijā pilnībā un plānotajiem mežu
apmeklējumiem Latvijā var iepazīties
www.mkpc.llkc.lv. LL
Maija Birkena-Dzelzkalēja, MKPC
Andra Ziediņa, MPS
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ATBALSTS SAUSUMA
SKARTAJIEM REĢIONIEM

ugusta beigās ES dalībvalstis
vienojās par vairākiem Eiropas Komisijas ierosinātiem
atbalsta pasākumiem, kas
nepieciešami, lai lauksaimniekiem
mazinātu nelabvēlīgo laikapstākļu
dēļ radušos finansiālos zaudējumus,
un viņi varētu sagādāt lopiem pietiekami daudz barības.
Pasākumi, par kuriem vienojās
dalībvalstis, nodrošina iespēju piešķirt lielākus avansa maksājumus un
pieļauj dažas ārkārtas atkāpes no zaļināšanas noteikumiem, šādi palīdzot
lauksaimniekiem sagādāt pietiekami
daudz barības lopiem. Sausuma skarto reģionu lauksaimnieki, sākot no oktobra vidus, varēs saņemt līdz pat 70%
no tiešajiem maksājumiem un 85% no
lauku attīstības maksājumiem.
Atkāpes zaļināšanas prasībās paredz, ka papuvē atstātu zemi, pat ja
tā būs noganīta vai no tās būs novākti
kultūraugi, joprojām varēs uzskatīt par

Avots: Lauksaimniecības
resursu uzraudzības (MARS) biļetens

Pārmērīgs lietus

Karstuma viļņi

Sausums

Ekstrēmo laikapstākļu karte periodā no 1. jūlija līdz 30. augustam
atsevišķu kultūru vai ekoloģiski nozīmīgu platību. Kā starpkultūras varēs
sēt tīrkultūras (nevis noteikumos patlaban prasītos kultūru maisījumus), ja
tās būs paredzētas noganīšanai vai lopbarības ražošanai, un astoņas nedēļas
ilgo starpkultūru audzēšanas minimālo
periodu varēs saīsināt. LL

ES UN ASV PARAKSTA NOLĪGUMU PAR
NO HORMONIEM BRĪVAS GAĻAS IMPORTU

ES

un ASV augustā parakstīja nolīgumu, ar kuru pārskata spēkā esošo kvotu
tādas liellopu gaļas, kuru audzēšanā nav izmantoti hormoni, importam Eiropas Savienībā.
Šis ir vēl viens rezultāts sadarbībai,
ko sekmēja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera un ASV
prezidenta Donalda Trampa 2018. gada
jūlijā publicētais kopīgais paziņojums,
ar ko tika izveidota pozitīva ES un ASV
divpusējās tirdzniecības programma.
ES un ASV 2009. gadā noslēdza
Saprašanās memorandu (SM), kas
tika pārskatīts 2014. gadā un ar ko
paredzēja risinājumu ieilgušām dom-

starpībām Pasaules Tirdzniecības
organizācijā (PTO) attiecībā uz dažu
augšanu veicinošu hormonu izmantošanu liellopu gaļas ražošanā. Saskaņā
ar nolīgumu ES kvalificētiem piegādātājiem, ieskaitot no ASV, atvēra
45 000 tonnu kvotu liellopu gaļai, kuras apstrādē nav izmantoti hormoni.
Augustā parakstītais nolīgums pilnībā atbilst PTO noteikumiem un paredz,
ka 35 000 tonnu no šīs kvotas tagad
tiks piešķirti ASV, ieviešot to 7 gadu
laikā, bet atlikušais apjoms būs pieejams visiem pārējiem eksportētājiem.
Kopējais 2009. gadā atvērtās kvotas
apjoms paliek nemainīgs, tāpat kā ES
importētās liellopu gaļas kvalitāte. LL

LATVIJĀ – ZEMS GAĻAS CENU LĪMENIS

P

ērn gaļas cenu līmenis Latvijā bija viens no zemākajiem ES dalībvalstu vidū,
liecina jaunākie ES statistikas departamenta “Eurostat” dati.
Latvija “Eurostat” topā ieņēma sesto
vietu no beigām. Lietuva ES statistikas
departamenta veiktajā pētījumā ieņēma

trešo vietu no beigām, savukārt Igaunija atradās desmitajā pozīcijā no beigām.
Latvijā gaļas cena bija par 6% augstāka
nekā Lietuvā, tomēr par apmēram 10%
zemāka nekā Igaunijā un 24% zemāka
nekā vidēji ES. “Eurostat” dati liecina,
ka pērn visdārgākā gaļa bija Austrijā, kur
izmaksas bija gandrīz divas reizes lielā13
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BEZMAKSAS
PIENS UN AUGĻI –
20% ES SKOLĒNU

S

ākot jauno mācību gadu, ES
valstīs 2019.–2020. gadā atsāksies skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu.
ES atbasta programmas “Piens un augļi skolai” mērķis ir veicināt veselīgu un
sabalansētu uzturu skolēnu vidū, piedāvājot augļus, dārzeņus un piena produktus,
kā arī īstenojot izglītības programmas par
lauksaimniecību un labu uzturu.
EK informē, ka 2017.–2018. gadā
bezmaksas pienu, augļus un dārzeņus
saņēmuši vairāk nekā 20 miljoni bērnu
ES, kas ir 20% no ES bērnu kopskaita.
Katru mācību gadu EK shēmai kopumā piešķir 250 miljonus eiro. Šim,
2019.–2020. mācību gadam, augļu un
dārzeņu iegādei atvēlēti 145 miljoni
eiro, bet piena un citu piena produktu
iegādei – 105 miljoni eiro. Lai arī dalība programmā ir brīvprātīga, visas ES
dalībvalstis izvēlējušās tajā piedalīties.
Valstis var papildināt ES atbalstu arī ar
nacionālajiem līdzekļiem. Dalībvalstis
var izlemt, konkrēti kādus produktu
veidus bērni saņems, kā arī lemt par izglītojošo pasākumu tēmām. EK nosaka,
ka izplatīto produktu izvēlei jābalstās uz
veselības un vides apsvērumiem, sezonalitāti, pieejamību un daudzveidību.
Atgādināsim, ka Latvijā aizvadītajā
mācību gadā atbalsta programmā iesaistījās 1311 izglītības iestādes, no kurām
augļus un dārzeņus izdalīja 1242 iestādes, bet pienu – 1152. Šajās izglītības
iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 253 017 tūkstoši audzēkņu
(91% no mērķauditorijas), bet pienu –
238 247 tūkstoši audzēkņu (86%). Šim
mācību gadam pieejamais finansējums
produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir 1,535 milj. eiro augļu un dārzeņu piegādei un izdalei un 2,776 milj.
eiro piena piegādei un izdalei.LL

kas nekā Latvijā. Turpretī vismazāk gaļa
izmaksāja Polijā un Rumānijā. Tur par
gaļu bija jāmaksā par 17% mazāk nekā
Latvijā. Kopumā augstākais gaļas cenu
līmenis ES bija Austrijā, Luksemburgā,
Francijā, Beļģijā un Nīderlandē. LL
Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko
resursu saglabāšanai (LDGRS)
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu
tradicionālo īpatnību shēmā
Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Riska pārvaldība

Lauku attistības programmas
pasākumi
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības Inovācija
fonda pasākumi
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Zvejas flotes modernizācija
Pievienotās vērtības nodoklis
PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un
(PVN)
maksāšanas termiņš
Mikrouzņēmumu nodoklis
Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats
Valsts sociālās apdrošināAtskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa
šanas obligātās iemaksas
maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodokļa pārskats
Darījumu kvītis
Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu
Skaidras naudas deklarēšana Deklarācija par mēneša laikā skaidrā naudā veiktajiem darījumiem
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par
ceturksni) - ja ienākums no kapitāla pieauguma
iepriekšējā ceturksnī pārsniedzis 1000 eiro
Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Valsts atbalsta pasākumi

Termiņš
1

SVARĪGĀKIE DATUMI, KURUS LAUKU UZŅĒMĒJS
NEDRĪKST AIZMIRST 2019. GADA OKTOBRĪ

Grāmatvedība un nodokļi

5

6

Septembris
10 15 16 19 20 21 25 29 30
1

5

8

Oktobris
11 14 15 16 20 21 22 24 25 29 31
1

Novembris
15 20 21

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu,
iesniegumu vai atskaiti.
		
Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums
vai iesniegšanas beigu datums.
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SPECIALIZĒTAIS
LOPKOPĪBAS
ŽURNĀLS
LATVIJĀ!

14
• Aktualitātes piena un gaļas
lopkopībā, kā arī zirgkopībā.
• Intervijas ar nozares līderiem.
• Saimnieku pieredzes stāsti no
visiem Latvijas novadiem.
• Praktiski profesionāļu padomi
piena un gaļas lopu audzētājiem.
• Informācija par nozarei saistošām likumdošanas izmaiņām.
• Jaunumi no Latvijas un pasaules tirgiem.

Izdevējs: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Žurnālu “Latvijas Lopkopis” iespējams abonēt VAS “Latvijas
Pasts” pasta nodaļās visā Latvijā, abonēšanas indekss – 2044,
pasūtīšanu iespējams veikt arī
elektroniski “Latvijas Pasts” mājaslapas elektroniskās abonēšanas sadaļā: https://abone.
pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2044/2019_gads/

Abonēšanas cena
6 mēnešiem – 19,50 eiro,
3 mēnešiem – 9,90 eiro.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

PIEREDZE

LLKC
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UKRAINAS LAUKSAIMNIEKIEM LIELAS
IESPĒJAS SNIEDZ ĻVOVAS TIRGUS

Ļvovas apgabalā realizē 21% gaļas,
25% zivju, 48% dārzeņu un 65% augļu
no kopējās valstī pārdotās produkcijas.
Tirgus “Shuvar” ir pirmais un lielākais
Rietumukrainas lauksaimniecības produktu vairumtirdzniecības tirgus. Tas
ir Ukrainas uzņēmums, kura mērķis
ir radīt mūsdienīgu svaigu
lauksaimniecības produktu
tirgu. Tirgus moto: palīdzēt
Ukrainas ražotājiem kļūt
bagātiem un patērētājiem
iegūt drošus un augstas
kvalitātes produktus.
Tirgus Ļvovā pastāv
jau 28 gadus un darbojas 24
stundas diennaktī (izņemot tikai trīs
dienas gadā). 20 ha platībā strādā 480
pastāvīgie nomnieki, kas nodrošina
5000 darbavietas. Tirgū tiek realizētas
30 000 produktu vienības, kas kopā
sastāda 640 000 tonnas produktu gadā.
“Shuvar” tirgus nodrošina 600 tirdzniecības vietas tieši no transportlīdzekļiem 40 000 m2 platībā, un gadā šeit
iebrauc vidēji 1,5 miljoni automašīnu.
“Shuvar” teritorijā katrai pārtikas preču grupai ir veikali:
• Gaļa un gaļas produkti. 5000 m2
platībā tiek realizēts 30 000 tonnas
produkcijas gadā.
• Zivis un jūras veltes. 4000 m2
platībā 33 tirdzniecības vietās tiek
realizēti 500 produktu veidi ar kopējo
svaru 8000 tonnas.
• Augļi un dārzeņi tiek realizēti
8000 m2 platībā 67 tirdzniecības vietās
ar kopējo daudzumu 100 000 tonnas.
Tiek tirgoti arī piena produkti, saldumi, ziedi un stādi un sadzīves ķīmija.
Vietējiem ražotājiem vairumtirdz-

Foto: Dace Drošprāte

Jelgavas un Dobeles konsultāciju biroji organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz
Ukrainu, kura laikā dalībniekiem
bija iespēja iepazīties ar netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm,
lauku saimniecību piedāvājumu
lauku tūrismā, kā arī mājražošanas
pieredzi. Interesanti bija vērojumi
augļu un dārzeņu vairumtirdzniecības tirgū “Shuvar” Ļvovā, un radās
secinājums, ka Latvijas uzņēmējiem noteikti būtu vērts mācīties tirgus vadību no Ukrainas kolēģiem.

Tirgoties
“Shuvar” var,
tikai saņemot
ražotāja karti
niecības tirgus “Shuvar” piedāvā
lojalitātes programmu „Ukrainas ražotājs”, kuras ietvaros ražotājiem ir
šādas priekšrocības:
• Atlaide tirdzniecībai tirgū. Vietējiem ražotājiem ir pieejama aktuālā
informācija par plānoto tirgus atbalstu, cenām, tendencēm un plāniem.
• Tirdzniecības vietas atlaides vietējiem ražotājiem veidojas atkarībā no
tirdzniecības biežuma. Tirgojoties 1–9
reizes gada laikā, atlaide ir 10%. Ja paredzēts tirgoties 10–20 reizes gadā, atlaide
ir 20%. Ja vairāk nekā 20 reizes gadā, tad
atlaide ir 25% no kopējās maksas.
Lai nodrošinātu optimālu tirgus darbību, tiek slēgti sadarbības līgumi starp
“Shuvar” tirgu un saimniecībām, ražotāju apvienībām, kā arī ar ciematu un
pilsētu padomēm. Tirgoties var, tikai
saņemot ražotāja karti.
Ražotājiem ir paredzēta īpaša ieejas
maksa (vai vietas maksa), ja ir izziņa no
vietējās padomes.
15

Samērā vienkārša ir pieteikšanās
tirgum. Tā ir trīs soļu sistēma, lai
kļūtu par dalībnieku:
• Paraksta vienošanos par sadarbību ar tirgu “Shuvar” (lauku saimniecībām, ražotāju apvienībām, ciematiem
un pilsētu padomēm). Līguma paraugs
ir pieejams pielikumā.
• Lai saņemtu īpašu ieejas maksu,
jāparaksta pieprasījums vietējā domē.
Arī tas ir pielikumā.
• Jāsazvana atbildīgā tirgus persona, lai kļūtu par programmas “Ukrainas ražotājs” dalībnieku. Ir norādīta
kontaktpersona un telefona numurs.
Tirgum ir izveidots arī interneta
veikals, kur “Shuvar” piedāvā svaigus
un mājās gatavotus augstas kvalitātes
produktus klientiem, kuri vēlas ietaupīt laiku. Viss tiek nopirkts un iepakots “Shuvar” tirgus teritorijā. Pasūtījumi tiek piegādāti klientam ērtā laikā.
Interneta tirdzniecības klientiem tiek
piedāvātas lojalitātes programmas #ZakupyNaShuvari (#ShoppingAtShuvar)
iespējas, informācijas atbalsts, līdzdalība dažādos pasākumos, kā arī projektos.
u 16. lpp.
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Ir iespēja pēc pasūtījuma iegādāties
kalibrētus, attīrītus, iepakotus produktus, tajā skaitā vairāk nekā 500 zivju
un jūras veltes, eksotiskus augļus un
dārzeņus, gaļu un gaļas produktus no
Ukrainas ražotājiem.
Informācija par aktualitēm pieejama: https://www.facebook.com/Shuvar.WMAP.
Tirgus mājaslapā regulāri tiek ievietota informācija par tirgus cenām
konkrētajā laikā noteiktam produktam. Iespējams apskatīties produkta
minimālo, maksimālo un vidējo cenu,
kā arī cenu dinamiku.
Piemēram, informācija no mājaslapas: “Cenas kartupeļiem Ukrainā beidzot ir sākušas kristies. Sākot ar 2019.
gada 26. augustu, OSPP “Shuvar” – lielākajā Rietumu vairumtirdzniecības tirgū – kartupeļi tiek piedāvāti par 0,25–
0,32 eiro/kg, tas ir, mazāk nekā nedēļas
laikā cena ir kritusies par 25%”.
Saite: https://info.shuvar.com/
price?lang=en.
Tāpat iespējams iegūt arī informāciju par desmit aktuālākajiem un visvairāk pārdotajiem tirgus produktiem. Piemēram, laika posmā no 29. jūlija līdz 4.
augustam visvairāk pārdoti tomāti, kas
veido 43% no pārdoto dārzeņu apjoma
un ir 1215 tonnas, sīpoli 14,7% vai 409
t; kartupeļi 11% vai 324 t, kāposti 10%
vai 290 t, paprika 8% vai 221 t, gurķi
4% vai 110 t. Ķiploki, puķkāposti un
burkāni šajā periodā veido 2% pārdotās
produkcijas un ir 30–40 tonnas katrs.
Apkopojot secinājumus par tirgu
„Shuvar”:
• Tajā izveidota laba atlaižu sistēma
tirgotājiem.

Foto: Dace Drošprāte

t 15. lpp.

• Darbojas pārskatāma un efektīva
mājaslapa.
• Tirgus administrācija ir viegli pieejama.
• Tiek ievietota aktuāla informācija sociālajos tīklos, tajā skaitā par
cenām, lai saimniekam iespējams pieņemt pareizo lēmumu par dalību tirgū
konkrētajā dienā.
• Redzams tirgus nozaru un tirgotāju izvietojuma plāns.
• Tirgum ir savs internetveikals.
• Tirgus piedalās dažādos projektos, tajā skaitā uz attīstību vērstos.
• Tirgus mājaslapā pieejama noderīga informācija, un visu atļauju saņemšana ir uzskaitīta pa soļiem, visi
pielikumi un nepieciešamās veidlapas
ir ievietotas pie katra izpildāmā jautājuma, kas ļoti samazina birokrātisko
dokumentu slogu un tādējādi ietaupa
tik ļoti dārgo lauksaimnieka laiku. Arī
šis ir labs piemērs, ko ir vērts pārņemt
citām valstīm, lai uzlabotu savstarpējo
komunikāciju starp tirgus administrāciju un zemnieku, atvieglojot nepieciešamo dokumentu sakārtošanu un
ekonomējot laiku.
• Aktuālā konkrētā produkta cenas
uzskaite, novērtējums un atspoguļošana dod reālu un ticamu informāciju
gan pārējiem ražotājiem, gan arī valsts
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iestādēm nepieciešamās informācijas
saņemšanai un tālākai apstrādei. Arī
šis labais piemērs būtu pārņemams.
• Svarīga ir arī tirgus informācija
par pārdotajiem apjomiem, kas dod
ražotājiem iespēju novērtēt produktu
grupas, kuras tirgū ir mazāk pieejamas, līdz ar to plānot ražošanas apjomus nākamajiem periodiem. LL
Dace DROŠPRĀTE,
LLKC Jelgavas nodaļas
lauku attīstības
konsultante
e-pasts: dace.drosprate@llkc.lv
tālr. 28663620

Izdots SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” Apgādā
Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads,
LV-3018
Tālrunis: 63050220
Apgāda vadītāja Iveta Tomsone
“Lauku Lapas” redaktore Dace Millere
Reģistrācijas Nr. 000740319
Iespiests SIA “IBC Print Baltic”
“Lauku Lapu” var abonēt
Latvijas Pastā,
abonēšanas indekss 1163

Citējot un/vai pārpublicējot izdevuma “Lauku Lapa” rakstus, atsauce
obligāta. Pārpublicēšanai jāsaņem
Apgāda rakstiska atļauja.

