AUGUSTS

Sveiciens augustā!
Augustu izsenis mēdz dēvēt par ražas mēnesi, kad labība laukos ir nogatavojusies un lauksaimnieki steidz ar kulšanas darbiem, kartupeļu vagām lēnām sāk
nokalst zaļie laksti un baudot dzestros vakarus, dārzā viens pēc otra no koka krīt
āboli... Katrs gads atšķiras, un arī šī vasara ieviesa zināmas korekcijas cerētajā un
gaidītajā lauksaimnieku ikdienā.
Lai arī jūlijs aizritēja mierīgi un vasarīgi karsti, augusts ieviesa necerētas izmaiņas lauksaimniecībā visu Eiropas Savienību (un ne tikai ES) valstu vidū. 7. augustā
Krievija noteica aizliegumu ievest lauksaimniecības produkciju. Šis lēmums jau ir
mainījis lauksaimniecības sektorus un paredzam, ka tuvākajā laikā izmaiņas turpināsies. Šis arī ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, par kuru tiek diskutēts un
katru dienu meklēti risinājumi. Arī mūsu darba kārtībā šis ir viens no svarīgākajiem
jautājumiem, tādēļ detalizētāk vēstules turpinājumā.
Šobrīd ļoti svarīgs ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) jautājums, jo joprojām mēris nav
apkarots, bet tas turpina paplašināties. Jūlija beigās aicinājām Jūs iesūtīt neskaidros jautājumus par ĀCM. 4.augustā tikāmies ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu un pārējo atbildīgo iestāžu vadītājiem, lai kopīgi rastu atbildes uz Jūsu jautājumiem. Vēstules turpinājumā detalizēts izklāsts par ĀCM.
Par šiem un vēl citiem tikpat svarīgiem jautājumiem mūsu ikmēneša vēstulē
Jums!
Šis gads lauksaimniekiem ir pārbaudes un izturības gads, kas aizsākās ar kailsala
radītajiem zaudējumiem graudaudzētājiem, Āfrikas cūku mēri cūkkopjiem un šobrīd
saimniecību dzīvotspēja tiek pārbaudīta ar Krievijas aizliegumu ievest lauksaimniecības produkciju. Latvijas lauksaimniecība vienmēr ir bijusi stipra un pamatīga, un mēs
darīsim visu, lai tā tāda arī paliktu!
Lai atbilstoši laikapstākļi ražas novākšanai, ļoti laba raža un prieks par paveikto!
Jūsu Zemnieku saeima
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Svarīgi datumi

SVARĪGI DATUMI
Pieteikšanās Lauku atbalsta dienestā:
1) Līdz 3.septembrim var pieteikties uz atbalsta maksājumu «Lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana».
2) Līdz 15.novembrim var pieteikties uz pārejas posma valsts atbalstu par zīdītājgovīm.
3) Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana LEADER programmas ietvaros
«Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
4) Līdz 28.augustam turpinās projektu iesniegšanas kārta pasākumam «Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtas un infrastruktūrā».
5) Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos: Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana, kur projektu iesniegumu pieņemšana šobrīd ir izsludināta vietējo pašvaldību rīcības grupās.
6) Turpinās pieteikšanās valsts atbalstam šādās programmās:
•

Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs;

•

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas;

•

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;

•

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā;

•

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai.

Grāmatvedība un nodokļi:
1) Līdz 20.septembim jāiesniedz PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš.
2) Līdz 15.septembrim jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) — ja ienākums no kapitāla pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis
711,44 eiro.
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KO MĒS ŠOMĒNES DARĪJĀM?
Kopš jūlija vidus, kad nosūtījām Jums iepriekšējo mēneša vēstuli, mēs esam piedalījušies un organizējuši vairākus pasākumus, tikušies ar ministrijas pārstāvjiem,
pauduši savu viedokli masu medijos un risinājuši Jūsu jautājumus. Par svarīgāko
turpinājumā!
Ļoti svarīga tikšanās notika 18.augustā, kad mēs kopā ar Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomi un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju tikāmies ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu.
Tikšanās mērķis bija panākt garantijas, ka arī turpmākos gadus būs
pieejams pārejas posma valsts atbalsts apjomā, kā to pieļauj Eiropas Komisijas nostādnes līdz 2020.gadam. Sarunu laikā aicinājām Ministru prezidenti un Zemkopības
ministru rast risinājumu, kas garantētu šajā brīdī, kad vairākos sektoros ir straujš iepirkumu cenu kritums, ka nākamos gadus droši var rēķināties ar maksājumiem vismaz
2013. gada līmenī. Sarunā piedalījās arī ekspremjers V. Dombrovskis, kura vadībā sarunas par daudzgadu budžetu noslēdzās. Šobrīd vienojāmies, ka tuvākajās nedēļās
valdība apstiprinās Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, kurā
nosaka, ka turpmākos 3 gadus tiks paredzēti Valsts budžetā līdzekļi papildus valsts tiešajiem maksājumiem tādā apjomā, kas nodrošinātu kopējo subsīdiju apjomu vismaz
2013 gada līmenī, šis apstiprinātais ziņojums būs saistošs izstrādājot budžetu arī nākamajai valdībai. Tāpat vienojāmies un guvām apstiprinājumu, ka drīzumā tiks apstiprināti nepieciešamie grozījumi, kas ļauj Lauku atbalsta dienestam piešķirt praktiski visu
100 l bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu. Ar Ministru prezidenti tikāmies arī sarunās par
atbalsta instrumentiem lauksaimniekiem saistībā ar Krievijas embargo.
7.augustā Latviju un visu pasauli pāršalca ziņa par to, ka Krievija noteica
«pilnīgu embargo» lielākajai daļai pārtikas produktu, kas tiek ievesti no
Eiropas Savienības, ASV un citām rietumvalstīm, kuras ieviesušas sankcijas pret Maskavu. Tās pašas dienas pēcpusdienā mūsu pārstāvji piedalījās Tautsaimniecības padomes vadības komitejas ārkārtas paplašinātajā sēdē,
kur kopā ar Ekonomikas ministru V.Dombrovski diskutēja par iespējami operatīvāku palīdzību nozarei. Ekonomikas ministrija apkopotās idejas prezentēja Ministru
kabineta sēdē 12.augustā, kur piedalījās arī mūsu vadība. Sēdē valdība akceptēja
turpmākos soļus (vēstules turpinājumā).
Mēneša laikā mums ir notikusi valdes sēde un Atvērtā Padomes sēde.
Valdes sēdē, kas norisinājās LPKS «Latraps» telpās Elejā, kopīgi izvērtējām Zemkopības ministrijas piedāvātos kritēriju «Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020 pasākumiem». Dažās pozīcijās mums bija
pamatoti iebildumi, kurus tālāk nodevām ministrijas pārstāvjiem un Atvērtajā Padomes sēdē, kas notika LLU MPS «Vecauce» mums vēlreiz nācās izskatīt un apstiprināt mūsu pozīciju par «Ministru kabineta noteikumu “Par kārtību, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” projek4
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tā» un «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”»,
kurus pēc Padomes sēdes iesniedzām Zemkopības ministrijai. Tāpat Padomes sēdē
diskutējām un meklējām risinājumus, kā palīdzēt lauksaimniekiem saistībā ar Krievijas sankcijām. Diskusiju rezultātā vienojāmies tikties ar Zemkopības ministru, lai
prezentētu mūsu idejas, kā popularizēt Latvijas iedzīvotāju vidū iegādāties vietējos
produktus, jo, iegādājoties vietējos produktus, mēs varam mazināt krīzes sekas. Paralēli esam uzsākuši darbu pie vietējo produktu popularizēšanas caur radio, televīziju, sociālajiem portāliem un rakstošajiem medijiem.
Priecīga ziņa: Valdes sēdē tika apstiprināti un uzņemti 15 jauni biedri! Sveicam
ar pievienošanos mūsu organizācijā!
Augusta sākumā pēc mūsu iniciatīvās tikāmies ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu, Pārtikas un veterinārā dienesta vadītāju Māri Balodi, ministrijas darbiniekiem un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem, lai no atbildīgajām personām iegūtu atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem par Āfrikas cūku mēri (ĀCM). Šajā vēstulē būs informācija
no tikšanās par ĀCM un turpmākajiem soļiem, lai ierobežotu tā izplatību Latvijas
teritorijā. Aicinām būt vērīgiem un ievērot biodrošības noteikumus!
Šobrīd jau tiek uzsākti ziemāju sējas darbu, tādēļ ar katru dienu arvien
aktuālāks kļūst jautājums par jauno zaļināšanas prasību un to pielāgošanu savai saimniecībai. Lai lauksaimnieki veiksmīgāk izprastu jauno
prasību, ar skaidrojošu prezentāciju piedalījāmies gan «Latraps» kopsapulcē, gan «Latraps» Lauku dienās. Tāpat skaidrojošu darbu par zaļināšanu veicām
gan televīzijas sižetos, gan rakstošajos medijos. Šobrīd Lauku atbalsta dienests izstrādā arī testa modelīti, kas palīdzētu katram saimniekam saprast sarežģītās zaļošanas prasības. Mēs esam jau modeli testējuši un vienojušies par nepieciešamajiem
uzlabojumiem, ceram, ka drīzumā tas būs pieejams lietošanai. Ja Jums ir jautājumi
un neskaidrības par zaļināšanu, droši zvaniet vai rakstiet uz mūsu biroju!
Jūlija sākumā Maira Dzelzkalēja piedalījās 2 nedēļu garā mācību braucienā Amerikā, par Eiropas un ASV Transatlantisko tirdzniecības un investīciju sadarbības līgumu, savukārt 22.jūlijā publiskā pasākumā pastāstīja par braucienu un galveno jautājumā tajā: tirdzniecības sarunām
ar ASV. Par Amerikā redzēto šajā vēstulē.
Mēneša laikā vairākas reizes tikāmies ar ministrijas pārstāvjiem par zaļināšanas prasībām; ar ministrijas pārstāvjiem, lai izrunātu par Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam virzību; un ar Valsts augu
aizsardzības dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu integrētās augkopības
ieviešanu Latvijā.
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Mums ir savs lopkopības speciālists
Sākot ar jūliju, mūsu birojā darbu uzsāka lopkopības eksperte Ligita Bite, kuras
pārvaldībā turpmāk būs visi jautājumi, kas saistīti ar lopkopību.
Arī Ligitai Jūs droši varat rakstīt un zvanīt, lai atrisinātu ar lopkopību saistītos
jautājumus tālrunis: 26529586, e-pasts: ligita@zemniekusaeima.lv
Lai ražīgi un veiksmīgi darbi lopkopības nozarei!

Nākamie 20 l bezakcīzes dīzeļdegvielas
Augusta vidū mēs ar Zemkopības ministriju vienojāmies par nākamajiem
20 pieejamajiem bezakcīzes dīzeļdegvielas litriem lauksaimniekiem un šobrīd ir piešķirti 70 (50+20) litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru. Tāpat tikšanās laikā ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu vienojāmies par Zemkopības
ministrijas operatīvu rīcību, lai pēc iespējas ātrāk tiktu piešķirti visi šajā saimnieciskā
gada paredzētie bezakcīzes dīzeļdegvielas litri.

Ražas novākšanas laikā zemnieku kravas transports bez
ierobežojumiem varēs doties uz Rīgas ostu
Lai nodrošinātu graudaugu un rapšu ražas nogādāšanu Rīgas ostā, arī šogad
vērsāmies pie Rīgas domes ar lūgumu ražas novākšanas laikā lauksaimnieku kravas transportam atcelt ierobežojumus pārvietoties pa Akmens tiltu, 11. novembra
krastmalu un Eksporta ielu. Rīgas dome mūsu lūgumu akceptēja un ar 18.augustu
tilti ir atvērti! Mūsu mājas lapā atradīsiet Rīgas domes rīkojumu, aicinām izprintēt
un paņemt līdzi, lai, ja rodas nepieciešamība, varat to uzrādīt.

Jaunā KLP var ietekmēt graudaudzēšanu
KLP «zaļināšanas» prasības, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi un
citas jaunās prasības sadārdzinās graudu audzēšanu, kā rezultātā ES var samazināties
graudaugu platības, secināts COPA–COGECA un EK darba grupā «Graudaugi, eļļas augi
un proteīnaugi», kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās biedrības «Zemnieku saeima»
pārstāvis Aigars Šutka.
Zināms, ka ES Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) ietvertā «zaļā komponente»
jau ilgāku laiku raisījusi nopietnas diskusijās ES dalībvalstīs. Ar tā sauktajām «zaļināšanas» prasībām ir saistīti 30% no platību maksājumiem. Darba grupā skaidrots, ka
dalībvalstīm ir zināma brīvība, kā tās ieviest, bet kopējie nosacījumi ir visām valstīm
vienādi. Tie ir: saimniecībā uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes jāaudzē divas kultūras, ja tās platība ir no 10 līdz 30 ha, un vismaz trīs kultūras, ja platība ir virs 30 ha. Iz6
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ņēmums ir saimniecības, kas lielākoties audzē zālājus. Saimniecībā ekoloģiskā fokusa
platībai jāaizņem vismaz 5% no lauksaimniecības zemes, ja apstrādā vairāk par 15 ha.
Dalībvalstīm jānodefinē, ko šajās platībās varēs darīt un kādas būs kultūras, ko audzēt
šajos 5% (zālāji, papuves, pākšaugi u. c.).
Latvijas lauksaimniekiem jābūt gataviem jau 2015. gadā ieviest jaunās KLP prasības. Turklāt drīz stāsies spēkā arī kultūraugu integrētās audzēšanas noteikumi. Nākotnē gaidāmi vēl vairāki jauninājumi ES mērogā, kas saistās ar sēklkopības nozari,
mēslošanas līdzekļu apriti tirgū un marķēšanu. Ir iespējams, ka tuvākajā nākotnē tiks
ierobežota vēl vairāku augu aizsardzības līdzekļu grupu lietošana. Tas kopumā var radīt papildu izmaksas, kā arī ierobežot kultūraugu ražību. Pēdējais jaunums, ko darba
grupā prezentēja CEMA (Eiropas lauksaimniecības mašīnbūves asociācija) — Eiropas
Komisija plāno ieviest jaunus nosacījumus saistībā ar CO2 izmešiem un veicināt veco
dzinēju nomaiņu ar jaunas paaudzes dzinējiem.

Īsi par jauno zaļināšanas prasību
Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ aicinām pievērst īpašu uzmanību zaļināšanas prasībām, lai veicot ziemāju sēju saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru,
kas jāievēro jau 2015. gadā.
Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām —
Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs
jāievēro obligāti.
Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas
prasību ievērošanas, saglabājot lauksaimnieka tiesības uz zaļināšanas maksājuma
saņemšanu (piemēram, ja saimniecības aramzemes platība ir mazāka nekā 10 ha
vai tā tiek apstrādāta bioloģiski). Tāpat ir paredzēti atvieglojumi saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars.
2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievēro zaļināšana, kas sastāv no:
• kultūraugu dažādošanas;
• ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas;
• esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Ja prasības netiks izpildītas, tad ir gaidāmas soda sankcijās, kas var pārsniegt pat
zaļināšanas maksājuma apmēru saimniecībā. Ja netiks nodrošināta prasības izpildes, tiks piemērots samazinājums un administratīvais sods — jo lielāka novirze no
prasības izpildes, jo lielāks samazinājums un administratīvais sods.
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1. Kultūraugu dažādošana
Kas ir aramzeme?
Aramzeme ir tā, uz kuras audzējam: laukaugus (kvieši, mieži, rudzi, tritikāle,
auzas), eļļas augus, sakņaugus, lopbarības kultūras (kukurūzu, mistrus skābbarībai),
lauka dārzeņus, ogas (zemenes), rotācijā esošus zālājus, arī papuve ir aramzeme.
Aramzeme nav: zeme, uz kuras audzējam ilggadīgās kultūras un kura netiek tādejādi iekļauta augu maiņā vairāk nekā piecus gadus. Piemēram — ābeļdārzi, ogulāji, dzērveņu plantācijas, pastāvīgās pļavas un ganības, īsas rotācijas plantācijas
(kārkli, ātraudzīgās apses).
Ja aramzeme 10 – 30 ha, tad:
1) tajā jāaudzē vismaz 2 kultūras;
2) galvenā kultūra nedrīkst aizņemt vairāk par 75%.
Atsevišķi kūltūraugi ir, piemēram, rudzi, ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas
rapsis, vasaras rapsis, mieži, auzas, kartupeļi utt.
Ja aramzeme vairāk kā 30 ha, tad:
1) tajā jāaudzē vismaz 3 kultūras;
2) 2 galvenās kultūras nedrīkst aizņemt vairāk par 95%.
3) galvenā kultūra nedrīkst aizņemt vairāk par 75%.
Kultūraugu dažādošana ir jāpilda arī lopkopības saimniecībām, kurām aramzemē sētie laukaugi aizņem vairāk nekā 30 ha (tādā gadījumā aramzemē jānodrošina
trīs kultūras un jāizpilda ekoloģiskas nozīmes platību prasība).
Kultūraugu augšanas periods, kuru ņem vērā kultūraugu daļu aprēķināšanai,
ir 25. maijs – 15. jūlijs ziemājiem un dārzeņiem un 15. maijs – 1. augusts pārējiem
kultūraugiem. Atsevišķi augoši koki, ainavu elementi platumā līdz 2 m ir ieskaitāmi
atbalsttiesīgā aramzemes platībā, kuru ņem vērā kultūraugu daļu aprēķināšanai.
Visi kultūraugi, kas audzēti, izmantojot sēklu maisījumu uzskatāmi par vienu atsevišķu kultūraugu — «kultūraugu maisījumu».
Ar nākamo, 2015.gadu, tiks ieviesti daudz jauni kultūras kodi, t.sk. tādi, kas līdzšinēji kvalificējās aramzemē sēto zālāju kategorijā, tādējādi ieviest trīs kultūru prasību būs vieglāk. Tāpat, ja saimniecība kopā ar citiem kultūraugiem audzēs slāpekli
piesaistošas kultūras, piemēram, zirņus vai pupas (ar ko varēs izpildīt ekoloģiskas
nozīmes kultūru prasību), izpildīs arī trīs kultūru prasību un papildus varēs saņemt
arī proteīnu augu atbalstu.
Kultūraugu dažādošanas prasību nepiemēro saimniecībā, ja:
1) vairāk kā 50% no aramzemes, kuru lauksaimnieks deklarējis, bet nebija deklarējis iepriekšējā gadā, un tajā aug cita kultūra, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
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2) vairāk kā 75% aramzemes izmanto zālāju (īslaicīgo) vai lopbarības zālaugu ražošanai vai papuvei vai kombinēti un pārējā aramzeme, ko neizmanto minētiem
mērķiem, neaizņem vairāk par 30 ha;
3) vairāk kā 75% no atbalsta tiesīgās zemes aizņem ilggadīgie vai īslaicīgie zālāji
vai, ko izmanto zālāju vai lopbarības zālaugu ražošanai vai kombinēti un pārējā
aramzeme, ko neaizņem minētie izmantošanas veidi, nav vairāk par 30 ha.
2. Ilggadīgo zālāju saglabāšana:
1) Nedrīkst uzart ilggadīgos zālājus vides jutīgajās teritorijās, kas ir atzīti par ES nozīmes biotopiem saskaņā ar Putnu direktīvu 2009/147/EK un Biotopu direktīvu
92/43/EEK un iekļauti Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmas «OZOLS» ģeogrāfiskas informācijas datu slānī:
2) Jāsaglabā ilggadīgos zālājus, ja ilggadīgo zālāju platības valsts līmenī samazināsies par vairāk kā 5%, salīdzinot ar 2012. un 2015.gadu, tad lauksaimniekam
būs pienākums pārveidotos ilggadīgos zālājus pārvērst atkal par ilggadīgiem
zālājiem.
3. Ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP)
Saimniecībās ar aramzemes platību vairāk nekā 15 ha būs jānodrošina ekoloģiskās nozīmes platību izveide un/vai uzturēšana vismaz 5% no saimniecības aramzemes platības. Ekoloģiskās nozīmes platības varēs būt gan viengadīgas, gan daudzgadīgas. Proti, tās varēs arī nākamajā gadā palikt tajā pašā vietā un veikt savu funkciju,
gan arī varēs tikt pieteiktas citā vietā, kā citi elementi. Uz šīm platībām attieksies tie
paši koriģējošie termiņi, kas uz pārējo pieteikumu.
Ekoloģiski nozīmīgu platību prasību neattiecina uz saimniecībām, ja:
1) vairāk kā 75% aramzemes izmanto zālāju (īslaicīgo) vai lopbarības zālaugu ražošanai vai papuvei vai pākšaugu audzēšanai vai kombinēti un pārējā aramzeme,
ko neizmanto minētiem mērķiem, neaizņem vairāk par 30 ha;
2) vairāk kā 75% no atbalsta tiesīgās zemes aizņem ilggadīgie zālāji vai, ko izmanto
īslaicīgo zālāju vai lopbarības zālaugu ražošanai un pārējā aramzeme neaizņem
vairāk par 30 ha;
3) saimniecība darbojas ar bioloģiskām saimniekošanas metodēm vai ir bioloģiska
saimniecība pārejas periodā;
4) saimniecībām atrodas teritorijās ar dabas ierobežojumiem un ja pagastu klāj
meži vairāk kā 50% un ja mežu un LIZ attiecība ir augstāka nekā 3:1.
Atgādinām, ka iepriekšējā jūlija vēstulē nosūtījām Jums detalizētu izklāstu un
skaidrojumu par jauno zaļināšanas prasību, tāpat Lauku atbalsta dienests saimniecībām ir izsūtījis paskaidrojošu materiālu par zaļināšanu. Ja Jums ir jautājumi, droši
rakstiet vai zvaniet uz biroju!
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Provizoriskās atbalsta likmes 2014.gadā

Kas šobrīd notiek lauksaimniecībā?
7. augustā Latviju un visu pasauli pāršalca ziņa par to, ka Krievija noteica «pilnīgu embargo» lielākajai daļai pārtikas produktu, kas tiek ievesti no Eiropas Savienības, ASV un citām rietumvalstīm, kuras ieviesušas sankcijas pret Maskavu. Pilnīgs
embargo tiek ieviests liellopu gaļai, cūkgaļai, augļiem, dārzeņiem, mājputniem, zivīm, sieram, pienam un piena produktiem no Eiropas Savienības, ASV, Austrālijas,
Kanādas un Norvēģijas.
Pēc vairākām iesaistīto pušu sanāksmēm un izstrādātajām idejām, Ekonomikas
ministrija apkopotās idejas prezentēja 12.augusta Ministru kabineta sēdē, un valdība vienojās par turpmākiem soļiem:
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1) Ekonomikas ministrija no saviem līdzekļiem piešķirs 5 miljonus eiro Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) jaunu tirgu apgūšanai;
2) Ekonomikas ministrija radīs risinājumu, lai palīdzētu Krievijas sankciju skartajiem uzņēmumiem ar kredītu garantijām. Par īpašiem atvieglojumiem lems
uzņēmumiem, kuru eksporta apjoms uz Krieviju pārsniedz 10% no realizācijas
apjoma. Šādu atbalstu varēs saņemt arī šo uzņēmumu piegādātāji, kuri šiem
uzņēmumiem pārdod vismaz 10% saražoto izejvielu, piemēram, piena ražotājiem;
3) Valsts ieņēmumu dienests izvērtēs iespēju pagarināt Krievijas sankciju skarto
Latvijas uzņēmumu nodokļu samaksu par pieciem gadiem;
4) Pastāv iespēja atbalstīt valsts produktus caur iepirkumiem, piemēram, nosakot,
ka skolās un bērnudārzos tiek piegādāti konkrētos reģionos ražoti produkti;
5) Valdība divu nedēļu laikā sagatavos grozījumus likumos, lai cietušajiem uzņēmējiem palīdzētu ar kredītu garantijām un tie neparedzēto problēmu dēļ nezaudētu savus ražošanas pamatlīdzekļus, no kuriem liela daļa iegādāta izmantojot banku finansējumu;
6) Īpaša pieeja sankciju skartajiem uzņēmumiem turpmāk būs arī no Finanšu ministrijas. Turpmāk tā pieņems un izskatīs iesniegumus par krīzes skarto uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa atcelšanu, savukārt Valsts ieņēmumu dienests
nodrošinās šiem uzņēmumiem prioritāru PVN un citu pārmaksātā nodokļa atmaksu, kā arī paātrinātā tempā izvērtēs iesniegumus par nodokļu nomaksas
termiņa pagarināšanu.
Valdības piedāvātajos atbalsta mehānismos tika minēta arī «Zaļās karotītes» un
«Bordo karotītes» atjaunošana. Uzskatam, ka «Bordo karotītes» produktus šobrīd
nevajadzētu atbalstīt, jo to izejvielas nav Latvijā ražotas. Šobrīd mums ir nepieciešama spēcīga reklāmas kampaņa vietējiem produktiem, tādēļ tuvākajā laikā tiksimies
ar Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāju Jāni Endziņu, kura vadītā organizācija šobrīd uzsāk kampaņu vietējo produktu pastiprinātai reklamēšanai. Mēs,
Zemnieku saeima, un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija esam gatavi
iesaistīties kopīgā reklāmas kampaņā, lai atbalstītu pašmāju lauksaimniekus!
Jāatzīst, ka Krievijas radītā aizlieguma dēļ, visvairāk zaudējumus jutīs piena un
dārzeņu sektors. Piena iepirkumu cenas sāk samazināties un daži uzņēmumi tās
ir samazinājuši par 0,03 – 0,11 eiro par litru. Piena iepirkumu līgumi netiek lauzti,
piens tiek pieņemts, bet par zemākām cenām arī no tiem uzņēmumiem, kuri pienu
vai piena produktus neeksportēja uz Krieviju. Eksperti lēš, ka pēc 20-tajiem augusta
datumiem arī piena cenas veikalos kritīsies.
Dārzeņu sektorā cenas turpina kristies, bet vēlamies uzvērt, ka ziņa, kas pēdējā laikā tiek pausta masu medijos par dārzeņu izsviešanu un atstāšanu uz lauka,
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ir pārspīlēta, jo, kā atzīst dārzeņkopības eksperti, piemēram, dažiem audzētājiem
puķkāposti ir jāizmet, bet tas nav saistīts tikai ar Krievijas aizliegumu, bet gan arī ar
karstajiem laikapstākļiem. Uzverot, ka augusta sākums bija tik karsts, ka visa tā raža,
kas bija paredzēta līdz septembrim, tika novākta jau šī mēneša sākumā, un to vairs
nebija kur likt. Dārzeņu sektoram Eiropas Komisija ir atvēlējusi kompensāciju, tomēr šobrīd mums Latvijā nav veikti precīzi zaudējumu aprēķini, tādēļ mēs nevaram
komentēt nedz to, pēc kāda principa nauda būs jādala, nedz to, kam šīs kompensācijas pienāksies. Uzskatām, ka šobrīd Centrālai Statistikas pārvaldei būtu jāveic
aprēķini par cenu un apjoma kritumu, kā arī pašiem dārzeņu audzētājiem šādi dati
ir jāapkopo un jāiesniedz, un tikai tad atbildīgās iestādes varētu plānot nākamos atbalsta soļus kompensāciju jautājumā. Tāpat vienlaicīgi aicinām zemniekus neiebāzt
galvu smiltīs, bet katru nedēļu sniegt ziņas, lai mēs saprastu, kuri ir jūtīgākie sektori,
kam būs nepieciešamas kompensācijas. Dārzeņu audzētāji paredz, ka kompensācijas būs par mazu, jo zaudējumi būs krietni lielāki.
Jaunākās ziņas!!!
20.augustā Zemkopības ministrs paziņoja, ka dažādu atbalstu veidā piensaimnieki jau septembrī vai oktobrī varētu saņemt 13 miljonus eiro.
«Runa ir par 13 miljoniem eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas
piensaimniekiem tiks izmaksāti kā atbalsts ciltsdarbam. Premjere ir apsolījusi, ka
šie līdzekļi varētu būt no budžeta neparedzētiem gadījumiem. Protams, būs jāveic
saskaņošana ar Eiropas Komisiju, bet plānojam, ka atbalsti gan zemniekiem, gan
pārstrādei tiks izmaksāti jau septembrī vai oktobrī,» sacīja Dūklavs.
Tāpat viņš norādīja, ka tuvākajā laikā notiks sarunas ar Briseli par valsts intervenci piena pulverim un sviestam, kā arī eksporta subsīdijām.

Kopumā par Latvijas eksportu uz Krieviju
Galvenie eksporta produkti 2013.gadā:
Bezalkoholiskie un alkoholiskie ēdieni,
Dekoratīvi augu, grieztie ziedi,
Gaļas un zivju izstrādājumi,
Piena produkti, olas un medus.
Pērn Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju bija 2,7 miljardi eiro, ierindojot Krieviju 2. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības
partneru vidū. Salīdzinot ar 2012. gadu, pērn eksports pieaudzis par trim procentiem, tajā pašā laikā imports samazinājies par deviņiem procentiem. Kā liecina Latvijas Bankas ekonomistu aprēķini, pērn sankcijām pakļautos produktus Latvija uz
Krieviju eksportējusi teju 53 miljonu eiro apmērā, un tas ir tikai 0,53% no Latvijas
kopējā eksporta. Arī DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš uzsver, ka uz Latvijas
ekonomiku šīs sankcijas būtisku ietekmi neatstās.
1)
2)
3)
4)
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Lielākie eksportētāji uz Krieviju:
Daudznozaru kompānija Daugava
SIA Gammaa
A/s Limbažu piens
SIA NP Foods
SIA Puratos Latvia
SIA Rēzeknes gaļas kombināts
A/s Rīgas piena kombināts
SIA Unda
A/s Ventspils zivju konservu kombināts
Avots: Centrālā statistikas pārvalde (dati par 2014. gadu, pārtikas ražotāji)
SVARĪGI! Trīs eiro — aptuveni šādu summu ikvienam Latvijas iedzīvotājiem
būtu jāatvēl vietējiem pārtikas produktiem, lai kompensētu sankciju izraisīto tirgus
zudumu, tostarp apsverot arī iespēju mazāk patērēt, piemēram, Krievijas ražotos
produktus, tādēļ aicinām izvēlēties Latvijā ražotos produktus! Kopā mēs varam atbalstīt savējos lauksaimniekus un Latvijas ekonomiku kopumā!

ASV un ES lauksaimniecība būtiski atšķiras
No 9. līdz 19. jūlijam Maira Dzelzkalēja Amerikā (ASV) piedalījās ekspertu mācību braucienā, kura mērķis bija iepazīties un pārrunāt ar ASV augsta līmeņa ekspertiem un uzņēmējiem šobrīd izstrādē esošo Eiropas Savienības (ES) un Amerikas
tirdzniecības un investīciju sadarbības līgumu jeb Transatlantic Trade and Investment Partnership. Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izveidots vēsturisks nosacījumu kopums, kas regulēs savstarpējo tirdzniecību starp pusēm. Līgums kaut netieši
ietekmēs visas preču un pakalpojumu grupas, arī lauksaimniecības sektoru.
Biedrības «Zemnieku saeima» valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja: «Man bija ļoti vērtīgi būt piecu ES lauksaimniecības ekspertu vidū un mēģināt
izprast ASV nostāju, kā arī skaidrot Eiropas Savienības lauksaimniecības standartus.
Šobrīd, kad ir uzsāktas līguma veidošanas sarunas, šķiet, ka būs grūti atrast kopsaucēju tādos jautājumos kā hormonu lietošana lopkopībā un ĢMO. Saprotot, ka nav
iespējama piekāpšanās nevienā pusē, paveras jauns darba lauks kopīga risinājuma
meklēšanai. Piemēram, attiecībā uz ĢMO, mēs nevaram apturēt to audzēšanu ASV,
tāpat kā neviens nevar piespiest Eiropā audzēt ģenētiski modificētus augus, bet Eiropas lauksaimnieki ir gatavi audzēt konvencionālas ASV izveidotas šķirnes un izmantot
lopbarību, kuras sastāvā ir ĢMO augi. Paredzu, ka tuvākajos gados sarunu procesā
tiks panāktas daudzas vienošanās, kuras atvieglos sarežģīto savstarpējo preču kustību starp abiem kontinentiem. Par to, kad un vai vispār oficiālais līgums tiks noslēgts,
šobrīd neprognozēšu.»
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Dažādās tikšanās un darba grupās Vašingtonā, Aiovas štatā un Čikāgā desmit
dienu laikā Eiropas Savienības un Amerikas nevalstisko organizāciju, pētniecības un
pārvaldes iestāžu pārstāvji un uzņēmēji diskutēja par kopējo un atšķirīgo likumdošanā, standartos, iepirkumu procesos, produktu marķēšanā u.c. jautājumos. Lielākās
diskusijas ne tikai ar lauksaimniekiem, bet ar jebkuras institūcijas pārstāvjiem bija par
Ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO). Atšķirīga pieeja abos kontinentos ir arī
attiecībā uz hormonu lietošanu lopkopībā, vistas gaļas apstrādi ar hloru un ģeogrāfiskās izcelsmes zīmēm produktu marķēšanā. Šobrīd tie ir galvenie un lielākie pretstatus
jautājumi lauksaimniecībā, no kuru veiksmīgas atrisināšanas lielā mērā būs atkarīgs,
vai izdosies noslēgt šo sadarbības līgumu.
ASV jebkuru procesu vai vielas atļaušanu vai aizliegšanu vērtē no zinātnisko pētījumu rezultātiem. Ja tie pierāda kaitīgumu un apdraudējumu veselībai, tad tos aizliedz, ja nepierāda, tad tiek dota atļauja tos lietot. Savukārt Eiropas Savienībā primāri
ir jāpierāda nekaitīgums cilvēkiem un videi. Tāpat Eiropā ir daudz lielāka sabiedrības
iesaiste lēmumu pieņemšanā. Sabiedrībai ir svarīgi saprast procesus, būt pārliecinātai
un zinošai, kā tiek ražota pārtika, un kā tiek nodrošināta vides un pašas lauksaimniecības ilgtspējība. Saimniekot Eiropas Savienībā ir daudz sarežģītāk, jo ir jāievēro ļoti
daudz likumi un noteikumi, tāpat jārēķinās, ka jebkurš sabiedrības loceklis vai grupa var izteikt savas domas vai neapmierinātību par saimniekošanu un tas lauksaimniekiem ir jāņem vērā. Savukārt Amerikā lauksaimniecība ir viens no biznesiem un
sabiedrība par to, ko un kā lauksaimnieki ražo, neinteresējas. Viņiem galvenais, lai
pārtika ir lēta un garšīga. Tā ir ļoti liela principiāla atšķirība.

Šogad «Senču aicinājumu» izraudzīs no 33 pretendentiem
Šogad mūsu organizēto konkursu jaunajiem lauksaimniekiem «Senču aicinājums»
izsludinājām jūnijā. Jūlijā noslēdzās pieteikšanās un šobrīd droši varam apgalvot, ka šā
gada uzvarētājs tiks izraudzīts no 33 pieteiktajiem lauksaimniekiem no visas Latvijas.
Par šā gada kandidātiem vairāk stāsta mūsu priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja: «Šogad saņemtajos pieteikumos ir vērojama jauna tendence. Ja iepriekšējos gados
lielākoties jaunie lauksaimnieki nodarbojās ar piena, gaļas lopkopību un graudkopību,
tad šobrīd pieteiktie jaunieši nodarbojas ar dārzeņu, ogu un puķu audzēšanu, saražotās produkcijas pārstrādi un savu produktu pārdošanu. Tas parāda to, ka Latvijā
jaunieši izvēlās tās lauksaimniecības nišas, kurām tirgus nav tik piesātināts, kurās
var uzsākt darboties ar samērīgām investīcijām un izmantot radošo domāšanu jaunu
un inovatīvu produktu radīšanai. Priecē, ka mums Latvijā arvien vairāk tiek piedāvāti tādi produkti, kurus pirms, teiksim, piecpadsmit gadiem varējām iegādāties tikai
ārzemēm. Uzskatu, ka konkursa žūrija būs sarežģītas izvēles priekšā, jo visi konkursa
kandidāti ir ļoti mērķtiecīgi, neatlaidīgi un zinoši savas nozares ceļa gājēji.»
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VISS PAR ĀFRIKAS CŪKU MĒRI
Zemkopības ministrijas un Zemnieku saeimas diskusija par Āfrikas cūku mēri
4.augustā Zemkopības ministra Jāņa Dūklava vadībā norisinājās koordinējoša
iesaistīto pušu sanāksme par Āfrikas cūku mēri (ĀCM). Pēc tikšanās pārliecinājāmies, ka Pārtikas un veterinārais dienests dara visu iespējamo, lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību Latvijas teritorijā un novērstu šobrīd radušos situāciju. Lai
mums izdotos uzveikt šo mēri, mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem un jādara
viss iespējamais, lai to paveiktu, tādēļ aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto materiālu Āfrikas cūku mēra izplatības novēršanai un to realizēt ikdienā. Sniedzam arī
atbildes uz Zemnieku saeimas biedru uzdotajiem jautājumiem par ĀCM.
Īsi par Āfrikas cūku mēri
ĀCM vīruss ir izturīgs ārējā vidē. Sasaldētā cūkgaļā tas var saglabāties vairākus
gadus, augsnē vairāk kā 6 mēnešus, žāvējumos vairāk kā 6 mēnešus un dzīvnieku
līķos līdz pat 2 mēnešiem. Bet atcerieties, ka ĀCM nav bīstama cilvēkiem un citu
sugu dzīvniekiem!
Āfrikas cūku mēris izplatās kontakta ceļā no dzīvnieka uz dzīvnieku (mājas
vai meža), ar inficēto dzīvnieku ķermeņa šķidrumiem (urīns, fekālijas, asinis u.c.),
aptraipītu barību, ūdeni, dzīvnieku kopšanas inventāru, gaļu un gaļas produktiem,
kā arī autotransportu un cilvēkiem (darbiniekiem, apmeklētājiem un arī kontrolējošo institūciju pārstāvjiem).
Jautājumi un atbildes
1. Kas ir jādara citām nozarēm, lai ierobežotu ĀCM izplatību?
— Cūkkopības nozarei — jāīsteno bioloģiskās drošības pasākumi:
1. Cūku sugas dzīvniekus (izņemot 2.punktā minētos dzīvniekus) tur noslēgtās
telpās, lai novērstu mājdzīvnieku kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.
2. Savvaļas cūku sugas dzīvniekus, kurus tur iežogotās platībās, un cūku sugas
dzīvniekus, kurus to fizioloģisko un etoloģisko vajadzību dēļ nedrīkst turēt telpās, tur ar dubultu žogu norobežotā teritorijā, kur attālums starp žogiem ir ne
mazāks par vienu metru.
3. Novietne ir iežogota, ja no tās cūkas pārvieto uz citu novietni vai kautuvi.
4. Cūkas netur vienā telpā ar citu sugu dzīvniekiem, kurus laiž ganībās.
5. Novietnē regulāri veic tīrīšanu, deratizāciju, dezinsekciju un dezinfekciju.
6. Kūtsmēslus savāc un uzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē.
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7. Pie ieejas novietnes telpās ir novietoti dezopaklāji.
8. Pie ieejas (iebrauktuves) novietnes teritorijā ir izvietotas dezobarjeras.
9. Novietnē ir ierīkota karantīnas vieta, lai nodalītu slimus dzīvniekus vai dzīvniekus, par kuru iespējamo saslimšanu radušās aizdomas.
10. Novietnē ir ierīkota dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanas vieta,
kas atbilst šādām prasībām:
•

tajā ir atsevišķas aprīkotas telpas, konteineri, saldētavas vai citi dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanai piemēroti ūdensnecaurlaidīgi trauki (tvertnes) atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma;

•

tajā nevar iekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji;

•

tā atrodas iespējami tuvu novietnes iebrauktuvei vai vietā, kur iespējams
nodrošināt iepriekšējos apakšpunktos minēto prasību izpildi.

11. Ir ierobežota vai pilnīgi novērsta nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas
dzīvnieku piekļuve dzīvnieku turēšanas vietām.
12. Dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra un veic deratizāciju, lai nevairotos
grauzēji.
13. Līdz minimumam samazina apmeklētāju (tostarp, veterinārārsta, mākslīgās apsēklošanas tehniķa) skaitu. Ja nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā,
apmeklētājus nodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem, kā arī nodrošina iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un higiēnu
(piemēram, apavu, roku dezinfekcija).
14. Novietnē ir ieviesta un uzturēta apmeklētāju reģistrācija.
15. Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem
transportlīdzekļiem (izņēmums — barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu savākšanas transports).
16. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargapģērbu un aizsargapaviem (aizsargapģērbu
un aizsargapavus lieto tikai dzīvnieku turēšanas vietā un tos nedrīkst iznest no
novietnes teritorijas).
17. Veicot darba pienākumus, darbinieki valkā aizsargapģērbu un aizsargapavus un
ievēro higiēnu (piemēram, apavu, roku mazgāšana, dezinfekcija).
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— Graudkopības nozarei — pēc ražas novākšanas graudus izmantot pēc termiskas apstrādes kaltē. Vīruss iet bojā pie graudu termiskas apstrādes:
•

80°C ir vajadzīgas 5 min termiskās apstrādes;

•

70°C — 15 min termiskās apstrādes;

•

60°C — 30 min termiskās graudu apstrādes.

— Traktortehnikas (meža un lauksaimniecības) tehnikas mazgāšana un dezinfekcija pēc darba ĀCM inficētās teritorijās.
Par starpnozarēm
2. Vai ir laboratoriski apstiprināts, ka ĀCM vīruss saglabājas uz graudiem,
dārzeņiem?
Atbilde: Šobrīd ir laboratoriski apstiprināts, ka ĀCM vīruss saglabājas uz graudiem un dārzeņiem. Vīruss uz grauda virsmas var saglabāties vairākus mēnešus un
to var novērst ar termisku apstrādi.
3. Kas ir jāievēro graudaudzētājiem?
Atbilde: Iegūtie graudi var būt viens no augsta riska produktiem ĀCM tālākai
izplatībai. ĀCM vīruss ir ļoti izturīgs un, saglabājoties graudos, tos termiski neapstrādājot, spēj izplatīties tālāk.
Ja labības lauks atrodas tuvu pie meža vai teritorijā, kurā varētu būt pārvietojušās meža cūkas, pirms labības novākšanas vajadzētu to apsekot un pārliecināties,
vai tajā nav «paviesojušās» meža cūkas. Īpaša uzmanība jāpievērš novācot ražu no
laukiem, kuros tiek audzēta kukurūza, zirņi, kartupeļi.
Pārbraucot no lauka uz lauku, sevišķi ĀCM aizsardzības un uzraudzības zonās,
iesaka veikt graudu novākšanas kombaina riepu skalošanu vai dezinfekciju.
Cūkām var izbarot tikai termiski apstrādātus graudus, vārītus kartupeļus,
tām nedrīkst izbarot no lauka pļautu svaigu zāli vai zaļo masu!
4. Vai ĀFC varētu ietekmē arī graudu, dārzeņu, gaļas liellopu un piena teļu
eksportu ilgtermiņā?
Atbilde: Nē, ĀCM ar kopējo Eiropas Savienības tirgu graudu, dārzeņu un liellopu tirdzniecībā nav saistīts.
5. Ko darīt lauksaimniekam, ja tomēr graudi netiek pieņemti, kā iemeslu minot, ka tie nāk no ĀCM skartās valsts.
Atbilde: Ja lauksaimnieks saskaras ar to, ka graudus, liellopus un dārzeņus ne17
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iepērk, kā iemeslu minot ĀCM, lauksaimniekam ir jāgriežas Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Par kompensācijām
6. Kādā laika posmā tiks izmaksāta kompensācija? Vai kompensācijas pietiks
visiem cūku audzētājiem, kas iznīcinās savus dzīvniekus?
Atbilde: Zemkopības ministrs paredz, ka kompensācijas pietiks. Dzīvnieku
īpašniekiem kompensāciju par Lauksaimniecības datu centra datubāzē reģistrētiem cūku sugas dzīvniekiem, ja tie nokauti, jo dzīvnieku īpašnieks nespēj nodrošināt biodrošības pasākumu ieviešanu vai dzīvnieku īpašniekam ir radušies tirdzniecības traucējumi, Lauku atbalsta dienests izmaksās 30 līdz 45 dienu laikā no
dzīvnieku īpašnieka aizpildīto dokumentu saņemšanas.
Par Āfrikas cūku mēra radītajiem zaudējumiem dzīvnieku īpašniekam 10
darbdienu laikā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta akta saņemšanas ir jāiesniedz dokumenti LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Kompensāciju
varēs saņemt tikai tajā gadījumā, ja cūku sugas dzīvnieki ir bijuši reģistrēti Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.
Latvijā kompensācija par nomedītajām mežacūkām, atrastajām mežacūkām ir
ļoti bagātīga — 200 euro par gabalu, jo Lietuvā tie ir tikai 40 euro par gabalu, bet
Polijā 70 euro par gabalu.
Kompensācijas medniekiem pienākas par nomedītu vai atrastu mežacūku šādās teritorijās: Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes
pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā,
Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā un
Višķu pagastā, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Dagdas novadā, Zilupes novadā,
Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā un Pušas pagastā, Ludzas
novada Brigu pagastā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Nukšu pagastā, Pildas pagastā un Rundēnu pagastā, Ciblas novadā, Rūjienas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā Burtnieku novadā, Beverīnas novadā, Strenču novadā.
Par nomedītu un PVD laboratoriskajai pārbaudei nodotu mežacūkas paraugu,
ja nomedīto mežacūku uzglabāšanu līdz izmeklējumu rezultātu saņemšanai nodrošina mednieks — 30 EUR;
Par piegādātu un nodotu iznīcināšanai 2014. gadā dzimušu mežacūkas sivēnu — 50 EUR un mežacūku, kura ir vecāka par vienu gadu — 200 EUR.
Par paziņošanu par atrastu beigtu mežacūku, ja uzrāda tās atrašanās vietu —
30 EUR.
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Ārpus ārkārtējās zonas medniekam par piegādātu mežacūkas paraugu —
21.34 EUR.

rijā

Kompensācijas par cūku sugas dzīvniekiem ĀCM ārkārtējās situācijas terito-

I. Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā (ja cūkas ir saslimušas un nokautas)
Zaudējumi tiek kompensēti par:
1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;
Dzīvnieku kategorija

Eiro par dzīvnieku

Pārraudzībā esoša:
sivēnmāte

284,57

kuilis

426,86

Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis) 227,66
Sivēni svarā līdz 30 kg

42,69

Nobarojamās cūkas svarā:
no 31 kg līdz 80 kg

85,37

virs 81 kg

128,06

2) iznīcināto dzīvnieku barību;
Nr. Dzīvnieku barības veids

Eiro par tonnu

1.

Skābbarība, kas sagatavota
skābbarības bedrēs vai torņos

11,38

2.

Skābbarība hermētiski
noslēgtā iepakojumā (ruļļos)

17,07

3.

Siens

35,57

4.

Graudi (mieži, kvieši, rudzi,
auzas)

71,14

5.

Cita lopbarība un lopbarības
piedevas

Atbilstoši dzīvnieku barības vidējai tirgus
vērtībai vai atbilstoši preču pavadzīmē
norādītajai iepirkuma summai
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3) dezinfekcijas izdevumiem;
Nr.

Kompensācijas izmaksai pakļautā pozīcija

Kompensācijas apmērs

1.

Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas
procedūra (ja to veic fiziska vai juridiska
80% no līguma kopējās
persona saskaņā ar noslēgto līgumu par minēto summas
darbu izpildi)

2.

Tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai iegādātie
līdzekļi (ja procedūru veic dzīvnieku īpašnieks)

80% no pirkumu
apliecinošajos
dokumentos norādītās
summas

3.

Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas
procedūra (ja to veic dzīvnieku īpašnieks)

4,27 eiro/m2

4) iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

Nr.
1.

2.

3.

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites
pārstrādes uzņēmumā vai noliktavā un
iznīcināti
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites
mazumtirdzniecības vai sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumā un iznīcināti
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites
dzīvnieku novietnē un iznīcināti

Kompensācijas apmērs
Atbilstoši produktu
iegūšanas pašizmaksas
vidējai vērtībai
Atbilstoši preču
pavadzīmē norādītajai
iepirkuma summai
Atbilstoši produktu vidējai
tirgus vērtībai

5) iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, un materiāliem, kas izmantoti nokauto vai nobeigušos cūku sugas dzīvnieku sadedzināšanai vai aprakšanai
Nr.

Cūku sugas dzīvnieku
skaits

Kompensācijas apmērs % no kompensāciju
apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai
nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem

1.

ne vairāk par 10

50 %

2.

no 11 līdz 50

30 %

3.

vairāk nekā 50

10 %
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II. Kompensācijas par cūku sugas dzīvnieku izkaušanu Āfrikas cūku mēra ārkārtējās situācijas teritorijā dzīvnieku īpašniekiem, kuri nevar īstenot biodrošības pasākumus vai kuriem ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi
Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku tiek izmaksāta šādā apmērā:
Nr.

Dzīvnieku kategorija

Kompensācijas apmērs, eiro

1.

Sivēnmāte, kuilis

170,00

2.

Nobarojama cūka un vaislas jauncūka

120,00

3.

Piena sivēns

35,00

Lai nodrošinātu tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams cīņa ar ACM AS «Latvijas Valsts meži» ir veikuši ziedojumu šādiem nolūkiem:
1. Valsts atbalsts pašvaldībām dzesētavu iegādei
970 000 euro apmērā. Finansējums paredzēts pašvaldībām, kas atrodas Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās, lai uzglabātu meža cūku liemeņus. Pieteikumi
jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centros, jāslēdz līgums un
piešķirtais finansējums tiek izmaksāts avansā pilnā apmērā. Finansējums 3 mēnešu laikā ir jāizlieto dzesētavu iegādei. Līdz 5% pieļaujams izlietot materiāliem
biodrošības pasākumu realizēšanai.
Ja pašvaldība iegādājas saldētavu, tad ir jāņem vērā šādi kritēriji:
1) ietilpība no 2 līdz 6 nesadalītu pieaugušu meža cūku liemeņiem;
2) temperatūras režīms (0 līdz +7oC);
3) uzglabāšana uzkarinātā veidā.
2. Valsts atbalsts NVO mednieku izglītošanai
30 000 euro. Finansējums paredzēts  mednieku pārstāvošām nevalstiskajām
organizācijām, kurās ir vismaz 500 biedri vai to apvienībām, kas atrodas Āfrikas
cūku mēra skartajās teritorijās. Finansējums ir paredzēts lipīgo slimību profilaksei
un apkarošanai. Mednieku apvienības sagatavo un iesniedz LAD pasākumu plānu
un tāmi (desmit darbdienu laikā pēc aicinājuma publicēšanas LAD tīmekļa vietnē).
LAD slēdz līgumu ar pretendentiem un pārskaita līdzekļus avansā pilnā apmērā.
Kompensācijas saņemšanas kārtība
I. Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā (ja cūkas ir saslimušas un nokautas)
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1) Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par veiktajām darbībām (nokautiem, iznīcinātiem dzīvniekiem, produktiem, barību, inventāru) un nosūta to Lauku atbalsta dienestam;
2) dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc akta saņemšanas nosūta LAD reģionālajai pārvaldei iesniegumu un dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
dzīvnieku, barības/inventāra pirkšanas pavadzīmes, rēķinus par dezinfekciju;
3) LAD 10 darbdienu laikā izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru
un izmaksā kompensāciju (saskaņojot ar Zemkopības ministriju).
II. Kompensācijas par cūku sugas dzīvnieku izkaušanu Āfrikas cūku mēra ārkārtējās situācijas teritorijā dzīvnieku īpašniekiem, kuri nevar īstenot biodrošības pasākumus vai kuriem ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi
Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks informē PVD inspektoru vai
PVD pilnvarotu veterinārārstu. Attiecīgais dienesta inspektors vai dienesta pilnvarotais veterinārārsts:
1) novērtēs cūku sugas dzīvnieku veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā
paņems asins paraugu un nosūtīs to laboratoriskai izmeklēšanai ĀCM noteikšanai;
2) veiks dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokaušanas veiks liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.
Dzīvnieku īpašnieks, kura dzīvniekus nokaus, jo netiek īstenoti biodrošības
pasākumi, paraksta apņemšanos (veidlapu izsniegs PVD) savā dzīvnieku novietnē
gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus (apņemšanos PVD nosūtīs LDC).
Dzīvnieku īpašnieks, kura dzīvniekus nokaus tirdzniecības traucējumu dēļ iesniegumam LAD par kompensācijas saņemšanu pievieno apliecinājumu (dokuments vai paskaidrojums) par tirdzniecības traucējumiem (izņemot, ja novietne
atrodas teritorijā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un apkarošanas kārtību iekļauta Āfrikas cūku mēra trešajā riska zonā).
Novada nosaukums

Pagasta nosaukums

viss Zilupe novads
Ludzas novads

Rundēnu un Istras pagasts

Rēzeknes novads

Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasts

viss Dagdas novads
viss Aglonas novads
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viss Krāslavas novads
Valkas novads

Kārķu, Ērģemes un Valkas pagasts

viss Strenču novads
Burtnieku novads

Ēveles un Rencēnu pagasts

Naukšēnu novads

Naukšēnu pagasts”

Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam
iesniegumu LAD zaudējumu kompensācijas saņemšanai un LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
2) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par nokautajiem
dzīvniekiem un to kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildītajiem dokumentiem nosūta LAD;
3) PVD dzīvnieka īpašnieka parakstīto apņemšanos gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus savā dzīvnieku novietnē nosūta Lauksaimniecības datu centram;
4) LAD izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru un informāciju iesniedz Zemkopības ministrijai;
5) ZM gatavo pieprasījumu un nosūta to Finanšu ministrijai kompensācijas piešķiršanai;
6) LAD izmaksā kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu
kontu bankā vai pasta norēķinu sistēmas kontu.
7. Vai Pārtikas Veterinārais dienests var piegādāt/nodrošināt dezinfekcijas
līdzekļus saimniecībām, kas nodarbojas ar cūkkopību?
Atbilde: Pārtikas un veterinārais dienests dezinfekcijas līdzekļus nepiegādās,
bet tos var iegādāties parastajās vai veterinārajās aptiekās.
Pēc PVD rīcībā esošās informācijas šobrīd ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās.
Par to iegādi var interesēties:
•

SIA «Vet Line», Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, tālr. 20269055;

•

SIA «Bebra serviss», Bebrenē, Ilūkstes novadā, tālr. 29470510;

•

SIA «Dr.Beinerts», Salaspils novadā, tālr. 67941001;

•

SIA «Bertas nams», Ventspils iela 50, Rīga, tālr. 29493895;

•

A/S «Dimela Veta Latvija», Jaunmārupē, tālr. 29408249;
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•

SIA «Vet-Med» Mūkusalas ielā 42, Rīgā, tālr. 67625591;

•

SIA «Kalnabeites», Siguldas pagasts, tālr. 29232321;

•

SIA «Magnum Veterinārija», Ulbrokas ielā 23, Rīga, tālr. 29495560.

•

SIA «TBC Sistēmas», tālr. 29420773
Daži dezinfekcijas līdzekļi un to izplatītāji:

•

Germicidan F1 (TCB Sistēmas);

•

Virkon S (Magnum Veterinārija);

•

Ecocid S (KRKA Latvija);

•

P3 Oxonia Active S (Dimela Veta Latvija).

Atgādinām, ka no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00 darbojas PVD ĀCM «karstais
telefons», kur piezvanot var saņemt atbildi vai skaidrojumu par infekcijas apkarošanas un profilakses pasākumiem. Numurs: 20260400. Tāpat joprojām PVD
darbojas dienesta uzticības tālrunis — automātiskais atbildētājs 67027407.
8. Vai EK ir sagatavots un iesniegts Latvijas pieprasījums par kompensāciju
cūkkopības nozarei?
Atbilde: Latvija sagatavos un iesniegs kompensācijas pieprasījumu Eiropas Komisijai 75% apmērā no valsts izdevumu kopējās summas Āfrikas cūku mēra neitralizēšanai Latvijas teritorijā.
Par Āfrikas cūku mēra ierobežojošajiem pasākumiem
9. Lai ierobežotu ĀCM tālāku izplatību ZSA ierosina ĀCM skartajās zonās ierīkot kontroles posteņus, kas kontrolē ceļus un ierīko kontrolpunktus jeb sanitāro
koridoru, kur tiek uzstādīti dezinficējošie paklāji, piesaistot zemessardzi, armiju,
brīvprātīgos.
Atbilde: Atbildīgās iestādes šādus posteņus neorganizēs, jo ar automašīnu riepām ir minimāls risks pārnēsāt vīrusu.
10. Vai ir ieteicams rīkot publiskus pasākumus ĀCM skartajās teritorijās, jo
pastāv iespējamība, ka kāds no pasākuma apmeklētājiem var pārnest šo vīrusu?
Atbilde: Pārtikas un veterinārais dienests var aizliegt rīkot pasākumus, kuros
piedalās dzīvnieki, bet nevar aizliegt rīkot pasākumus, kuros nepiedalās dzīvnieki.
PVD var tikai ieteikt nerīkot vai būt ļoti piesardzīgiem un ievērot visus biodrošības
noteikumus. Pasākumu rīkošana ĀCM skartajās teritorijās ir katra organizatora atbildība.
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11. PVD kapacitātes stiprināšanai iesakām, izmantot LLU Veterinārmedicīnas
fakultātes studentus.
Atbilde: Šobrīd Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki strādā bez brīvdienām un darbinieku kapacitāte pietiek. Ja būs nepieciešami papildspēki, PVD aicinās
palīgā LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studentus. Šāda prakse ir bijusi piekopta.
12. Ieteicams informēt saimniecības, ka līķu savākšanas mašīnām tiek veikta
dezinfekcija, lai saimniecības ir pārliecinātas, ka šādā veidā, nevar notikt inficēšanās.
Atbilde: Ārkārtas zonā tiek izmantota Pārtikas un veterinārā dienesta īrēta automašīna, kas tiek dezinficēta.
13. Kā ir ar PVD inspektoru higiēnas ievērošanu?
Atbilde: Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs M. Balodis apgalvo, ka tiek
izmantoti vienreizlietojamie tērpi, adatas, un inspektoru automašīnas tiek atstātas
ārpus saimniecības teritorijas.
14. Kas primāri ir jādara cūku audzētājiem?
Atbilde: PVD aicina visus Latvijas cūku turētājus, bet jo īpaši tos, kas atrodas
ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā, stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, bet jo īpaši:
1) Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai
ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas! Tāpat
mājas cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus!
2) Neizmantot ārpus dzīvnieku novietnēm apģērbu un apavus, ar kuriem dodaties kopt un barot dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes, noteikti mainiet apģērbu, ar
kuru dosieties mājās un mazgājiet rokas!
3) Neturēt cūkas āra aplokos. Tās ir jātur slēgtās novietnēs, lai nepieļautu saskari
ar meža dzīvniekiem!
4) Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža apmeklējuma, jānomazgā apavus un drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņus!
Cūku sugas dzīvnieku novietnēs, kas neatrodas ĀCM ārkārtējās situācijas
teritorijā un kas ir reģistrētas LDC datubāzē līdz 2014.gada 31.augustam, MK
20.08.2013. noteikumu Nr.621 pielikumā minētos biodrošības pasākumus uzsāk
īstenot ne vēlāk kā 2014.gada 30.oktobrī.
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15. Vai ir vakcīna pret Āfrikas cūku mēri? Vai ir iespējams, ka Krievijā tiek
izmantota vakcīna, kuras rezultātā cūkas ir šīs slimības nēsātājas?
Atbilde: Šobrīd nav izstrādāta vakcīna pret Āfrikas cūku mēri.
16. Balvu vietējā laikrakstā vēl joprojām var atrast paziņojumu, ka pārdod
sivēnus. Kur šādos gadījumos griezties un kam ziņot?
Atbilde: Āfrikas cūku mēra skartajās zonās sivēnus var tirgot, bet nedrīkst izvest ārpus šīs teritorijas.
17. Kā veicināt mežacūku skaita maksimālu samazināšanu Latvijas teritorijā?
Atbilde: Mums visā Latvijā ir jāsamazina mežacūku skaits līdz 1 mežacūkai uz
2 km².
Par nozari
18. Kad Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijā varēs atsākt ar nodarboties ar
cūkgaļas ražošanu un kas to nosaka? Jo daļai zemnieku ir kredītsaistības, jo ir
veikta cūku kompleksa rekonstrukcija, izmantojot ES finansējumu.
Atbilde: Ja šobrīd situācija nepasliktināsies, tad ierobežojumi cūkkopības nozarei noteiktās ĀCM Latvijas teritorijās būs līdz 2018.gadam. Savukārt, ja pasliktināsies, tad vēl ilgāk. Novietnē, kurā konstatēts cūku saslimšanas gadījums ar ĀCM,
cūkas var atsākt turēt ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc visu slimības apkarošanas
pasākumu veikšanas, ja tiks īstenoti biodrošības pasākumi un saņemta Pārtikas un
veterinārā dienesta atļauja.
Novietnēs, kurās dzīvniekus nokaus, jo tur nespēs ievērot biodrošības pasākumus, cūku sugas dzīvniekus nevarēs turēt vienu gadu (īpašnieks parakstīs apņemšanos, kas tiks iesniegta Lauksaimniecības datu centrā). Šobrīd tiek aktualizēts jautājums par atbalstu saimniecībai citu dzīvnieku turēšanā. Ja saimniecībai
ir kredītsaistības un cūkas ir jālikvidē, šādā gadījumā ministrijas pārstāvji aicina
personīgi griezties ministrijā, lai kopā ar banku pārstāvjiem rastu risinājumu.
19. Kā risināt jautājumu par rindām pie kautuvēm?
Atbilde: Pēc iesaistīto pušu tikšanās, Zemkopības ministrijas pārstāvji apgalvoja, ka rindas pie kautuvēm šobrīd nav.
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SLUDINĀJUMI
PAKALPOJUMI
•

Zemnieku saimniecība «Vilciņi-1» piedāvā izmantot graudu un minerālmēslu
transporta pakalpojumus, augsnes līdzināšanas skrēperi, drenāžas skalotāju, traktortehnikas nomu būvdarbiem, lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi. Kontaktpersona: Elīna, t. 29972312, e-pasts: elina.cesniece@vilcini1.lv,
www.vilcini1.lv

•

SIA «Baltic Agro Serviss» ciešā sadarbībā ar saviem partneriem no Vācijas, Dānijas un Polijas «Zemnieku saeimas» biedriem piedāvā un sniedz sekojošus
pakalpojumus:
−− Graudaugu un rapša novākšana (kulšanu);
−− Zāles un kukurūzas smalcināšanu;
−− Kukurūzas sēšanu;
−− Graudu pārkraušanas un zaļās masas piekabju noma.

Kulšanai izmantotā tehnika — Claas Lexion 550 ar 7,5 m Vario hederi un Claas
Lexion 760 un 770 TT ar 9 un 10,5 m Vario hederiem. Lex 770 visi ir aprīkoti ar
kāpurķēžu gaitas iekārtu.
Zāles un kukurūzas smalcināšanu veic ar Claas Jaguar 940 (2 vienības) un Claas
Jaguar 980 (1 vienība), kas aprīkoti ar 3m nopļautas zāles pacēlājiem, 6 m tiešās
pļaujas hederiem un 10 līdz 12 rindu kukurūzas hederiem.
Aptuvenie izcenojumi pakalpojumiem:
−− kulšana no 59 līdz 65 Euro/ha + degviela + PVN (cena mainās atkarībā no
platības un līguma ilguma);
−− zāles smalcināšana 130 Euro/motorstundā + degviela +PVN;
−− kukurūzas smalcināšana un zāles (graudaugu GPS) smalcināšana tiešajā
pļaujā 78 Euro/ha + degviela + PVN;
−− piekabes noma 200 Euro/dienā + PVN;
−− kukurūzas graudu kulšana 100 Euro/ha + degviela + PVN.
Kombaini strādā ar uzņēmuma pilotiem! Tikai kombaina īre iespējama atsevišķos gadījumos. 2013.g. sezonā Latvijas un Lietuvas teritorijā strādāja 12 kombaini
un 3 smalcinātāji. Nokultā platība Latvijā svārstījās ap 9000 ha. Kukurūza un zāle —
ap 3000 līdz 4000 ha.
Kontaktinformācija: Viesturs Pundiņš, SIA «Baltic Agro Serviss» valdes loceklis, Tālrunis: 29 127299
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PĀRDOD
•

Ziemas kvieši Fredis, Edvīns
z/s «Ezergaļi», Dzintars Erdmanis, mob. 29431376
Kuldīgas novads

•

Ziemas kvieši Skagen
z/s «Akmeņlauki», Boriss Veličko, mob. 29226887
Zilupes novads

•

Ziemas kvieši Edvīns, Skagen, Zentos, Olivin
z/s «Krastmaļi», Māris Kļaustiņš, mob. 29299463
Saldus novads

•

Ziemas kvieši Olivin
z/s «Lācīši», Gints Gžibovskis, mob. 29131584
Gulbenes novads

•

Ziemas kvieši «Magnific» C2.
Jānis, mob. 29244427

•

Ziemas kviešu «Olivin» nesertificētu sēklu Rūjienā.
Cena 220 EUR/t + PVN. Mob. 26558470

•

Ziemas kviešus «Pamatj fedina». Mob. 26397137

!!! Šobrīd augkopībā ir sācies viens no intensīvākajiem darba laikiem. Lai atvieglotu
darbu, aicinām sūtīt savus sludinājumus mums, lai jau nākamajā ziņā nosūtītu pārējiem biedriem (kulšanas vai transporta pakalpojumi, ziemāju sēklas pirkšana vai
pārdošana, utt.). Par sludinājumiem aicinām informēt zvanot Līvai t.29237221 vai
rakstot: liva@zemniekusaeima.lv
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