JANVĀRIS

«Ir lieli darbi darīti, bet tie nebūs mazāki, kas vēl tiks darīti.»
/Reinis Kaudzīte/
Ar šiem latviešu klasiķa Reiņa Kaudzītes vārdiem varētu raksturot mūsu konkursa jaunajiem lauksaimniekiem «Senču aicinājums» 16 finālistus, kurus 10.janvārī suminājām mūsu Lauksaimnieku Jaungada ballē un noskaidrojām 2014.gada
uzvarētāju — z/s «Adzelvieši» saimnieku Matīsu Grīnbergu no Burtnieku novada.
Arī šis konkursa gads lieliski pierādīja to, ka Latvijā ir jauni, perspektīvi un patriotiski lauksaimnieki, kuriem lauksaimniecība nav tikai nodarbošanās, bet dzīvesveids
un pārliecība. Lai arī šis bija pēdējais šāda formāta konkursa gads, mums ir padomā
jauni konkursi, jo katrs gads ir pierādījis to, ka mums ir ar ko lepoties un par ko
pastāstīt citiem.
Ne tikai ar balli esam uzsākuši 2015.gadu, bet arī aktīvi turpinām darbu pie
lauksaimniecības politikas veidošanas. Kā svarīgākais janvāra darbs jāizceļ tikšanās
ar Finanšu ministru Jāni Reiru. Šī bija pirmā tikšanās ar Reira kungu, bet, lai izveidotos abpusēji konstruktīva sadarbība, norunājām tikties un nozarē aktuālos jautājumus izrunāt vismaz reizi ceturksnī. Par to sīkāk būs rakstīts vēstules turpinājumā.
Kā jau noteikti būsiet lasījuši un dzirdējuši, 2015.gada pirmo pusgadu Latvija ir
prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, tādēļ par godu šim notikumam, mūsu priekšsēdētāja vietniece piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas rīkotajā
diskusijā, kurā piedalījās vairāki Eiropas Komisijas komisāri, Saeimas deputāti un
nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusijā tika iezīmēti turpmākie svarīgākie darbi
un akcenti Eiropā. Arī par diskusiju vēstules turpinājumā.

Viss piedzīvotais padara mūs stiprākus un liek mācīties. Pagājušā gadā lauksaimnieciski esam pārvarējuši sarežģījumus, ieguvuši mācību tālākām gaitām un
šobrīd vērtīgākajām atziņām dodamies tālāk. Aicinām saimniekot apdomīgi un prātīgi. Būt uzmanīgiem un piesardzīgiem!
2015.gads ir kalnu kazas gads, un šobrīd izskatās, ka gads būs izaicinājumu
pilns. Kā jau kalnu kazām, mums būs jāprot izdzīvot no krūmiem un zāles, kas aug
gandrīz sniegotās virsotnēs, jāspēj rāpties pa vertikālu sienu uz augšu un vienmēr
atrast nākamo atbalsta punktu. Kalnu kazu gadā novēlu Jums izturību, veiksmi un
pacietību (kuru dažreiz ļaudis jauc ar stūrgalvību), lai sasniegtu pašas skaistākās
virsotnes!

ZSA kontaktinformācija!
ZSA birojs, Republikas laukums 2-916, Rīga LV-1010, tālrunis: 67027044,
e-pasts: zsa@zemniekusaeima.lv, mājas lapa: www.zemniekusaeima.lv
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Ziņas īsumā!
Šogad jauno lauksaimnieku konkursa «Senču aicinājums» titulu ieguva Matīss Grīnbergs no Burtnieku novada
Šogad piekto reizi mūsu Lauksaimnieku jaungada ballē tika sumināti jaunie
lauksaimnieki konkursā «Senču aicinājums». Žūrijai apspriežoties, vienbalsīgi par
2014.gada uzvarētāju kļuva z/s «Adzelvieši» saimnieks Matīss Grīnbergs no Burtnieku novada. Matīss ir arī mūsu organizācijas biedrs, tādēļ esam divtik lepni un
priecīgi par jauno lauksaimnieku! Vairāk par pasākumu vēstules turpinājumā.
Mūsu kongress 2.martā
Nemanot atkal būs pagājuši divi gadi un šogad mūsu valdes un priekšsēdētāja
vēlēšanas. Šobrīd ir zināms, ka kongress notiks 2.martā, savukārt par precīzu vietu
un laiku ziņosim februāra mēneša vēstulē. Aicinām ieplānot šo dienu jau laicīgi, lai
kopā atskatītos uz 2014.gadu lauksaimniecībā un izvirzītu lauksaimniecības politikas mērķus 2015.gadam.
Šogad kongresā mums notiks valdes un priekšsēdētāja vēlēšanas, tādēļ aicinām laicīgi apdomāt, ko Jūs vēlētos redzēt organizācijas vadībā turpmākos divus
gadus. Ja jūs paši jūtat aicinājumu uzņemties lielāku atbildību organizācijā vai redzat brīnišķīgus un varošus lauksaimniekus sev apkārt, aicinām laicīgi peteikt jaunos valdes locekļu kandidātus. Izvirzāmās personas vārdu un uzvārdu, saimniecības nosaukumu, kontaktinformāciju un īsu iepazīšanās informāciju lūdzam atsūtīt
uz e-pastu birojs@zemniekusaeima.lv vai pa pastu Republikas laukums 2, 916 kab.
Rīga, LV - 1010.
Atgādinām, ka Zemnieku saeimas valdē ir deviņi valdes locekļi, t.sk. valdes
priekšsēdētājs, kuru arī nepastarpināti ievēl kongress. Valde no sava vidus pēcāk
ievēl divus priekšsēdētāja vietniekus, kuri ir galvenie palīgi priekšsēdētājam darbos. Lai nodrošinātu labāku biedru pārstāvniecību, līdzšinēji esam pieturējušies pie
principa, ka valdē jābūt pārstāvētiem visiem reģioniem, dažādām lauksaimniecības
nozarēm un abiem dzimumiem. Ar Jūsu laicīgi iesūtītajiem valdes locekļu kandidātiem iepazīstināsim februāra izdevumā, taču, kā līdz šim, kandidātus būs iespējams
izvirzīt arī klātienē, kongresā.
Atgādinām norēķinieties par biedru naudām!
Esam uzsākuši jauno, 2015.gadu, tādēļ, tuvojoties kongresam, aicinām norēķināties par iepriekšējā gada biedru naudu. Ja ir nepieciešams rēķinu izsūtīt at4
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kārtoti, aicinām sazināties ar mūsu biroja administratori Daci Freimuti pa tālruni
67027044 vai rakstot uz e-pastu birojs@zemniekusaeima.lv.
Lai mums ir abpusēji veiksmīga sadarbība un mūsu rīcībā būtu pēc iespējas
precīzāka informācija par saviem biedriem, aicinām atjaunot biedru anketas sazinoties ar Daci Freimuti vai ieejot mūsu mājas lapas biedru sadaļā «Saimnieki
runā». Īpaši aicinām to izdarīt tos, kam mainījušies kontakti, apsaimniekotā platība
vai darbības sfēra.
Liels paldies visiem tiem, kas par spīti sarežģītajam 2014.gadam biedru naudu
ir nomaksājuši, kā arī tiem, kas nesen atjaunojuši mūsu rīcībā esošo informāciju
par saimniecību.
Atcerieties par zaļināšanu
Jau iepriekš mēs bijām Jūs informējuši, ka no 2015. gada tiek ieviests jauns
maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM), jeb
faktiski par zaļināšanas maksājumu kļūs daļa no līdzšinējā VPM. Saimniecībām obligāti būs jāizpilda zaļināšanas prasības, lai zaļināšanas maksājumu saņemtu. Lai gan
pēdējā gada laikā daudzkārtēji esam skaidrojuši jaunās prasības, tomēr mums ienāk
ziņas, ka ne visi lauksaimnieki tās ieviesuši saimniecībās. Tādēļ īpaši tiem, kas rudenī
sēja ziemājus, aicinām vēlreiz aprēķināt, cik daudz hektāri bija jāatvēl zaļināšanai
un pārdomāt, vai viss prasību izpildei ir izdarīts. Ja prasības netiks izpildītas, pastāv
iespēja daļēji vai pilnībā zaudēt zaļināšanas maksājumu (tātad, labāk septiņas reizes
nomērīt, nekā vienreiz nogriezt). Lai palīdzētu aprēķinos, joprojām Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā ir pieejams zaļināšanas kalkulators, tāpat, ja rodas neskaidrības
vai jautājumi, kā savā saimniecībā ieviest zaļināšanu, aicinām pēc iespējas drīzāk,
negaidot pavasari, sazināties ar mūsu biroju. Noteikti centīsimies palīdzēt.
Problēmas saņemt nedēļas ziņas!
Pēdējā mēneša laikā esam saņēmuši vairākus Jūsu zvanus ar jautājumu, kādēļ
vairāk netiek sūtītas iknedēļas elektroniskās ziņas? Nekas nav mainījies un ziņas
katru piektdienu tiek sūtītas, bet ir problēmas tiem saņēmējiem, kuriem e-pasts
ir www.inbox.lv. Šis portāls ir izveidojis jaunu izkārtojumu. Papildus galvenajai inbox.lv mapei ir vēl abonētā, sociālā, u.c. mape. Visi mūsu e-pasti nonāk abonēto
izdevumu sadaļā, jo šī sadaļa pēc inbox.lv izkārtojuma ir domāta tieši jaunumu
vēstulēm. Kā atzina elektronisko vēstuļu apkalpotāju firma www.mailigen.lv, tas
filtrs ir automātisks un pagaidām to nav iespējams apiet, tādēļ aicinām arī turpmāk
apskatīt ziņas e-pastu jaunajā mapē.
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Savukārt tie biedri, kuri nav parakstījušies par elektronisko ziņu saņemšu, aicinām pievienoties un ziņot par savu e-pastu mūsu biroja administratori Daci Freimuti, rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv vai zvanot uz biroju pa tālruni
67027044. Tāpat aicinām paziņot informāciju, ja esat nomainījuši e-pastus.
Esam dzirdējuši, ka dažkārt biedriem ir bažas, ka, ja paziņos mums e-pastu,
turpmāk nesaņems drukātos izdevumus pastā. Zinām, ka drukātie izdevumi ir daudzu iemīļoti, tādēļ varam garantēt — ja gribēsiet, arī pēc ziņu saņemšanas sākuma
e-pastā, arī turpmāk varēsiet saņemt arī drukātos izdevumus ar pasta palīdzību.
Tādi biedri, kas saņem ziņas gan elektroniski, gan drukāti ir visnotaļ daudz. Iespēja
saņemt ziņas elektroniski tikai paver iespēju Jums saņemt informāciju vairāk un
ātrāk.
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Ko mēs šomēnes darījām?
Tikāmies ar Finanšu ministru Jāni Reiru
Janvāra sākumā tikāmies ar Finanšu ministru Jāni Reiru, lai iepazīstinātu ar
situāciju lauksaimniecībā un uzsāktu risināt lauksaimnieku problēmjautājumus.
Dodoties uz tikšanos, mūsu pārrunājamo jautājumu saraksts bija gana liels, sākot ar lauksaimniekiem paredzētās krāsotās dīzeļdegvielas jautājumu, nekustamā
īpašuma nodokļa celšanu neapstrādātai lauksaimniecībā izmatojamai zemei, kas
pieder juridiskajām personām (līdz 5%), par pievienotās vērtības nodokļa likmes
samazināšanu veselīgai pārtikai, likmes palielināšanu neveselīgai pārtikai un sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu augkopības un lopkopības saimniecībās u.c.
jautājumi. Tomēr tikšanās laikā visi jautājumi netika izskatīti. Kā sarunas vedās, komentāru sniedz mūsu priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: «Janvāra sākumā mēs finanšu
ministru Jāni Reiru iepazīstinājām ar lauksaimniekiem aktuālajiem jautājumiem.
Diskutējot par sezonas laukstrādnieka nodokli, ministrs izvērtēs sistēmas efektivitāti pagājušajā gadā un turpinās sistēmu pilnveidot, lai to varētu ieviest arī citos lauksaimniecības sektoros. Ministrs izvērtēs pašreizējo situāciju ar nekustamā
īpašuma nodokli neapstrādātai zemei. Kā arī iespējams tālāk lems par nekustamā
īpašuma nodokļa likmes palielināšanu juridiskajām personām piederošajai neapstrādātai lauksaimniecības zemei. Tāpat ministrs apņēmās meklēt risinājumus, lai
zemes iegādes izmaksas lauksaimnieki varētu iekļaut uzņēmuma izmaksu daļā.»
Savukārt Finanšu ministrs Jānis Reirs pēc tikšanās atzina: «Šī bija pirmā mūsu
abpusējā tikšanās, kuras laikā pārrunājām lauksaimniekiem aktuālās problēmas
un vienojāmies turpmāk veidot tradīciju, tiekoties vismaz reizi ceturksnī. Jāsaka
gan, ka par atsevišķiem jautājumiem, piemēram, samazināto PVN likmi pārtikai
jau vairākkārt Finanšu ministrija ir norādījusi, ka to nav iespējams īstenot. Turpretī
“zaļais iepirkums” ir iespēja mūsu lauksaimniekiem konkurēt ar citu valstu produkcijas piegādātājiem. Tāpat atkārtoti vēlos aicināt tos uzņēmumus, kas cietuši no
Krievijas noteiktā embargo, izmantot valsts piedāvātos atvieglojumus.»
Pēc mūsu iniciatīvas, Saeimā sākas diskusijas par iespējamajiem
grozījumiem Meža likumā
Mēs nepiekrītam, ka no 1. janvāra aizaugušās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes (LIZ) platības Zemkopības ministrija (ZM) automātiski vēlas ieskaitīt meža
platībās. Tāpēc 20. janvārī kopā ar mūsu biedriem: Valdi Zuju, Jāni Dzeni, Andri Felsu, Raiti Unguru, kā arī Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru
un mūsu lauksaimniecības politikas ekspertu Mārtiņu Tronu piedalījāmies Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kur tika
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skatīti iespējamie grozījumi «Meža likuma» 3.panta 2.punktā, kas nosaka, ka par
mežu no 2015.gada 1.janvāra tiek uzskatīta 0,5 ha un lielāka platība, uz kuras ir
izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri.
Šobrīd mēs esam saņēmuši neskaitāmus neizpratnes pilnus zvanus no saviem
un citu organizāciju biedriem un iebilduma vēstules no trīspadsmit pašvaldībām:
Madonas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes,
Riebiņu novada domes, Preiļu novada domes, Aglonas novada domes, Vārkavas
novada domes, Smiltenes novada domes, Krustpils novada pašvaldības, Rēzeknes
novada pašvaldības, Balvu novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas novada domes, Ciblas novada domes, Latgales plānošanas reģiona, Alojas
novada lauksaimniekiem (ar 40 parakstiem), Krustpils novada lauksaimniekiem (ar
175 parakstiem), Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes un biedrībām: «Latvijas Aitu audzētāju asociācija» un «Gaļas liellopu audzētāju biedrības».
Lielākā daļa pašvaldību un lauksaimnieku vēstulēs aicina atlikt normas stāšanos
spēkā termiņu vismaz līdz 2025.gada 1.janvārim.
20.janvārī pēc pusotras stundas garas diskusijas tika nonākts pie tā, ka Saeimas
deputāti pagaidām nav gatavi vērt vaļā likumu, bet ir gatavi veikt grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, lai noņemtu birokrātisko slogu aizaugušas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanai ražošanā. Komisijas vadītājs palūdza Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru Armandu Krauzi sagatavot
prezentāciju komisijai, kas lauksaimniekiem ir jādara, lai aizaugušo lauksaimniecībā izmantojamo zemi, pēc esošā likumdošanas nosacījumiem varētu atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā. Tāpat iespējamos risinājumus, lai mazinātu birokrātisko
slogu šajā jautājumā. Pēc mūsu uzskaitījuma, šobrīd ir jāveic aptuveni 12 – 15 dažāda veida darbības, lai likumīgi šo zemi varētu atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā. Mūsuprāt, lauksaimniekiem tas ir lieks papildus slogs.
Tāpat šajā «Meža likuma» jautājumā tikāmies ar Valsts prezidenta kancelejas
vadītāja vietnieku Reini Bērziņu, Tiesībsargu biroja pārstāvjiem un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem.
Joprojām katru dienu saņemam zvanus no lauksaimniekiem, kuri ir par likuma
atlikšanu vismaz uz 2025.gadu, jo vēlās saimniekot Latvijā, bet no brīvajām zemēm
ir jānoņem apaugumi, kas prasa ļoti ilgu laiku un smagu darbu.
Tāpat atgādinām, ka detalizēta informācija par jaunajiem nosacījumiem tika
publicēta mūsu Ziemassvētku žurnālā un ir atrodama arī mūsu mājas lapā! Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mūsu lauksaimniecības politikas ekspertu
Mārtiņu Tronu, t. 29805456
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Maira Dzelzkalēja piedalījās Copa Valdes sēdē Briselē
Janvārī COPA-COGECA vadība, tai skaitā mūsu priekšsēdētāja vietniece Maira
Dzelzkalēja tikās ar Eiropas Savienības Prezidentūras — Latvijas pārstāvjiem, lai
pārrunātu šī pusgada darbības prioritātes lauksaimniecības sektorā. Latvijas Zemkopības ministrijas pārstāvis Briselē, Aivars Lapiņš norādīja, ka darba prioritātes ir
sekojošas:
1) Vienprātības panākšana attiecībā uz izmaiņās bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanā;
2) KLP vienkāršošana, neskarot nākotnes politiku, bet tikai rodot risinājumus akūtajām šī brīža politikas ieviešanas nejēdzībām;
3) Starptautiskā tirdzniecība — risinot gan jautājumus, kas skar Krievijas embargo, gan aktīvi vadot sarunas par TTIP (Brīvās tirdzniecības līgums starp ASV un
ES);
4) Klimata izmaiņu likumdošanas ietekmes uz lauksaimniecību analīze;
5) Vairāki citi mazāka apjoma jautājumi, kā piemēram, jaunie marķēšanas noteikumi, dzīvnieku veselības likums u.c.
No Eiropas lauksaimnieku puses atzīmējām, ka mums ir ļoti svarīgs gan politikas vienkāršošanas jautājums, un esam gatavi ņemt aktīvu dalību darbā, gan jautājumi, kas skar tirdzniecību. Ceram, ka Latvijas Prezidentūras laikā tiks turpināts un
atrasts veids, kā palīdzēt tām valstīm un nozarēm, kas nespēj atgūties no Krievijas
pārtikas importa embargo sekām. Kārtējo reizi paudām savu nostāju jautājumā par
starptautisko tirdzniecību, ka nedrīkst lauksaimniecības sektoru upurēt citu sektoru vajadzību apmierināšanai (piemēram, mašīnbūves sektora labā) un nedrīkst
piekāpties, pazeminot ražošanas un pārstrādes standartus un atļaujot ievest Eiropā produkciju, kas ražota izmantojot Eiropā aizliegtas metodes.
Uz jautājumu, vai tuvākajā Ministru Padomē tiks apspriests jautājums, kas skar
situāciju piena sektorā Baltijā un Polijā, Aivars Lapiņš apstiprināja, ka jautājums
ir darba kārtībā, bet šobrīd neredz iespēju panākt kādu vienošanos, jo katram ES
Lauksaimniecības ministram ir kāda problēma, visi prasa palīdzību, tai pašā laikā
nav gatavības par kaut ko vienoties!
Piedalījāmies diskusijā par Eiropas aktuālajiem darbiem
Ceturtdien, 8.janvārī Latvijā oficiāli tika atklāta Latvijas Prezidentūru Eiropas
Savienībā. Šī pasākuma ietvaros, mūsu priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja
piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas rīkotajā diskusijā, kurā piedalījās vairāki Eiropas Komisijas Komisāri, Saeimas deputāti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
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Ekonomiskās un finanšu sadarbības, nodokļu un muitas Komisārs Pierre Mascovici klātesošos iepazīstināja ar Eiropas plāniem ekonomikas atveseļošanai. Šīm
mērķim tikko ir panākta vienošanās par daudzmiljardu investīciju programmu, par
kuras noteikumiem šajā pavasarī cer, ka valdību vadītāji vienosies. Šie līdzekļi ir
paredzēti lieliem investīciju projektiem, kā arī kredītprogrammām Mazo un vidējo
uzņēmumu attīstībai, to uzņēmējdarbības dažādošanai. Latvijā uzņēmējdarbības
programmu atbalsta programmas vadīs jaunā finanšu institūcija ALTUM.
Veselības un pārtikas nekaitīguma Komisārs Vieteni Andriukaitis atzīmēja, ka
ES ir līdere pārtikas drošībā un Latvijas Prezidentūras laikā tiks risināti vairāki svarīgi jautājumi, piemēram par jauno pārtiku, dzīvnieku barību un oficiālajām kontrolēm.
Reģionālās politikas Komisāre Corina Cretu (RU) pastāstīja, ka ir apsveicami,
ka visu Baltijas valstu Kohēzijas programmas ir veiksmīgi apstiprinātas un savlaicīgi
varēs sākties investīcijas. Budžeta un cilvēkresursu viceprezidente Kristalina Georgijeva pauda viedokli, ka šai Eiropas Komisijai ir jāapgriež ar «kājām gaisā» Eiropas politika ar to domājot, ka ir jātiek galā ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Pirmkārt,
beidzot ir jāizveido reāls kopīgais Eiropas tirgus, kā piemēru minot enerģijas un
telekomunikāciju tirgus. Otrkārt, jāatdzīvina uzņēmējdarbība Eiropā, jo ir pieejami
resursi (nauda), bet realitāte ir tā, ka šī nauda netiek likta lietā. Katru gadu budžetā
līdz šim ir palikuši lieli neizmantotas naudas resursi.
Mūsu Lauksaimnieku Jaungada balle Jelgavas pilī
Kā katru gadu, arī šogad janvāra otrajā sestdienā Jelgavas pilī kopā suminājām
jauno lauksaimnieku konkursa «Senču aicinājums» finālistus un līksmi atpūtāmies
mūsu Lauksaimnieku Jaungada ballē.
Ballē šogad mūs ar savu kultūras programmu iepriecināja estrādes mākslinieks
Viktors Lapčenoks, kabarē šovs kopā ar meitenēm no deju grupas «Fandango»,
muzikāls priekšnesums no Sandras Kiseles, fantastisks iluzionists Genādijs Paļčevskis apbūra mūs ar tiešām neticamiem priekšnesumiem un radošās darbnīcas visa
vakara gaitā: veiksmes monētas kalšana, foto darbnīca, piparkūku apgleznošana,
viktorīna par lauksaimniecību un kopīgas gleznas veidošana. Un kā nu bez balles
muzikantiem?! Šogad mums spējēja profesionāla un ļoti atraktīva grupa «Tvīda
orķestris», kas dažiem apmeklētājiem izklausījās pat kā grupa «Prāta vētra»!
Runājot par konkursu «Senču aicinājums», konkurss šogad norisinājās jau
piekto reizi. Šogad konkursam tika pieteikti 33 jaunie lauksaimnieki no visas Latvijas. Pēc rūpīgas pretendentu izvērtēšanas, dalību konkursa otrajā kārtā turpināja
16 zemnieki, kuri pārstāv ļoti dažādu saimniecību spektru — puķkopība, augļkopība,
dārzeņkopība, graudkopība, piena un gaļas lopkopība.
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Konkurss pirmo reizi notika 2010.gadā, un gadu gaitā konkursa uzvarētāju godā
ir bijuši Inga un Zigmunds Kalniņi no Aizputes novada, Valdis Zujs no Rēzeknes
novada, Jānis Vaivars no Skrīveru novada un Aija Šneidere un Jānis Miķelsons no
Limbažu novada.
Bet, kā mums gāja šogad? Kā jau rakstījām īsajās ziņās, par šī gada konkursa uzvarētāju vienbalsīgi nobalsoja un galveno balvu ieguva z/s «Adzelvieši» saimnieks
Matīss Grīnbergs no Burtnieku novada.
Z/s «Atdzelvieši» saimnieks Matīss Grīnbergs: «Konkursā piedalījos pirmo reizi.
Kad mani nosauca kā 2014. gada «Senču aicinājuma» titula ieguvēju, biju uztraucies
un ļoti pārsteigts. Uzvara šajā konkursā ir visas ģimenes nopelns — es turpinu sava
tēva iesākto saimniekošanu un ceru, ka mans dēls būs turpinātājs. Tāpat šī uzvara ir
stimuls un dzenulis vēl labāk turpināt uzsākto.»
Savukārt arī pārējie dalībnieki nepalika bez atzinībām, jo šogad mums bija ļoti
daudz simpātiju balvas un konkursa atbalstītāju & lieldraugu balvas.
Zemkopības ministrijas simpātiju balva nonāca pie Gundara Lāča (z/s «Dzintarlāči») no Tērvetes novada, «Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum» simpātiju balva tika pasniegta Marikai Grīslītei (SIA «Krīgeri») no Auces novada, Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas balva nonāca pie Zigmunda Skuteļa
(z/s «Jūzupeņi») no Preiļu novada, Latvijas Jauno zemnieku kluba simpātija bija
Jānim Hercbergam (z/s «Vizbuļi») no Dobeles novada, Lauku atbalsta dienesta
simpātiju balva nonāca pie Mārtiņa Boguša (z/s «Apiņi») no Ilūkstes novada. Latvijas Lauksaimniecības universitātes simpātiju balva tika pasniegta Edgaram Bitem
(z/s «Baloži») no Kokneses novada un biedrības «Zemnieku saeima» balva nonāca
pie diviem konkursa dalībniekiem: Roberta Ločmeļa (z/s «Mazdzērvītes») no Kocēnu novada un Jāņa Čaunāna (z/s «Liepas») no Riebiņu novada, savukārt Latvijas
Lauku konsultācijas un izglītības centra simpātiju balva tika pasniegta Inesei un
Mārim Klodāniem (z/s «Mucenieki») no Preiļu novada.
Tāpat savas simpātiju balvas pasniedza arī konkursa atbalstītāji un draugi.
Uzņēmuma «Konekeso» simpātiju balva nonāca pie Matīsa Grīnberga (z/s «Atdzelvieši») no Burtnieku novada un Roberta Ločmeļa (z/s «Mazdzērvītes») no
Kocēnu novada, uzņēmuma «Dimela Veta Latvija» simpātija bija Lindai Venckus
(SIA «Liepvidi») no Saldus novada, LPKS «Latraps» simpātiju balva nonāca pie Solvitas Čaunānes un Kaspara Božes (IK «Kaso») no Vārkavas novada un izdevniecības «Saimnieks» simpātiju balvas tika pasniegtas Aldim Upeniekam (z/s «Kvedervecumi») no Vārkavas novada, Aleksandram Medvedevam (z/s «Dzērves») no
Dobeles novada, Kasparam Paeglem (z/s «Vējiņi») no Alūksnes novada un Ilonai
Lečei (z/s «Paparžkalni») no Limbažu novada.
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Visi konkursa finālisti saņēma veicināšanas balvas — iespēju paviesoties Eiropas
Parlamentā Briselē un žurnāla «AgroTops» abonementu.
Pasākuma foto attēli pieejami mūsu mājas lapā un sociālajā portālā
www.facebook.com sadaļā Zemnieku saeima!
Balles organizatores Māras pārdomas!
Tagad, kad pamazām nogurums ir atkāpies un galvā salikts viss pa plauktiņiem,
es vēlējos Jums visiem izteikt milzīgu pateicību par to, ka bijāt mūsu Lauksaimnieku Jaungada ballē.
Gribētos sākt ar atbalstītājiem — «Amserv Motors» kolektīvam, kurš tik draudzīgi un pretimnākoši  atbalstīja mūs, dāvinot fantastisko burvju mākslinieku Genādiju Paļčevski, kurš ļoti veikli mācēja mūs apmānīt un dažu labu, pat «aptīrīt». Man
bija prieks tik kuplā skaitā redzēt «Konekesko» kolektīvu, kurš, manuprāt, ir tikpat
atvērts trakām idejām kā es! Paldies par tiem daudzajiem un skaistajiem vārdiem,
ko no šī uzņēmuma dzirdēju! Es zinu, ka mūsu ceļi noteikti vēl krustosies!
Man jāpiemin arī mūsu uzticamākie atbalstītāji «Basf», «Syngenta» un «Altum». Lai arī «Altum» laika gaitā ir nomainījis savu nosaukumu, šis uzņēmums
tik un tā ir palicis par vienu no mūsu tuvākajiem draugiem.   Tāpat liels paldies
mūsu ilggadīgajiem draugiem «Swedbank» un jauniegūtajiem draugiem — uzņēmumiem «Anzāģe» un «TerraHolding».
Protams, lielu atbalstu es saņēmu no Zemnieku saeimas kolektīva, kas, tā sacīt
jāsaka, ķēra krītošos šķīvjus. Tomēr, vislielākais atbalsts un gandarījums man bija
par Jums, kas atnāca tik plašos pulkos, tik skaistos tērpos un ar tik smaidīgām sejām! Paldies par to, ka ne vētra, ne arī citi pasākumi netraucēja ierasties uz mūsu
balli! Paldies par labajiem vārdiem, paldies par komentāriem un, paldies, ka uzticat
mums rīkot šo lielo Lauksaimnieku Jaungada balli!
Zinu, zinu, ka mūzika beidza spēlēt nedaudz agrāk kā parasti, bet laba taču
daudz nevajag!
Un tomēr, savelkot kopā galus — es palieku parādā vēl vienu stundu mūzikas,
bet to, to jau nākamgad es izpirkšu! Tagad es ķeršos pie nākamā pasākuma gatavošanas un ceru Jūs visus satikt kongresā, kas notiks 2.martā!
P.S. Visi, kas nesaņēma izdrukātās bildītes, lūdzu, ziņojiet man pa e-pastu
mara.sproge@zemniekusaeima.lv vai pa telefonu 26626535.
Māra
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Tiešie maksājumi no 2015.gada
Nr.
p.k.
1.

2.

Atbalsta nosaukums

Pamatnosacījumi atbalsta piešķiršanai

Provizoriskās
likmes 2015.
gadā (EUR)
Vienotais platību Ja maksājumam pieteiktā zālāju platība nav noga58,00/ha
maksājums (VPM) nīta vai nopļauta un novākta noteiktajos termiņos,
par šo platību atbalsts netiks piešķirts, turklāt tiks
piemērota arī pārdeklarācija.
Maksājums par kārtējā gada 15.jūnijā īpašumā vai
tiesiskā valdījumā (lietošanā) esošu LIZ, kas ir uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī un kuras kopējā
platība ir ≥ 1 ha, ko veido ≥ 0,3 ha lauki.
34,00/ha
Maksājums par
Lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības uz VPM, visos
savos atbalsttiesīgajos hektāros jāievēro šādas zaļiklimatam un
videi labvēlīgām
nāšanas prasības:
lauksaimniecības
1) kultūraugu dažādošana (ja aramzeme ir ≥
praksēm
10 ha);
(Zaļināšanas mak2) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana (visiem, nesājums)
atkarīgi no aramzemes ha skaita);
3)

3.

ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) izveidošana
un/vai uzturēšana lauksaimniecības zemē (ja
aramzeme >15 ha)
Zaļināšanas prasības nav jānodrošina bioloģiskajām
saimniecībām un saimniecībām, kurās aramzemes
platība < 10 ha. Šādas saimniecības zaļināšanas maksājumu saņems automātiski.
Ja saimniecība ir daļēji bioloģiska, tad zaļināšana
nav jānodrošina uz tiem aramzemes ha, kas apsaimniekoti bioloģiski, bet ir jānodrošina uz atlikušajiem
«nebioloģiskajiem» aramzemes ha, ja tie ir ≥10 ha.
Maksājums gados Maksājumu piešķir maksimāli uz 5 gadiem, skaitot
jaunajiem laukno saimniecības izveidošanas gada.
saimniekiem
Maksājumu piešķir fiziskām vai juridiskām personām:
1)

kurām ir tiesības saņemt VPM;

2)

kuras pirmo reizi dibina lauku saimniecību kā
saimniecības vadītāji, vai kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 5 gadu laikā pirms pirmā
pieteikuma iesniegšanas VPM;

3)

kuras tajā gadā, kad piesakās Maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem, nav vecākas
par 40 gadiem.

44,00/ha
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Maksājumu piešķir par pirmajiem 90 ha.
Par saimniecības dibināšanas brīdi tiek uzskatīts:
•

pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
vai;

•

deklarēti lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi
VID vai;

•

4.

Mazo lauksaimnieku atbalsta
shēma

reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot lauksaimniecisko darbību kā personas darbības veidu VID.
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā varēs pieteikties tikai 2015.gadā, bet izstāties varēs jebkurā
brīdī, sākot no 2016.gada. Fiksēts ikgadējais maksājums uz saimniecību. Jāsaglabā vismaz tāds ha
skaits, kas atbilst lauksaimnieka īpašumā esošo
vai nomāto atbalsttiesīgo ha skaitam, kas deklarēti
2015.gadā. Minimālā platība — 1 ha. Saimniecībā
nav jāievēro zaļināšanas prasības.
Nekādas MLS paredzētās priekšrocības nepiešķir
tiem lauksaimniekiem , par kuriem ir noskaidrots,
ka pēc 18.10.2011. viņi mākslīgi radījuši apstākļus,
lai gūtu priekšrocības no mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas.
Ja piesakās uz Mazo lauksaimnieku atbalstu, tad
nav tiesību saņemt citus TM:
1)

VPM;

2)

Saistīto atbalstu;

500,00/gadā

3) Maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem.
ir tiesības saņemt:
1)

PPVA;

2)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi (MLA);

3)

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos
(BDUZ);

4)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD, iepriekš bija IDIV);

5)

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP);

6)

Bioloģiskā lauksaimniecība;

7)

5.
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Natura 2000 mežiem.
Saistītais atbalsts:
1) par slaucamām Atbalstu piešķir par slaucamu govi, ja:
govīm
•
noturētas lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz
6 mēnešus pēc kārtas pārraudzības gadā no
01.10. līdz kārtējā gada 30.09.;

147,00/dzīvn.
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•

2) par kazām

3) par liellopiem

4) par aitu mātēm

piešķir par govi, kuras vidējais izslaukums no
govs pārraudzības gadā no 01.10. līdz kārtējā gada 30.09. sastāda vismaz 5500 kg (vai
4500 kg bioloģiskajās saimniecībās);
•
ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi;
•
saimniecības ganāmpulkā tiek veikta pārraudzība.
Atbalstu piešķir par ganāmpulkā esošām kazām, ja:
•
15.maijā ganāmpulkā ir vismaz 3 kazu mātes,
kas ir atnesušās;
•
kārtējā gada laikā ganāmpulkā ir vismaz 3 atbilstošas kazu mātes, kas ir atnesušās kārtējā
gadā vismaz vienu reizi;
•
noturētas saimniecības ganāmpulkā vismaz
6 mēnešus;
•
ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi.
Atbalstu piešķir par liellopiem, kas pieder pie gaļas
šķirnei vai kombinētajai (piena-gaļas) šķirnei vai
iegūti krustojumā ar minēto šķirnes dzīvnieku:
•
bulli, vērsi;
•
teli, kas vēl nav atnesusies;
•
zīdītājgovi,
JA
•
minētie dzīvnieki (bullis, vērsis, tele) saimniecībā sasnieguši 16 mēnešu vecumu;
•
noturēti saimniecībā kārtējā gadā vismaz
6 mēnešus (bullis, vērsis, tele, zīdītājgovs);
•
ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi.
Atbalstu piešķir par aitu mātēm, ja iesnieguma iesniegšanas gada laikā:
•
ganāmpulkā uz 15.05. ir vismaz 3 aitu mātes,
kas ir atnesušās;
•
kārtējā gada laikā ganāmpulkā ir vismaz 3 atbilstošas aitu mātes, kas ir atnesušās kārtējā
gadā vismaz vienu reizi un pieder pie gaļas
šķirnes vai iegūtas krustojumā ar gaļas šķirnes
dzīvnieku;
•
noturētas saimniecībā vismaz 6 mēnešus;
•
ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi.

19,00/dzīvn.

62,00/dzīvn.

10,00/dzīvn.
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Atbalstu piešķir par kārtējā gadā izveidotām proteīnaugu platībām, ja:
•
tīrsējā iesēj: lauku pupas, zirņus, vīķus, lupīnas,
lucernu, austrumu galegu, sarkano āboliņu,
bastarda āboliņu, balto āboliņu VAI
•
iepriekšminētos proteīnaugus audzē maisījumos ar graudaugiem, un proteīnaugu īpatsvars
nav mazāks par 50%;
•
platība ar proteīnaugiem un/vai to maisījumiem kopā ir vismaz 1 ha;
•
izaudzētie proteīnaugi netiek izmantoti enerģijas ieguves mērķim.
6) par cietes kartu- Atbalstu piešķir par iesnieguma gadā izveidotām
peļiem
cietes kartupeļu stādījumu platībām, ja:
•
lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar kartupeļu cietes ražotāju;
•
no 1 ha novāktiem un kartupeļu cietes ražotājam piegādātajiem cietes kartupeļiem iegūtas
vismaz 3t kartupeļu cietes;
•
minimālā platība, par kuru piešķirams
atbalsts – 1 ha.
7) par sēklas kartu- Atbalstu piešķir par iesnieguma gadā izveidotām
peļiem
sēklas kartupeļu stādījumu platībām, ja
•
tajās iestādīti PB, B, vai C1 kategorijas sēklas
kartupeļi;
•
ir izpildītas kartupeļu sēklaudzēšanas prasības
(t.sk. ir iegūta PB, B vai C1 kategorijas sēkla);
•
kartupeļi ir novākti un līdz nākamā gada 30.04
sertificēti;
•
minimālā platība, par kuru piešķirams
atbalsts – 1 ha.
Atbalstu piešķir par sertificētu stiebrzāļu un lopbarī8) par sertificētām stiebrzāļu un bas augu sēklu sējuma platībām, ja:
lopbarības augu
•
tajās tiek audzēts: pļavas timotiņš, pļavas ausēklām
zene, hibrīda airene, daudzziedu viengadīgā
airene, sarkanā auzene, ganību airene, niedru
auzene, pļavas skarene, kamolzāle, sarkanais
āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, vanagnadziņi,
sējas zirņi, vīķi, lauku pupa vai lupīna;
•
ir izpildītas stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības (t.sk. ir iegūta PB, B vai C
kategorijas sēkla);
•
minimālā platība, par kuru piešķirams
atbalsts – 1 ha.
5) par proteīnaugiem
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9) par sertificētu
labības sēklu

Atbalstu piešķir par labības sējumu platībām, ja:
•
tajās tiek audzēts: kvieši (Triticum aestivum
L., Triticum spelta L.), rudzi (Secale cereale L.),
tritikāle (Triticosecale Wittm), mieži (Hordeum vulgare L.), auzas (Avena sativa L., Avena
byzantina K.Koch, Avena nuda L.), griķi (Fagopyrum esculentum Moench);
•
ir izpildītas labības sēklaudzēšanas prasības (t.
sk. ir iegūta PB, B vai C kategorijas sēkla);
•
minimālā platība, par kuru piešķirams atbalsts –
1 ha.
10) par vasaras
Atbalstu piešķir par vasaras miežu sējumu platībām,
miežiem
ja:
•
minimālā platība, par kuru piešķirams
atbalsts – 1 ha.
11) par vasaras
Atbalstu piešķir par iesnieguma gadā izveidotām
rapsi
vasaras rapša sējuma platībām, ja:
•
minimālā platība, par kuru piešķirams atbalsts – 1 ha.
12) par augļiem un Atbalstu piešķir par iesnieguma gada augļu un ogu
ogām
platībām, ja:
•
tajās audzē: vīnogas, ābeles, bumbieres, krūmcidonijas, smiltsērkšķus, saldos un skābos ķiršus, plūmes, dārza pīlādžus, zemenes, krūmmellenes, dzērvenes, upenes, jāņogas, ērkšķogas, aronijas, avenes, kazenes.
•
minimālā platība, par kuru piešķirams
atbalsts – 1 ha.

104,00 /ha

26,00 /ha

19,00 /ha

124,00 /ha

LAP pasākumi 2015.gadā
Pasākums/
apakšpasākums

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

1. AGROVIDE UN KLIMATS
1) Bioloģiskās
Būtiskākās izmaiņas:
daudzveidības
uzturēšana zālā- - Bioloģiski vērtīgos zālājus turpmāk
apsekos Dabas aizsardzības
jos (BDUZ)
pārvalde.
- Pēc apsekojuma BVZ kļūst vai nu
par Eiropas nozīmes biotopu vai arī
zaudē savu statusu.
- Eiropas nozīmes biotopu statusa
iegūšanas gadījumā saistības turpina
ar jaunu likmi

Grupas/ kategorijas
BVZ, kas atbilst pamatnosacījumiem
Zālājs auglīgās
augsnēs un putnu
dzīvotnēs
(ES aizsargājamo
biotopu kodi:
6270_1; 6450_1;
6450_2; 6510_1;
6510_2)

Provizoriskās
likmes 2015.
gadā
55,00/ha
83,00/ha
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Saimniekošanā noderīgi
Pasākums/
apakšpasākums

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

Grupas/ kategorijas

Statusa zaudēšanas gadījumā
agrovides saistības netiek
pārtrauktas
Izglītības dokuments par attiecīgu
kursu apmeklēšanu
Atbilstības nosacījumi:
Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu, ja:
1. veic uz atbalsttiesīgas
lauksaimniecības platības
apsaimniekošanu vismaz 1 ha
platībā, kuru var veidot lauki
vismaz 0,3 ha platībā;
2. atbalstam pieteiktā platība
ir bioloģiski vērtīgais zālājs
(noteiktas līdz 2013.gadam,
saņem pamatmaksājumu) vai
no lauksaimnieciskās darbības
atkarīgais ES nozīmes biotops
vai putnu dzīvotne (noteikts pēc
2013.gada, saņem diferencēto
atbalsta maksājumu).
Ierobežojumi:
Par attiecīgo platību atbalsta saņēmējs
nevar saņemt vienlaicīgi atbalstu no
pasākuma «Bioloģiskā lauksaimniecība»,
VSMD un RLZP.

Zālāji mēreni auglīgās augsnēs
(ES aizsargājamo
biotopu kodi:
6270_2; 6270_3;
6450_3)
Zālāji nabadzīgās
augsnēs
(ES aizsargājamo
biotopu kodi:
1630_1;5130_1;
6120; 6210; 6230;
6410; 6530_1)
Ārpus lauku blokiem esošie ES aizsargājamie biotopi
(ES aizsargājamo
biotopu kodi:
1630_2; 6110;
2130; 2190; 2320;
2330; 4010; 4030;
5130_2; 6530_2;
7230)

-

Saistību periods: 5 gadi
Saistības:
1. Zālāji jāuztur labā stāvoklī, veicot
ekstensīvu lauksaimniecisko darbību,
t.i, zālāju apsaimniekošana, tos
noganot un/vai nopļaujot, ievērojot, ka:
1) noganot:
•
atļauts ganīt ar zālēdāju
(atgremotāju, t.sk. zirgu) dzimtas
dzīvniekiem;
•
nav atļauta augsnes bojāšana, ko
izraisa pārganīšanas efekts, kad
nosacītais zālēdāju lopu blīvums
ir vairāk kā 0,9 nosacītās liellopu
vienības uz 1 ha vidēji ganību
sezonā;
•
nepietiekami noganītās platības
līdz 15. septembrim ir appļaujamas
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Provizoriskās
likmes 2015.
gadā
155,00/ha

206,00/ha

330,00/ha

Saimniekošanā noderīgi
Pasākums/
apakšpasākums

2) Vides saudzējošu metožu
pielietošana
dārzkopībā
(VSMD)

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

Grupas/ kategorijas

2) nopļaujot:
•
nebojā augsnes virskārtu, izvēlas
augsnes mitruma apstākļiem
piemērotu pļaušanas tehniku;
•
1 reizi gadā nopļauj (nopļauto zāli
novāc aizved prom no lauka ne
vēlāk kā līdz 15.septembrim);
2.Neveic iekultivēšanas pasākumus
(piemēram, neapstrādā augsni mehāniski, nelieto sintētiskos
minerālmēslus, ķīmiskos augu
aizsardzības līdzekļus, neveic graudzāļu
un tauriņziežu sēklu piesēja utml.).
3. Jākārto lauku vēsture, kurā jāatzīmē
visi veiktie pasākumi, lai izpildītu
iepriekšminētās prasības.
4. Vēlākais saistību 2.gadā ir jābūt
iegūtām pamatiemaņām zālāju biotopu
vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.
ābeles, bumbieres,
Būtiskākās izmaiņas:
ķirši, plūmes, melPasākums tiek īstenots līdzīgi kā IDIV.
lenes (krūmmelNekādu būtisku izmaiņu nav.
lenes), dzērvenes,
Atbilstības nosacījumi:
zilenes
avenes, kazenes,
Atbalsta pretendents var saņemt
upenes, jāņogas,
atbalstu, ja:
zemenes, ērkšķo1) veic lauksaimniecisko darbību
gas, krūmcidonijas,
uz atbalsttiesīgās lauksaimniecības
smiltsērkšķi, aroplatības vismaz 1 ha platībā, kuru veido
nijas
lauki vismaz 0,3 ha platībā;
ziedkāposti, kāposti
2) pēc VAAD pārbaudes atbastam
(baltie, sarkanie,
pieteiktā platība ir ietverta
savojas), burkāni,
Lauksaimniecības produktu integrētās sarkanās bietes un
audzēšanas reģistrā ar atzīmi, ka
citi sakņaugi, lauka
izpildītas atbilstošas vides saudzējošās gurķi,
sīpoli, ķiploki
metodes dārzkopībā.

Provizoriskās
likmes 2015.
gadā

364,00/ ha

229,00/ ha

74,00/ ha

Ierobežojumi:
Par attiecīgo platību atbalsta
saņēmējs nevar saņemt vienlaicīgi
atbalstu no pasākuma «Bioloģiskā
lauksaimniecība», BDUZ un RLZP.
Saistību periods: 5 gadi
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Saimniekošanā noderīgi
Pasākums/
apakšpasākums

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

Grupas/ kategorijas

Saistības:
1. Dārzkopībā pielieto vidi saudzējošas
dārzkopības metodes, kas pārsniedz
pamatprasībās noteiktās (t.sk. Direktīvā
2009/128/EK) tādas kā:
•
lieto mazāk augu aizsardzības
līdzekļus (herbicīdu, insekticīdu un
fungicīdu) un minerālmēslus;
•
veic mehāniskus un bioloģiskus
augu kaitēkļu un slimību un nezāļu
apkarošanas pasākumus.
2. Ir jābūt reģistrētam VAAD
Lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas reģistrā.
----3) Rugāju lauks Būtiskākās izmaiņas:
ziemas periodā Pasākums tiek īstenots līdzīgi kā iepriek(RLZP)
šējā periodā. Nekādu būtisku izmaiņu
nav.
Atbilstības nosacījumi:
Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu, ja veic lauksaimniecisko darbību
atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemē
vismaz 10 ha platībā, kuru veido lauki
vismaz 0,3 ha platībā.
Ierobežojumi:
Par attiecīgo platību atbalsta saņēmējs
nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu no
VSMD un BDUZ.
Saistību periods: 5 gadi
Saistības:
1. Pēc ražas novākšanas līdz 31. martam jāsaglabā neiestrādātas kultūraugu
pēcpļaujas atliekas — rugājus, vai nenopļautas kultūraugu atliekas — vismaz
10 ha platībā;
2. Rugāju laukā pēc ražas novākšanas
aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.
2. BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (BLA1 un BLA2 likmes ir vienādas)
Būtiskākās izmaiņas:
ilggadīgie zālāji,
1) Pāreja uz
aramzemē sētie
bioloģisko lauk- jāsertificē visa saimniecība;
saimniecību
zālāji, papuve
pasākums tiek sadalīts divās
(BLA1)
daļās: sertificētās saimniecības un
saimniecības, kas uzsāk bioloģisko
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Provizoriskās
likmes 2015.
gadā

87,00/ha

97,00/ ha

Saimniekošanā noderīgi
Pasākums/
apakšpasākums

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

-

saimniekošanu un ir pārejas
periodā;
pēc pārejas perioda beigām
saimniecība var izlemt vai turpināt
5 gadu saistības;
nav vairāk sasaiste ar ieņēmumiem
Izglītības dokuments par attiecīgu
kursu apmeklēšanu

Atbilstības nosacījumi:
Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu, ja:
1) veic lauksaimniecisko darbību uz
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes
1ha platībā, kuru veido lauki vismaz
0,3 ha platībā;
2) saimniecība ir ietverta bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmā
atbilstoši Regulas (EK) Nr. 834/2007
«Par bioloģisko ražošanu un bioloģisko
produktu marķēšanu» prasībām.

Grupas/ kategorijas
laukaugi (t.sk. tehniskās kultūras),
pārējās kultūras uz
aramzemes, zālāji
sēklu ieguvei, nektāraugi

Provizoriskās
likmes 2015.
gadā
117,00/ ha

dārzeņi (t.sk. garšaugi)

399,00/ha

kartupeļi un cietes
kartupeļi

397,00/ ha

augļu koki un ogulāji

485,00/ ha

Ierobežojumi:
Par attiecīgo platību atbalsta saņēmējs
nevar pretendēt uz atbalstu pasākumā
«Agrovide un klimats», izņemot
aktivitātē RLZP.
Saistību periods:
BLA1 — 2 gadi, bet, ja saimniecībā
ir ilggadīgo stādījumu platības, tad
saistību periods ir 3 gadi. Pēc minēto
saistību beigām, atbalsta saņēmējs var
pieteikties uz atbalstu «Bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība», uzņemoties
jaunu saistību periodu — 3 gadi.
BLA2 — 5 gadi, bet tiem, kuriem
noslēdzies saistību periods aktivitātē
«Pāreja uz bioloģisko lauksaimniecību,
jaunais saistību periods ir 3 gadi.
Saistības:
1. Jāpapildina iemaņas bioloģiskās
lauksaimniecības produkcijas ražošanā
pirmajos divos saistību gados,
apmeklējot apmācību kursu par
bioloģisko lauksaimniecību 1.pasākuma
«Zināšanu pārnese un informācijas
pasākumi» ietvaros (tikai BLA1);
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Saimniekošanā noderīgi
Pasākums/
apakšpasākums

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

Grupas/ kategorijas

Provizoriskās
likmes 2015.
gadā

2. Ilggadīgo zālāju platības:
•
jānopļauj un jānovāc ne vēlāk kā
līdz 15.septembrim VAI
•
jānogana ar bioloģiski sertificētiem
zālēdāju (atgremotāju, t.sk. zirgu)
dzimtas dzīvniekiem, nodrošinot,
ka to minimālais blīvums ir vismaz
0,3 nosacītās liellopu vienības uz
vienu ilggadīgo zālāju vai aramzemē
sēto zālāju hektāru vidēji ganību
sezonā;
3.Visa saimniecība kopumā (visas
saimniecības vienības, t.sk.dzīvnieki) ir
ietverta bioloģiskās lauksaimniecības
kontroles sistēmā.
3. MAKSĀJUMI APGABALIEM, KUROS IR DABĪGI VAI CITI SPECIFISKI IEROBEŽOJUMI (MLA1 un
MLA2 likmes ir vienādas )
1) Kompensāci- Būtiskākās izmaiņas:
Atbalsta maksāPasākums tiek dalīts divās
jas maksājums
jumiem, kuri pārapakšpasākumos;
par citiem apgasniedz 25 EUR/ha
Kopā ir trīs kategorijas;
baliem, kuros
piemēro atbalsta
maksājumiem tiek piemērot
ir ievērojami
maksājuma samazidegresivitāte
dabas ierobežonājumu jeb degresimainījies
dzīvnieku
saraksts,
jumi (MLA1)
vitāti, bet ne mazāk
kas var tikt izmantots dzīvnieku
kā vidēji 25 EUR/
blīvuma
noteikšanai
2) Kompensāciha saimniecībā.
minimālais dzīvnieku blīvums uz
jas maksājums
Par saimniecības
zālājiem 0,3
par citiem appirmajiem 100 ha
Atbilstības nosacījumi:
gabaliem, kurus
Atbalsta pretendents var saņemt atbal- atbalsts netiks saietekmē specifisstu, ja veic lauksaimniecisko darbību uz mazināts, taču:
ki ierobežojumi
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes • no
(MLA2)
100 – 500 ha —
vismaz 1 ha platībā, kuru veido lauki
90% no atbalsta
vismaz 0,3 ha platībā.
apjoma;
Ierobežojumi: nav ierobežojumu
• 501 ha –
saņemt citus LAP atbalstus
1000 ha — 80%
Saistību periods: Pieteikuma gads
no atbalsta
Atbalstu var saņemt aktīvais lauksaimapjoma;
nieks saskaņā ar Regulas Nr. 1307/2013 • 1001 ha –
9.pantu (fiziska vai juridiska persona),
1500 ha — 70%
kura apsaimniekotā lauksaimniecības
no atbalsta
platība atrodas teritorijā ar dabas
apjoma;
ierobežojumiem, kas noteikta saskaņā • virs 1501 ha —
ar Regulas Nr.1305/2013 32.panta
60% no atbalsta
1.punkta b) apakšpunktu (MLA1) vai,
apjoma.
kura apsaimniekotā lauksaimniecības

22
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Pasākums/
apakšpasākums

Atbilstības nosacījumi, ierobežojumi,
saistības

Grupas/ kategorijas

platība atrodas teritorijā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem, kas noteikta
saskaņā ar Regulas Nr.1305/2013
32.panta 1.punkta c) apakšpunktu
1. kategorija
(MLA2).
Atbalsta pretendentam ilggadīgo
2.kategorija
zālāju vai aramzemē sēto zālāju
3.kategorija
platībā nodrošina minimālo zālēdāju
(atgremotāju t.sk. zirgu) dzīvnieku
blīvumu, 0,3 nosacītās liellopu vienības
uz 1 ha vidēji ganību periodā.

Provizoriskās
likmes 2015.
gadā

25,00/ha
40,00/ha
58,00/ha

4. NATURA 2000 UN ŪDENS PAMATDIREKTĪVAS MAKSĀJUMI
Kompensācijas Būtiskākās izmaiņas:
4 likmes.
maksājums
par Natura 2000
mežu teritorijām Atbilstības nosacījumi:
Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu, ja:
1) ievēro nacionālos normatīvos aktos
noteiktās prasības par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA
2000 teritorijās un mikroliegumos;
2) atbalstam deklarē atbalsttiesīgo
platību vismaz 1 ha platībā, kuru veido
lauki, kuru minimālā platība noteikta
nacionālajos normatīvajos aktos;
Attiecīgajā platībā nacionālā finansējuma kompensējoši maksājumi nedrīkst
pārklāties ar NATURA 2000 maksājumiem, taču, ja atbalsta saņēmējs saņēmis kompensāciju par kopšanas cirtes
aizliegumu, NATURA 2000 maksājumu
var saņemt pilnā apmērā.
Ierobežojumi: nav ierobežojumu saņemt citus LAP atbalstus
Saistību periods: Pieteikuma gads.

Ja pretendentam ir
viena veida aprobežojums vienā zemes
nogabalā, tad par
pieteiktajām platībām šāda zemes
nogabala ietvaros
maksājumu likmes
ir:
1) aizliegta mežsaimnieciskā
darbība, aizliegta
galvenā cirte un
kopšanas cirte
2) aizliegta galvenā
cirte
3)aizliegta kailcirte
Ja pretendentam
ir vairāku veida
aprobežojumi vienā
zemes nogabalā,
tad par pieteiktajām platībām šāda
zemes nogabala
ietvaros maksājumu likme ir:

160,00/ha

120,00/ha
45,00/ha
112,00/ha

Horizontāli:
- Saistību samazinājums nedrīkst pārsniegt 2%
- Gadījumi, kad zeme tiek atsavināta vai mainītas nomas attiecības, tiek
uzskatīti par attaisnotiem gadījumiem, kad netiek prasīts atmaksāt
finansējumu.
23
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Par piena kvotām
Piensaimniecības nozare Latvijā ir aktīvi attīstījusies un arī vēl turpina attīstīties, un ik gadu pārstrādei piegādātā piena apjoms pieaug, līdz ar to valsts piena
kvota pildās aizvien intensīvāk, un 2014. piena kvotas gadā pastāv reāls risks to pārsniegt un maksāt sodu par pārsniegto apjomu (iepriekšējā kvotas gadā izpilde bija
99,10%) 2014. gada decembra beigās piena kvotu pārsniegušo saimniecību skaits
jau tuvojās 1000 saimniecībām. Tādējādi, pēc Lauksaimniecības datu centra datiem, prognozējamā piena kvotas pārpilde ir 2,3% jeb 17 658 353 kg. Matemātiski
sareizinot prognozējamo pārsnieguma daudzumu ar soda naudu, iegūstam kopējo
prognozējamo Latvijas piena kvotas pārsnieguma soda naudu — 4 914 320 eiro.
Piena kvotas pārsniegšanas gadījumā soda naudas iekasēšanas mehānisms
ir parādīts 1.attēlā.

Avots: Lauksaimniecības datu centrs
Pēc attēla redzam, ka līdz 15. maijam Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk
LDC) precizēs piena ražotāju gada deklarācijās norādīto piena daudzumu, ko iesniedz piena pircējs un salīdzinās ar LDC datiem, lai nerastos domstarpības par
pārsniegtās piena kvotas apjomu un aprēķināto maksājuma summu. Pēc šīs informācijas saņemšanas LDC veiks izlīdzināšanu pret tauku saturu un tikai pēc tam
aprēķinās katra piena ražotāja pārsniegto piena daudzumu un maksājumu summu.
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Piena ražotāji un piena pircēji informāciju par maksājumu summu saņems uz 1.jūliju. Piena ražotājs aprēķināto summu par piena kvotas pārsniegšanu ieskaita piena
pircēja kontā līdz 15.septembrim. Savukārt piena pircējs līdz 1.oktobrim šo iekasēto naudas summu pārskaita Lauku atbalsta dienestam, kurš līdz 30. novembrim to
nomaksā Eiropas Komisijai.
Atgādinām, ka saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 79. pantu piena ražotājs ir
atbildīgs par soda naudas samaksāšanu, ja ir pārsniedzis savu pieejamo piena
kvotu.
2015.gada janvāris piena ražotājiem iezīmējās ar piena iepirkuma cenas samazināšanos par 0.01 – 0.03 eiro centu par realizēto piena kg. Arī Vācijā piena iepirkuma cena ir samazinājusies līdz 33 – 35 centi par kilogramu, un analītiķi prognozē,
ka cena samazināsies zem 30 centiem, bet kvotas pārpilde tiek plānota par 4,7%.
Igaunijā piena cena ir 22 – 25 centi par kilogramu, un, kā ziņots, tur jau ir saimniecības, kas sāk izpārdot lopus. Nīderlandē cena samazinājusies līdz 35,8 centi par
kilogramu piena, kas ir par 2 centiem mazāk nekā pagājušajā gadā. Arī šai valstij
kvotas tiks pārsniegtas un kopējā soda nauda būs liela, jo piena ražošana šogad
palielinājusies par 5 – 10%.
Neraugoties uz cenu svārstībām un soda naudām, pēc kvotu brīvlaišanas lielākās piena ražotājvalstis gatavojas palielināt piena ražošanu, līdz ar to arī Latvijas
piena nozarei ir svarīgi saglabāt konkurētspēju un paplašināt ražošanu.
Soda naudas iekasēšana no piena ražotāja, kurš pārsniedzis piena kvotu,
notiks pēc šādas secības:
1. Lauksaimniecības Datu centrs: ja valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta,
katram piena ražotājam aprēķina maksājumu un pieņem lēmumu par iepriekšējā
12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu pēc valsts kopējās neizmantotās piena kvotas daļas proporcionālas pārdales katra ražotāja individuālajai kvotai,
kā arī līdz 1. augustam:
• paziņo katram ražotājam lēmumu par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu un maksājuma summu;
• nosūta Lauku atbalsta dienestam to ražotāju sarakstu, kuriem jāveic maksājums;
• paziņo katram piena pircējam informāciju par maksājuma summu, kas jāiekasē no ražotājiem, kas iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsnieguši piena kvotu;
2. Lauku atbalsta dienests: Ja piena ražotājs nav veicis maksājumu piena pircējam, tad LDC aprēķināto pārsnieguma maksājumu iekasēs Lauku atbalsta dienests, ievērojot Regulas Nr. 1234/2007 84. panta 3. punkta un Regulas Nr. 595/2004
15. panta prasības.
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Lauku atbalsta dienesta atbildes uz Lauksaimnieku organizāciju
jautājumiem 2015.gada 22.janvāra sanāksmē
Janvāra beigās tikāmies ar Lauku atbalsta dienesta vadību, lai pārrunātu Jūsu
iesūtītos jautājumus. Turpinājumā piedāvājam atbildes!
TIEŠIE MAKSĀJUMI
Jautājums: Lūdzam skaidrot, kā Lauku atbalsta dienests noteiks, kura
ir atbalsttiesīga lauksaimniecības zeme, pamatojoties uz MK noteikumu projektā teikto par zālāju platībām «... līdz kārtējā gada 15.augustam ir
noganīti vai nopļauti un novākti...»?
Atbilde: Zālājiem jābūt nopļautiem un novāktiem. Ja ir bijusi ganīšana, tad pēc
ganīšanas jābūt appļautam. Šajā gadījumā zāle nav jānovāc.
ZAĻINĀŠANAS PRASĪBAS
Jautājums: Vai Lauku atbalsta dienests šogad plāno organizēt informējošos seminārus reģionos par jaunajām zaļināšanas prasībām?
Atbilde: Lai Lauku atbalsta dienesta klientus informētu par jaunajiem atbalstiem un to saņemšanas nosacījumiem (tai skaitā arī par zaļināšanas prasībām),
aprīlī tiek plānoti semināri reģionos.
Jautājums: Vai Lauku atbalsta dienestam ir iespēja informēt lauksaimniekus
par iespējamajiem sodiem vai platībmaksājumu samazinājumiem un kādi tie
būs, ja lauksaimnieki nebūs izpildījuši zaļināšanas prasības apzināti vai neapzināti?
Atbilde: Aizpildot platību maksājumu iesniegumu EPS, Lauku atbalsta dienesta
klientiem pirms platību maksājumu iesnieguma apstiprināšanas būs iespēja redzēt
vai ir izpildītas zaļināšanas prasības — ievērota kultūraugu dažādošanas prasība un
atstātas pietiekoši daudz ekoloģiski nozīmīgās platības.
Piemērojamais zaļināšanas maksājuma samazinājums tiek aprēķināts, ņemot
vērā proporciju, kādā nav ievērotas zaļināšanas prasības. Maksimālais sods par zaļināšanas prasību neievērošanu 2015.gadā ir zaļināšanas maksājuma nepiešķiršana.
Lauku atbalsta dienests uz reģionālajiem semināriem sagatavos piemērus, kā
tiks aprēķināti maksājumu samazinājumi par zaļināšanas prasību neievērošanu.
IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS
Pirmajā pieteikšanās kārtā Lauku atbalsta dienests ir saņēmis 1504 projektus. Uz atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās pretendē vairāk
nekā 1450 uzņēmēji. Pēc pašreizējās informācijas, izsludinātais finansējums ar pieteiktajiem projektiem mazo projektu grupā ir nedaudz pārsniegts trīs reģionāla26
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jās lauksaimniecības pārvaldēs: Austrumlatgalē, Lielrīgā un Ziemeļkurzemē. Lielo
projektu grupā tikai trīs reģionālajās pārvaldēs izsludinātais finansējums ar iesniegtajiem projektiem nav sasniegts: Austrumlatgales, Dienviedlatgales un Ziemeļaustrumu RLP. Par to, vai tiks piedalīti papildus līdzekļi iztrūkuma nosegšanai, šobrīd
informācija nav.
Jautājums: Kādas ir prognozes, kad varētu būt nākamās projektu pieņemšanas kārtas 4.1. un 4.2. apakšpasākumos? Kā Lauku atbalsta dienests plāno
turpmākās darbības ar iesniegto projektu izvērtēšanu un nākamās pieteikšanās
kārtas izsludināšanu?
Atbilde: Nākamās kārtas 4. (4.1; 4.2 un 4.3) pasākumā Zemkopības ministrija
plāno izsludināt pavasarī, lai varētu pieteikties jau maijā.
Martā plānota pieteikšanās pasākumā «Ražotāju grupu un organizāciju izveide».
Pavasarī plānotas arī pirmās kārtas pasākuma «Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība» apakšpasākumiem «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai» un «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības».
Jautājums: Vai Lauku atbalsta dienests neuzskata, ka pirms jaunās modernizācijas kārtas būtu jāpārskata attiecināmās izmaksas uz kvadrātmetru atsevišķiem būvju tipiem?
Atbilde: Ja ir kāds būvju tips, kuram kvadrātmetru izmaksas nav paredzētas vispār vai neatbilst esošai tirgus situācijai, šīs attiecināmās izmaksas uz kvadrātmetru
var papildināt vai pārskatīt. Tiek gaidīti konkrēti priekšlikumi.
ATBALSTS JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM
Jautājums: Kādiem jaunajiem lauksaimniekiem jaunajā modernizācijas kārtā varētu tikt piešķirta papildus atbalsta intensitāte?
Atbilde: Investīcijām, ko veic jaunais lauksaimnieks lauku saimniecībā, atbalsta
intensitāti virs pamata intensitātes var palielināt par 10% līdz 20%, augstāku piešķirot būvniecībai, bet nepārsniedzot EUR 400 000 attiecināmo izmaksu apmēru
vienam atbalsta saņēmējam visā programmēšanas periodā.
Jautājums: Kādiem jaunajiem lauksaimniekiem būs iespēja startēt uz jauno
lauksaimnieku atbalstu?
Atbilde: Atbalsta pretendents:
Fiziska persona vai juridiska persona:
1. kas atbilst jaunā lauksaimnieka definīcijai, pieteikuma iesniegšanas brīdī ir ne
vairāk kā 40 gadu veca;
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2. iegūta augstākā vai profesionālā vidējā lauksaimniecības izglītība, kurās apgūti
lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apmērā vai apņemas to iegūt 36 mēnešu laikā;
3. kura pirmo reizi dibina saimniecību kā vadītājs.
Saimniecības izveidošanas gadījumā:
a) reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai iegūtas mantojuma tiesības ne ilgāk kā
12 mēnešus pirms darījumu darbības plāna iesniegšanas vai tā tiek reģistrēta
sešu mēnešu laikā pēc darījumu darbības plāna apstiprināšanas;
b) pirmā pieteikuma iesniegšana platībmaksājumu saņemšanai kā saimniecības
vadītajam. Pieteikums nevar tikt iesniegts pirms projekta iesnieguma/darījumdarbības plāna iesniegšanas;
c) atbalsta saņēmējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ja nepieciešams, kā PVN maksātājs.
Saimniecības pārņemšanas gadījumā:
a) pārreģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā 12 mēnešus pirms darījumu darbības plāna iesniegšanas vai tas tiek pārreģistrēts sešu mēnešu laikā pēc darījumu darbības plāna apstiprināšanas;
b) pirmā pieteikuma iesniegšana platībmaksājumu saņemšanai kā saimniecības
vadītajam. Pieteikums nevar tikt iesniegts pirms projekta iesnieguma/darījumdarbības plāna iesniegšanas;
c) atbalsta saņēmēja reģistrācija kā saimnieciskās darbības veicējs, ja nepieciešams, kā PVN maksātājs.
1) Projekta rezultātā saimniecības atbalsta saņēmējām kā dalībniekam pieder
vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un ir uzņēmuma valdē ar paraksttiesībām.
2) Saimniecības izveidošanas procesu (setting up) uzskata par pabeigtu, kad Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis tiešo maksājumu pieteikumu saimniecības
platību maksājumiem.
3) Saistību periodā (saistību periods ir piecus gadus pēc darījumdarbības plāna
apstiprināšanas):
−− jaundibinātais uzņēmums ir jaunā lauksaimnieka pamatdarba vieta — trešajā saistību gadā ir iegūti vismaz 50% ieņēmumi (apgrozījums) no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, bet piektajā saistību gadā vismaz 50%
ienākumu (pēc nodokļu nomaksas) gūti no lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanas, salīdzinot pret jaunā lauksaimnieka citiem ienākumiem ārpus
28

Saimniekošanā noderīgi

pamatdarba vietas;
−− katru gadu saistību periodā ir jāiesniedz atskaite par sasniegto rādītāju izpildi.
Papildus informācija: Ja runa ir par platību maksājumiem, tad:
Maksājumu piešķir maksimāli uz 5 gadiem, skaitot no saimniecības izveidošanas gada.
Maksājumu piešķir fiziskām vai juridiskām personām:
1) kurām ir tiesības saņemt VPM;
2) kuras pirmo reizi dibina lauku saimniecību kā saimniecības vadītāji, vai kuras
šādu saimniecību jau ir izveidojušas 5 gadu laikā pirms pirmā pieteikuma iesniegšanas VPM;
3) kuras tajā gadā, kad piesakās Maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem,
nav vecākas par 40 gadiem.
Maksājumu piešķir par pirmajiem 90 ha.
Par saimniecības dibināšanas brīdi tiek uzskatīts:
•

pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai vai;

•

deklarēti lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi VID vai;

•

reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot lauksaimniecisko
darbību kā personas darbības veidu VID.
VALSTS ATBALSTS
Apdrošināšanas pasākumi

Jautājums: Kāda summa no 2014. gada subsīdiju līdzekļiem izlietota apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu daļējai segšanai — kopā un cik atsevišķi par mājdzīvnieku apdrošināšanu un par sējumu apdrošināšanu? Cik lielā
platībā apdrošināti 2014. gada rudenī sētie ziemāji?
Atbilde: Kopā 2014.gadā apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu daļējai segšanai izmaksāts — 1 368 161.89 eiro, no tās izmaksāts:
−−

par mājdzīvnieku apdrošināšanu — 514 506.45 eiro;

−−

par sējumu apdrošināšanu — 853 655.44 eiro.
Sēto ziemāju apdrošinātās platības 2014.gadā — 54 316.25 ha.
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TIRGUS PASĀKUMI
Kompensācijas
Jautājums: Lietuviešu augļu un dārzeņu ražotāji kompensācijas
par Krievijas krīzes radītām problēmām jau ir saņēmuši. Kad tās saņems Latvijas
dārzeņu un augļu ražotāji?
Atbilde: Latvijas augļu un dārzeņu ražotājiem ārkārtas atbalsts piešķirts 3000 t
apmērā. Latvijas ražotāji bija tiesīgi īstenot ārkārtas atbalsta pasākumus Eiropas Komisijas piešķīruma ietvaros, bet šobrīd ir izveidojies kopējs pārsniegums 672, 64 t.
Lai noteiktu precizētu atbalsta apjomu (tonnas), ražotāju organizāciju biedriem un
individuālajiem ražotājiem Zemkopības ministrija izskatīšanai virza Ministru kabineta noteikumu grozījumus. Pēc to pieņemšanas Lauku atbalsta dienests noteiks
samazinājuma koeficentu un veiks atbalsta aprēķinus.
LAD plāno veikt ārkārtas atbalsta izmaksu līdz februāra beigām.
ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (EPS)
Jautājums: Kad EPS sistēmā būs redzami iezīmēti zaļināšanas prasību
izpildei paredzētie ainavu elementi?
Atbilde: Ainavu elementi būs redzami publiskajā kartē no 1. februāra. Ainavu
elementu precizēšanu caur EPS būs iespējams iesniegt, sākot ar februāri, bet precizēšanas pieprasījumus ainavu elementu labošanai vai jaunu iekļaušanai 2015.gada
kartēs varēs iesniegt līdz 1.aprīlim. EPS kartēs ainavu elementi būs redzami tad,
kad tiks uzsākta 2015.gada platību maksājumu sezona.
Jautājums: Vai, piesakoties platību maksājumiem no iepriekšējā gada, ir iespēja jaunā gada pieteikumā pārnest iepriekšējā gada pirmo vai, piemēram, pēdējo pieteikumu platību maksājumiem?
Atbilde: Nokopēt var iepriekšējā gada pieteikuma pēdējo apstiprināto variantu, kāds tas bija pieteikts.
Par atbalsta intensitātes palielināšanu modernizācijas projektiem, kuru
mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu samazināšanu
Mēs esam gandarīti, ka lauksaimniekiem ir dota iespēja, izmantojot atbalsta
pasākumus, investēt energoefektīvās tehnoloģijās un būvēs, tādējādi dodot ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
30.septembra noteikumiem Nr.600 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”» investīcijām energoefektīvām būvēm un energoefektīvām iekārtām ir paredzēta papildus 10% atbalsta intensitāte. Uzskatam, ka šāds papildus
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atbalsts ir būtisks, lai lauksaimniekus motivētu veikt šīs investīcijas. Papildus 10%
atbalsta intensitāte tiek attiecināta uz jaunu būvju būvniecību, jaunu iekārtu iegādi kā arī uz esošo ēku rekonstrukcijai. Iekārtu piegādātājs/ražotājs var izsniegt
attiecīgo energoefektivitātes apliecinājumu esošajām ēkām, ja tajās tiks veikta rekonstrukcija, būs nepieciešams papildus ekspertu slēdziens (energoaudits pirms
un pēc rekonstrukcijas). Tomēr atgādinām, ka pie būvniecības max. atbalsta intensitātes projektiem ir 50%! 40% + 10% zālēdāji vai 40% + 10% par energoefektivitāti.
Darījumi ar zemes īpašumiem pēc 2014. gada 1.novembra
Jau iepriekš bijām Jūs informējuši, ka kopš 1.novembra stājās spēkā grozījumi
likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», kas paredz jaunu pieeju tiesiskajam regulējumam darījumos ar lauksaimniecības zemi. Grozījumi vērsti, lai saglabātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ražošanai, kā arī mazinātu spekulatīvos
darījumus ar zemi.
Šobrīt masu medijos atsevišķu pašvaldību pārstāvji izsakās visai kritiski par
jaunajiem nosacījumiem, bet ir jāsaprot, ka jaunie grozījumi darbojās vien pāris
mēnešus un tas ir tikai loģiski, ka gan mēs, gan pašvaldības, gan lauksaimnieki ar
katru darījumu atklāj jaunas nepilnības, kas būtu jāuzlabo! Ar Zemkopības ministriju esam veikuši pārrunas par iespējamajiem uzlabojumiem, lai sistēmu padarītu
ātrāku un efektīvāku. Ir iecere jau februārī, martā veikt izmaiņas likumdošanā, lai
novērstu konkrētas nepilnības. Atgādinām, ka arī citās valstīs šādas sistēmās ieviešana uzreiz nebija ideāla, tāpēc aicinām būt saprotošiem, jo mūsu visu mērķis ir
saglabāt LIZ tam paredzētajam nolūkam — ražošanai!
Tāpat atgādinām, ka detalizēta informācija par jaunajiem nosacījumiem tika
publicēta mūsu Ziemassvētku žurnālā un ir atrodama arī mūsu mājas lapā! Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mūsu lauksaimniecības politikas ekspertu
Mārtiņu Tronu, t. 29805456
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Izmaiņas likumdošanā
Ar 2014. gada 30.decembri spēkā stājās «Noteikumi par lēmumu
pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»
2014.gada 29.decembrī pēc vairākkārtējām saskaņošanām un neskaitāmiem
iebildumiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Finanšu
ministrijas, beidzot ir izsludināti ilgi gaidītie Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi».
Lūdzu ņemiet vērā, ka noteikumi stājās spēkā no 2014.gada 30.decembra un
tas nozīmē, ka sākot ar šo dienu, pašvaldību komisijas var oficiāli sākt vērtēt darījumus ar LIZ (lauksaimniecībā izmantojamo zemi), kā arī potenciālajiem pircējiem
izsniegt vai neizsniegt atļaujas LIZ iegādei.
Ministru kabineta (MK) noteikumu izstrādē un starpministriju sanāksmēs piedalījāmies arī mēs un iespēju robežās darījām visu, lai attiecīgie MK noteikumi ir
pieņemamāki un vieglāk izpildāmi lauksaimniekiem.
Apstiprināti MK noteikumi «Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem»
Latvija 2013. gada jūnija beigās saņēma Eiropas Komisijas (EK) oficiālo paziņojuma vēstuli, ar kuru tika paziņots par pārkāpuma procedūras uzsākšanu saistībā
ar Nitrātu Direktīvas atsevišķu prasību nepilnīgu ieviešanu. Lai izpildītu EK prasības un izbeigtu pret Latviju uzsākto pārkāpuma procedūru, Zemkopības ministrija
ir veikusi smagas sarunas ar EK un panākusi vienošanos. Mēs, Zemnieku saeima
aktīvi iesaistījāmies procesā, sniedzot ierosinājumus un piedaloties diskusijās, lai
jaunās prasības padarītu pēc iespējas zemniekiem izpildāmas. Jaunie MK noteikumi «Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem» un «Īpašās prasības piesārņojošo darbību
veikšanai dzīvnieku novietnēs» paredz vairākas izmaiņas esošajā kārtībā:
−−

Fermentācijas atlieku (Digestāta) apsaimniekošanai noteiktas tādas pašas prasības kā kūtsmēsliem

−−

Mainīti aizlieguma periodu datumi lauku mēslošanai īpaši jutīgajās teritorijās.
Neizkliedē kūtsmēslus un digestātu no 20.oktobra — 15.martam, uz zālājiem
no 5.novembra — 15.martam. Slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem
neizkliedē no 15.oktobra — 15.martam un pārējiem kultūraugiem un zālājiem
15.septembra — 15.martam.
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−−

Noteikumu pielikumos apkopoti dati par kūtsmēslu apjomu un sastāvu, kā arī
noteiktas maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas dažādiem kultūraugiem.

−−

EK prasība bija pilnībā aizliegt pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanu uz lauka. Noteikumi tomēr paredz iespēju izņēmuma gadījumos pakaišu kūtsmēslus novietot
ārpus dzīvnieku novietnes. Piemēram, ja ziemas laikā visus uzkrātos pakaišu
kūtsmēslus nav bijusi iespēja iestrādāt pavasarī, veģetācijas periodā pieļaujams tos uzglabāt uz lauka līdz rudens iestrādei. Tomēr šis tiek uzskatīts par
izņēmuma gadījumu, un tādēļ zemniekam Reģionālajā vides pārvaldē saskaņojuma saņemšanai būs jāiesniedz iesniegums un kartes, ar norādītām kaudžu atrašanās vietām.

−−

Noteikts skaidrs regulējums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai ārpus dzīvnieku
novietnes tām saimniecībām, kurās pakaišu kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī,
nosakot uzglabāšanas ilgumu līdz 24 mēnešiem un nosakot prasību kaudzes
pamatnē ieklāt ūdens necaurlaidīgu materiālu.

−−

Mainītas prasības krātuves tilpumam jaunbūvējamām vai rekonstruējamām
krātuvēm nosakot minimālo uzkrāšanas termiņu — 8 mēnešus. Šis punkts neattiecas uz tām dzīvnieku novietnēm, kurās kūtsmēslu krātuve un vircas uzkrāšanas tvertne uzbūvēta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

−−

Stigrākas prasības lagūnas tipa krātuvēm, nosakot pamatnes līmeni vismaz
50 cm virs maksimālā gruntsūdeņu līmeņa un obligātu prasību ierīkot drenāžu, lai nodrošinātu krātuves uzraudzību, veicot pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus.

−−

saimniecībās, kurās tur gaļas liellopus, kā arī saimniecībās, kurās pakaišu kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī, nav nepieciešama krātuve kūtsmēslu uzglabāšanai.

Grozījumi «Piena kvotu administrēšanas noteikumos»
Pārsteigums pirms Ziemassvētkiem bija MK noteikumu Nr. 1040 «Piena kvotu administrēšanas noteikumi» grozījumu virzīšana apstiprināšanai. Īpaši tādēļ, ka
vairāki noteikumu punkti nebija diskutēti un saskaņoti ar lauksaimnieku organizācijām. Neskatoties uz mūsu, Zemnieku saeimas lūgumu Zemkopības ministrijas
vadībai noteikumu grozījumus pirms apstiprināšanas tomēr izdiskutēt un saskaņot
ar lauksaimniekiem — piena ražotājiem, šie grozījumi tomēr tika apstiprināti.
No apstiprinātajiem grozījumiem izriet, ka:
−−

Piena pircējs var iekasēt vai neiekasēt avansa maksājumu no piena ražotāja
par pārsniegto piena kvotas apjomu līdz pilnīgai saistību izpildei, ieturot ne
vairāk par 50% no piena līgumcenas norēķinu periodā, kas pienākas ražotājam;
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−−

Piena pircējam katru mēnesi jāinformē katrs piena ražotājs un Lauksaimniecības datu centrs par kopējo iekasēto naudas apjomu;

−−

Ja piena ražotājs jau ir pārsniedzis savu pieejamo piena kvotu un maksā piena
pircējam avansa maksājumu, tad pie cita pircēja var pāriet tikai pēc saistību,
kas attiecās uz soda naudas nomaksu par pārsniegto piena kvotu, izpildīšanas
ar esošo pircēju;

−−

Gadījumā, ja valsts kopējā piena kvota netiks pārpildīta, tad piena pircēju pienākums ir ieturēto avansu atmaksāt piena ražotajiem līdz 2015.gada 1.jūlijam.

−−

Govs pienā tauku saturs nedrīkst būt zemāks par 2% vai olbaltumvielu saturs
zemāks par 2.5%;

Papildus minētajam, noteikumos ir iekļauts viens no priekšlikumiem, ko Zemnieku saeima iesniedz Zemkopības ministrijai. Attiecīgais punkts nosaka, ka gadījumā, ja ražotājs nav samaksājis aprēķināto soda naudu piena pircējam par pārsniegto piena kvotu, tad maksājumu iekasē Lauku atbalsta dienests no piena ražotāja.
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SVARĪGI DATUMI 2015.GADĀ!
Kalendārs ar svarīgiem datumiem Lauku atbalsta dienestā:
1) 12.februāris – Beidzas pieteikšanās programmai «Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana».
2) 27.februāris – Beidzas augļu un dārzeņu piegādes periods programmai «Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs
(“Skolas auglis”)».
3) 28.februāris – Beidzas pieteikšanās programmai «Informatīvie un veicināšanas
pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem».
4) 31.jūlijs – Beidzas pieteikšanās programmai «Atbalsts piena un piena produktu
piegādei izglītības iestāžu skolēniem (“Skolas piens”)».
Platību maksājumu kalendārs 2015.gadā:
MARTS
1.marts – Pēdējais datums, līdz kuram uz lauka jābūt atstātiem nenopļautiem
kultūraugiem vai neiestrādātiem rugājiem.
31.marts – Pēdējais datums, līdz kuram LIZ daļa jānodrošina ar minimālu kultūraugu veģetāciju vai jāsaglabā rugaini.
MAIJS
1.maijs – Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto
enerģijas kultūraugu audzēšanai.
15.maijs – Pieteikšanās Platību maksājumiem.
JŪNIJS
9.jūnijs – Pieteikšanās Platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu.
15.jūnijs – Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Platību maksājumu iesniegumam.
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Pasākumi lauksaimniekiem
3.februārī atpūtas un sporta kompleksā «Zemgale», plkst. 10:00 Skautu ielā
2, Jelgavā notiks seminārs par precīzo laukkopību. Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu ilona.vinkalne@agricon-baltic.com vai zvanot
pa tālruni 28331147. Seminārs ir bezmaksas!
4.februārī plkst. 10:00 Selekcijas ielā 6a, Priekuļos notiks seminārs: «Govju ēdināšanas signāli». Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie Agneses
+371 28647996 vai pa e-pastu Agnese.meinerte@agrera.lv. Seminārs ir maksas!
5.februārī plkst. 10:00 SIA «Amazone» telpās, Deksnes ielā 9, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā notiks seminārs par precīzo laukkopību. Dalībai
seminārā lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu ilona.vinkalne@agriconbaltic.com vai zvanot pa tālruni 28331147. Seminārs ir bezmaksas!
5.februārī plkst. 10:30 Poruka ielā 2, Madonā (LLKC telpās) notiks seminārs
lauksaimniekiem par augu aizsardzības jomas aktualitātēm. Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu Anitai Brosovai: anita.brosova@llkc.lv
vai zvanot pa tālruni 64822541, 22006859 vai rakstot Imantai Simtniecei: imanta.
simtniece@vaad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 26689686.
5.februārī plkst. 09:30 Purva ielā 21, Valmierā notiks SIA «Dotnuvoas projektai» seminārs. Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu
info@dotnuvosprojektai.lv vai zvanot pa tālruni 67913161.
11.februārī plkst. 10:00 Baznīcas ielā 6, Dobelē notiks seminārs: «Govju
ēdināšanas signāli». Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie Agneses
+371 28647996 vai pa e-pastu Agnese.meinerte@agrera.lv. Seminārs ir maksas!
12.februārī plkst. 10:00 Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības ielā 2, Rēzeknē
notiks seminārs par precīzo laukkopību. Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu ilona.vinkalne@agricon-baltic.com vai zvanot pa tālruni
28331147. Seminārs ir bezmaksas!
18.februārī plkst. 10:00 Hanzas ielā 2, Koknesē notiks seminārs: «Govju
ēdināšanas signāli». Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie Agneses
+371 28647996 vai pa e-pastu Agnese.meinerte@agrera.lv. Seminārs ir maksas!
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19.februārī, plkst. 10:30 Vilces kultūras namā notiks SIA «Amazone» rīkotais
seminārs lauksaimniekiem. Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie Maijas, zvanot pa tālruni 63322880 vai 27862238.
12.martā, plkst. 10:30 Jēkabpilī notiks SIA «Amazone» rīkotais seminārs
lauksaimniekiem. Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie Maijas, zvanot
pa tālruni 63322880 vai 27862238.
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Hilux 2.5 4x4 D-4D Double Cab 5MT
DLX+ aprīkojumā iekļauts:
• 4WD transmisijas režīma pārslēgs
• Automātiskais diferenciālis (ADD) un aizmugurējā difernciāļa bloķēšana
• 17“ tērauda diski ar 265/65 R17 riepām
• Bagāžas nodalījuma grīdas aizsargrāmis
• Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi melnā krāsā
• Gaisa kondicionētājs un priekšējo sēdekļu apsilde
• Elektriski regulējami visi sānu logi ar Auto funkciju vadītāja logam
• Aizmugurējā loga atkausētājs
• Imobilaizers un centrālā atslēga ar tālvadību
• Sēdekļu pamatnes pacelšanas iespēja aizmugures sēdekļiem
• DLX auduma salona apdare
• Radio ar CD, MP3 atskaņotājiem, Aux-in un USB ieejām
• Audiosistēma ar 4 skandām
• SRS priekšējie gaisa drošības spilveni
• ABS, EBD, BA, VSC
Tehniskie dati īsumā:
•

Dzinēja jauda 144 Zs, maks. ātrums 170 km/h, dinamika 0 – 100km/h 13.3 sek.

•

Vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā no 7.3 l/100km

•

CO2 izmeši kombinētajā ciklā no 193 g/km

«Amserv Motors» īpašais piedāvājums Biedrības «Zemnieku Saeima» biedriem.
Spēkā no 05.01. līdz 28.02.2015.
Visas cenas norādītas ar iekļautu 21% PVN un CO2 nodokli.
Cenas var tikt mainītas bez iepriešēja brīdinājuma.
Cenās nav iekļauta metāliskā krāsa un reģistrācija. Akcijas laikā «Zemnieku
Saeima» biedriem par īpašām cenām ir pieejami visi Toyota Hilux modeļi. Par
pilnu aprīkojuma sarakstu, automašīnu pieejamību un finansējuma iespējām
lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem.
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RAV4 2.0 4x4 Valvamatic 6MT
Standard aprīkojumā iekļauts:
• LED dienas gaitas lukturi
• Priekšējo lukturu augstspiediena tīrītāji un miglas lukturi
• Jumta reliņi un aizmugures spoileris
• Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi virsbūves krāsā
• Stūres rats ar ādas apdari un manuālu regulēšanu divos virzienos
• Gaisa kondicionētājs un priekšējo sēdekļu apsilde
• Elektriski regulējami visi sānu logi ar Auto funkciju vadītāja logam
• Vējstikla logu tīrītāju un aizmugurējā loga atkausētāji
• Imobilaizers un centrālā atslēga ar tālvadību
• Easy Flat sistēma 60:40 proporcijā dalāmajiem aizmugures sēdekļiem
• Izvelkams bagāžas pārsegs un horizontāls kravas tīkls
• Radio ar CD, WMA, MP3 atskaņotājiem, Aux-in un USB ieejām
• Audiosistēma ar 4 skandām, vadību no stūres rata un Bluetooth® savietojamību
• ABS, EBD, BA, VSC, HAC (asistents gaitas uzsākšanai pret kalnu)
• 7 gaisa drošības spilveni, t.sk. vadītāja ceļgalu aizsardzībai
Tehniskie dati īsumā:
•

Dzinēja jauda 151 Zs, maks. ātrums 185 km/h, dinamika 0 – 100km/h 9.9 sek.

•

Vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā no 7.2 l/100km

•

CO2 izmeši kombinētajā ciklā no 167 g/km

«Amserv Motors» īpašais piedāvājums Biedrības «Zemnieku Saeima» biedriem.
Spēkā no 05.01. līdz 28.02.2015.
Visas cenas norādītas ar iekļautu 21% PVN un C02 nodokli.
Cena var tikt mainītas bez iepriešēja brīdinājuma.
Cenās nav iekļauta metāliskā krāsa un reģistrācija. Akcijas laikā «Zemnieku
Saeima» biedriem par īpašām cenām ir pieejami visi Toyota RAV4 modeļi. Par
pilnu aprīkojuma sarakstu, automašīnu pieejamību un finansējuma iespējām
lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem.
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Land Cruiser 150 4x4 3.0 D-4D 6MT
Standard aprīkojumā iekļauts:
• LED dienas gaitas lukturi
• Priekšējo lukturu augstspiediena tīrītāji un miglas lukturi
• Jumta reliņi, aizmugures spoileris un melnas krāsas sānu kāpšļi
• 17“ vieglmetāla diski ar 265/65 R17 riepām
• Pastāvīga pilnpiedziņa
• Centrālā diferenciāļa bloķēšana, Torsen® LSD (ierobežotas slīdes) diferenciālis
• Divu zonu automātiskā klimata kontrole
• Smart Entry & Start sistēma, imobilaizers un rūpnīcas signalizācija
• Elektriski regulējami visi sānu logi ar Auto funkciju vadītāja logam
• Melnas vai ziloņkaula krāsas auduma sēdekļu apdare
• 60:40 proporcijā dubultā nolocīšana aizmugures sēdekļiem
• Radio ar CD, WMA, MP3 atskaņotājiem, Aux-in un USB ieejām
• Audiosistēma ar 6 skandām, vadību no stūres rata un Bluetooth® savietojamību
• ABS, EBD, BA, EBS, VSC ar A-TRC, TSC (piekabes šūpošanās kontroles sistēma)
• 7 gaisa drošības spilveni, t.sk. vadītāja ceļgalu aizsardzībai
Tehniskie dati īsumā:
•

Dzinēja jauda 190 Zs, maks. ātrums 174 km/h, dinamika 0-100km/h 11.4 sek.

•

Vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā no 8.2 l/100km

•

CO2 izmeši kombinētajā ciklā no 217 g/km

«Amserv Motors» īpašais piedāvājums Biedrības «Zemnieku Saeima» biedriem.
Spēkā no 05.01. līdz 28.02.2015.
Visas cenas norādītas ar iekļautu 21% PVN un C02 nodokli.
Cenas var tikt mainītas bez iepriešēja brīdinājuma.
Cenās nav iekļauta metāliskā krāsa un reģistrācija. Akcijas laikā «Zemnieku
Saeima» biedriem par īpašām cenām ir pieejami visi Toyota Land Cruiser modeļi.
Par pilnu aprīkojuma sarakstu, automašīnu pieejamību un finansējuma iespējām
lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem.
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Speciālais piedāvājums

5 dienu rehabilitācijas programma 205

€

Piedāvājumā iekļauts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ēdināšana 3 reizes dienā vai uztura terapija (pēc indikācijām)
Ārsta konsultācija, rehabilitācijas plāna sastādīšana un realizēšana
Minerālūdens (sērūdeņraža vai broma) vannas — 3x
Dūņu aplikācijas — 2x
Fizioterapijas nodarbības grupā (zālē un/vai baseinā) — 5x
Nodarbība kardiotrenažieru zālē — 4x
Ergoterapeita konsultācija — 1x
Nūjošanas apmācība un nūjošana — 1x
Sāls terapija — 3x
Hidromasāža hidromasāžas baseinā — 2x
Skābekļa kokteilis — 1x

Piedāvājums spēkā no 2015.gada 01. līdz 28.februārim
Pieteikšanās: tālr.: 67733522, 67733242, mob. tālr.: 26646022
E-pasts: marketing@jaunkemeri.lv
Jūrmala, Kolkas 20
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