FEBRUĀRIS

Labdien, februāra izskaņā!
Lai arī reizēm vēl sajūtam pēdējās ziemas dvesmas — termometra stabiņā atzīme noslīd zem nulles grādiem un vietām uzsnieg kāda sniega pārsla, šobrīd jau ir
sajūta, ka pavasaris ir tepat — pāris soļu attālumā. Un šajā laikā, kad ziemu lēnām
sāk nomainīt pavasaris, neiztrūkstoši tuvojas Zemnieku saeimas ikgadējais kongress, kas notiks 2.martā Ādažos. Šoreiz kongresa pirmajā daļā eksperti Jūs informēs par aktualitātēm visās lielākajās lauksaimniecības nozarēs, savukārt kongresa
otrajā daļā valde atskaitīsies par paveikto 2014.gadā, izvirzīs mērķus jaunajam gadam un notiks valdes un priekšsēdētāja vēlēšanas, kas, saskaņā ar organizācijas
statūtiem, notiek reizi divos gados.
Kā jau solījām, šajā izdevumā Jums ir iespēja iepazīties ar valdes locekļu kandidātiem, kuri ir izteikuši gatavību kandidēt valdes vēlēšanās. Vēlamies atgādināt, ka
valdes locekļu kandidātus vēlēšanām būs iespēja izvirzīt arī uz vietas Ādažos, tādēļ
aicinām uz mūsu kongresu! Jau pēc nedēļas tiksimies, diskutēsim un izvēlēsimies
mūsu jauno vadību!
Paralēli kongresam, aktīvi turpinām strādāt arī ar citiem jautājumiem, kā piemēram, grozījumiem «Meža likumā». Pus gadu ilgušais darbs ir noslēdzies ar lauksaimniekiem pozitīvu iznākumu. Par jaunajām izmaiņām vēstules turpinājumā.
Tāpat aktīvi strādājam, meklējot risinājumus piena nozares problēmām, kur
joprojām situācija ir ļoti sarežģīta. Šajā laikā esam nodibinājuši gan piena «Avārijas brigādi», kas veiksmīgi uzsākuši darbu, gan rakstām vēstuli Eiropas Savienības
Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram Filam Hoganam ar aicinājumu
piešķirt papildus kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies nozarē saistībā ar
Krievijas Federācijas noteiktajiem pārtikas embargo.
Šie un citi jaunākie notikumi mūsu ikmēneša izdevuma turpinājumā!
Lai labiem un veiksmīgiem darbiem bagāts laiks!
Jūsu Zemnieku saeima
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Ziņas īsumā!
2.martā Zemnieku saeimas kongress Ādažu kultūras centrā
Š.g. 2.martā Ādažu kultūras un radošās izglītības centrā notiks ikgadējais biedrības «Zemnieku saeima» kongress. Kongresu atklās Zemnieku saeimas valdes
priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Kā ierasts, kongresam būs divas daļas — pirmajā —
konferences daļā lauksaimniecības eksperti Rigonda Krieviņa, Edīte Strazdiņa un
Edgars Ruža iepazīstinās ar aktualitātēm piena un gaļas, augļu un dārzeņu, augkopības nozarēs, kā arī ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš sniegs neatkarīga
eksperta skatījumu par lauksaimniecības nozari kopumā. Savukārt kongresa otrajā daļā organizācijas vadība atskaitīsies par 2014.gadā paveikto un izvirzīs jaunus
mērķus 2015.gadam.
Tāpat kongresā notiks «Zemnieku saeimas» priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, kas, saskaņā ar organizācijas statūtiem, notiek reizi divos gados. Organizācijas
valdē darbojas deviņi valdes locekļi, tai skaitā valdes priekšsēdētājs. Šobrīd «Zemnieku saeimas» valdes priekšsēdētājs ir Juris Lazdiņš (Zemgale), augkopību pārstāv
Artūrs Akmens (Latgale), Mareks Bērziņš (Vidzeme), Arnis Burmistris (Zemgale),
Aivars Trons (Latgale), piena lopkopību Ieva Alpa-Eizenberga (Vidzeme) un Juris
Cīrulis (Zemgale), gaļas lopkopību Kaspars Sūniņš (Kurzeme), lauku attīstību Maira
Dzelzkalēja (Zemgale).
Katrs Zemnieku saeimas biedrs ar savu balsi ir svarīgs organizācijas jaunās vadības veidošanā. Ja šoreiz nevarat ierasties, Jums ir iespēja rakstiski pilnvarot citu
Zemnieku saeimas biedru pārstāvēt Jūsu saimniecību kongresā ar balss tiesībām.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, savukārt kongresa sākums plkst. 11:00
Ādažos, Ādažu kultūras un radošās izglītības centrā, Gaujas ielā 33A.

Apstiprina ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena
nozarē
Jau iepriekš informējām, ka regulāri piedalījāmies noteikumu, kas nosaka Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē, veidošanā un saskaņošanā. Beidzot, 17. februārī valdība šos noteikumus apstiprināja.
Atbalstu izmaksās Lauku atbalsta dienests. Aprēķinot atbalstu katrai saimniecībai, Lauku atbalsta dienests izmanto Lauksaimniecības datu centra datus par ražotāja reāli (pirms tauku satura pielāgošanas) piegādāto piena daudzumu pircējam
tonnās no 2014.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim. Vidēji saņemamā summa būs
34 eiro par nodoto tonnu piena.
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Jau ziņots, ka Eiropas Komisija piešķīra pagaidu ārkārtas atbalstu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas piena ražotājiem kopumā 28,7 miljonu eiro apmērā, no kuriem
Latvijai iedalīti 7,7 miljoni eiro, lai reaģētu uz Krievijas importa embargo radītajiem
tirgus traucējumiem, būtiski samazinoties piena iepirkuma cenām.

Apstiprināts 2015.gada valsts atbalsts lauksaimniekiem
Valdība 17.februārī apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai. Valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums
2015.gadam ir 8 720 490 eiro.
Lauksaimniekiem ļoti nozīmīgs ir valsts atbalsts jomās, kuras stimulē saimniecības dzīvotspēju un konkurētspēju. Tāpēc pieejamais finansējums galvenokārt novirzīts lauksaimniecības produktu ražotājiem šādiem pasākumiem:
1) lopkopības attīstībai — 4 939 042 eiro;
2) augkopības attīstībai — 582 051 eiro;
3) starptautiskai un savstarpējai sadarbībai — 542 201 eiro;
4) tirgus veicināšanai – 307 340 eiro;
5) dalībai pārtikas kvalitātes shēmās — 482 541 eiro;
6) apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai — 1 059 771 eiro;
7) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai —
807 544 eiro.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020. gadam
apstiprināta!
12. februārī Eiropas Komisija (EK) ir informējusi Zemkopības ministriju par to,
ka lēmums par Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu ir gatavs.  

Piešķir 347 135 eiro kompensācijām par ĀCM dēļ izkautajām
mājas cūkām
10. februārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas
rīkojumā par pasākumiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai.
Izmaiņas rīkojumā paredz piešķirt papildu 347 135 eiro no valsts budžeta kompensāciju izmaksām par nokautajiem dzīvniekiem, kas izkauti biodrošības prasību
neīstenošanas dēļ vai ĀCM uzliesmojumu apkarošanai un izplatības ierobežošanai
uzlikto ierobežojumu radīto tirdzniecības traucējumu dēļ.
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Meža cūku medības ar dzinējiem
Ņemot vērā Āfrikas cūku mēra draudus un izplatīšanās riskus, lai nodrošinātu
Latvijas meža cūku populācijas blīvuma samazināšanu, pēc PVD ieteikuma Medību
platībās, kurās IR atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu, medības ir pagarinātas līdz 2015.gada 1.martam!
Atgādinām! Medniekiem jāatceras, ka ir jāsavāc un jāiznīcina medījuma blakusprodukti (iekšējie orgāni, kājas, u.c.) un pēc medībām jānotīra un jādezinficē
medību drēbes, apavi, naži, automašīnas un cits aprīkojums.
Ja Jūsu reģionā meža cūku medības ar dzinējiem nav atļautas, aicinām sazināties ar attiecīgās teritorijas virsmežniecību. Tāpat kolektīva vārdā Jūs varat uzrakstīt
oficiālu vēstuli, ar aicinājumu atļaut meža cūku medības ar dzinējiem Jūsu kolektīva
teritorijā. VMD kopā ar PVD izskata šādus iesniegumus un, vadoties pēc situācijas
nopietnības saistībā ar Āfrikas cūku mēri, dod iespēju rīkot meža cūku medības ar
dzinējiem. Ja šāda atļauja netiek izsniegta, tad aicinām vērsieties pie VMD Medību
daļas vadītāja Valtera Lūša, tālr. 67212776.

Izsludināta pieteikšanās konkursam «Gada lauksaimnieks
Baltijas jūras reģionā 2015»
Konkurss «Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā» tiek organizēts jau sesto
gadu. Tas izceļ labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb aizaugšanu, kā arī sniedz pozitīvus,
iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus.
Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Baltijas jūras piekrastes valstīs.
Konkursa gaitā katrā no deviņām valstīm tiek izvirzīts finālists, kurš saņem titulu
un naudas balvu 1000 eiro apmērā. Katras valsts uzvarētājs pārstāv valsti reģionālā
līmenī un pretendē uz naudas balvu 10000 eiro apmērā un titulu «Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā».
Lai piedalītos konkursā, pretendentiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas lejupielādējama Pasaules Dabas Fonda mājas lapā www.pdf.lv un jāatsūta tā Pasaules Dabas Fondam elektroniski uz e-pastu info@pdf.lv vai pa pastu (pasta zīmogs:
17.aprīlis). Pieteikuma anketas jāiesniedz līdz 2015. gada 17. aprīlim.
Atgādinām, ka iepriekšējā gadā konkursa uzvarētājs bija mūsu valdes priekšsēdētāja vietnieks un z/s «Mežacīruļi» saimnieks Juris Cīrulis, savukārt 2013.gadā Latvijas
finālists bija mūsu valdes loceklis un z/s «Vilciņi - 1» saimnieks Arnis Burmistris.
Ja rodas iecere startēt 2015.gada konkursā un jums nepieciešama palīdzība
pieteikuma sagatavošanā, droši jautājiet Zemnieku saeimas birojam. Esam gatavi
Jums palīdzēt!
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Ko mēs šomēnes darījām?
Turpmāk bez birokrātiskā sloga varēs novākt apaugumu no
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm
Zemnieku saeima ilgāk kā pusgadu strādāja pie grozījumiem «Meža likumā»,
lai atvieglotu aizaugušo lauksaimniecības zemju atgriešanu ražošanā. Beidzot,
12.februārī Latvijas Republikas Saeimas sēdē steidzamības kārtā 2.lasījumā vienbalsīgi tika pieņemti grozījumi «Meža likumā».
Grozījumi likumā paredz, ka zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kokus varēs
cirst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. Paredzēts, ka
likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Biedrības «Zemnieku saeima» priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: «Esam gandarīti, ka šodien mūsu vairāk kā pusgada ilgais darbs ir rezultējies ar panākumiem
un turpmāk zemnieki apaugumu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes varēs
novākt bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem. Grozījumi likumā veicinās Nacionālā attīstības plāna un Lauku attīstības programmas mērķu sasniegšanu — līdz
2020.gadam panākt divu miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iesaistīšanu ražošanā. Mūsu nākamais darbs būs sēsties pie sarunu galda ar Zemkopības ministrijas vadību, lai izstrādātu risinājumus, kā šo zemi vēl ātrāk un veiksmīgāk atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā, tādejādi paplašinot ražošanas iespējas esošiem un jauniem lauksaimniekiem un vienlaicīgi padarot lauku ainavu
pievilcīgāku sabiedrībai. Paldies mūsu lauksaimniekiem un pašvaldībām par aktīvu
iesaistīšanos darba procesā, kā arī Zemkopības ministrijas pārstāvjiem un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputātiem par iedziļināšanos problēmjautājumā un līdzdalību jautājuma risināšanā.»
z/s «Rosmes» saimnieks Raitis Ungurs no Kokneses novada: «Man ir prieks
par šodien Saeimā pieņemtajiem grozījumiem «Meža likumā», kas vienkāršos
zemju atgriešanu ražošanā. Es ceru, ka turpmāk neviens neatļausies veikt nepārdomātas izmaiņas likumdošanā un ierobežot lauksaimniecībā izmantojamo zemju atgriešanu ražošanā. Tāpat uzskatu, ka attiecīgajām valsts iestādēm daudzos
jautājumos primāri vajadzētu konsultēt un sadarboties ar lauksaimniekiem, nevis
uzreiz piekopt sodīšanas mehānismus.»

Izveidojām piena «Avārijas brigādi»
4.februārī organizējām mūsu biedru — piena ekspertu sanāksmi, kur pasākuma pirmajā daļā eksperti iepazīstināja ar situāciju piena nozarē, savukārt otrajā
daļā tika izveidota piena «Avārijas brigāde».
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Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieces Rigonda Krieviņa klātesošos
iepazīstināja ar piena tirgus attīstības tendencēm un saistīto atbalstu.
Secinājums no R. Krieviņas sacītā:
1) Salīdzinājumā ar Igauniju, Lietuvu un ES, viszemākā piena iepirkuma cena ir
tieši Latvijā;
2) Skatoties Eiropas Komisijas ražošanas un tirgus īstermiņa prognozi
2014 – 2015. gadam, norādīts, ka zemākā piena cena būs martā un tad gaidāms neliels cenu kāpums;
3) Eiropas Savienības tiešais atbalsts piensaimniecībā 2015. gadā: 43,46 milj.
eiro, kas dalās: kā īpašais atbalsts 12,38 milj., EK kompensācija 7,72 milj., ciltsdarbs 23,36 milj.;
4) Tiešmaksājumos paredzētais atbalsts par slaucamo govi būs 147 eiro, ja izslaukums no govs ir 5500 litri vai ar bioloģisko metodi 4500 litri. Taču atbalstu par
liellopiem varēs saņemt, ja tie ir gaļas šķirnes vai kombinētās piena — gaļas
šķirnes, kas saimniecībā sasnieguši 16 mēnešu kārtējā gadā.
Savukārt Zemkopības ministrijas valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja
vietniece Biruta Ingiļāvičute informēja par plānoto nacionālo atbalstu 2015. gadā
un tā piešķiršanas kritērijiem, kas būs līdzīgi, kā 2014.gadā.
Latvijas valsts agrārā ekonomikas institūta (LVAEI) Lauksaimniecības attīstības
un ekonomisko attiecību nodaļas vadītājs Andris Miglavs stāstīja par piena ražošanas saimniecību izdzīvošanas iespējām. Prezentācijā tika uzsvērts, ja saimniecība
var izdzīvot no 6 līdz 8 mēnešiem arī tad, kad piena iepirkuma cena ir zem pašizmaksas, tad ar šo saimniecību viss ir kārtībā. A.Miglavs norādīja, ka problēma ir
Latvijas sadrumstalotā pārstrāde, jo šajā situācijā cenu nosaka pārstrādātājs, nevis
ražotājs, jo 2/3 no Latvijā saražotā piena tiek izvests kā izejviela, nevis pārstrādāts.
Izskanēja arī apgalvojums, ka Padomju Savienības laikā pienu saražoja 2.5 reizes
vairāk nekā tagad, un tas nozīmē, ka teorētiski piena ražotājiem pastāv iespēja
attīstīties.
LVAEI nodaļas vadītāja Ingūna Gulbe savu ziņojumu balstīja uz 2014. gada
septembrī veikto pētījumu. Tajā skaidroja, kāpēc patērētājs neizjūt piena cenas
samazināšanos. No veiktā pētījuma izriet, ka starpība starp piena iepirkumu cenu
paliek pie pārstrādātāja un tirgotāja.
Lauksaimniecības datu centra (LDC) vadītājs Ivans Vorslovs stāstīja par soda
naudas aprēķināšanas algoritmu, ja piena ražotājs pārsniedz piešķirto piegādes
kvotu, kā arī informēja par pašreizējām prognozēm, kas rāda iespējamo kvotas
pārsniegumu valsts līmenī 1 – 2% robežās. Attiecīgi, individuālā ražotāja pārsnieg7
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tais apjoms tiks pārrēķināts balstoties uz kopīgo valsts rādītāju, tādejādi izlīdzinot
soda naudu apjomu. Ja jūsu saimniecība pārsniedz piena piegādes kvotas apjomu,
lai veiktu aprēķinus par prognozējamo soda naudu konkrēti jūsu saimniecībai, iesakām kontaktēties tieši ar LDC.
Savukārt sanāksmes otrajā daļā mūsu piena eksperti strādāja grupās, iezīmējot prioritāros darbus un visi kopā izveidoja rīcības grupu, ko nosauca par «Avārijas
brigādi». Avārijas brigādes uzdevums - regulāri tikties un meklēt risinājumus piena
nozares stabilizēšanai. «Avārijas brigādē» darbosies: Juris Cīrulis, Ieva Alpa Eizenberga, Guntis Lapsa, Kaspars Brauers, Jānis Rūtiņš, Uldis Krievārs.

Februāra vidū notika pirmā «Avārijas brigādes» sanāksme
Situācija piena nozarē turpina pasliktināties un nekas neliecina, ka tā tuvākā
laikā uzlabosies. Piena cenas kritums, salīdzinot ar 2014.gada augustu, šobrīd ir
gandrīz 40 %, tādēļ ar steigu organizējām pirmo piena «Avārijas brigādes» tikšanos, kur piensaimnieki nolēma nosūtīt vēstuli Eiropas Savienības lauksaimniecības
un lauku attīstības komisāram Filam Hoganam ar aicinājumu piešķirt papildus atbalstu piena ražotājiem no Eiropas Savienības lauksaimniecības krīzes fonda. Tāpat
darba grupas dalībnieki pauda neizpratni par 2014.gada 18.novembrī piešķirtā Eiropas Savienības atbalsta 7,7 miljonu apmērā izmaksas vilcināšanos.
Tikšanās noslēgumā vienojāmies turpmāk ciešāk sadarboties ne tikai ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, bet iesaistīt arī Ekonomikas ministrijas ekspertus,
lai kopīgi sakārtotu iekšējo piena tirgu un apgūtu jaunus tirgus.

Valdes sēde
13.februārī notika mūsu ikmēneša valdes sēde un šoreiz pēdējā sēde esošās
valdes sastāvā pirms vēlēšanām, kas notiks 2.martā Ādažos. Valdes locekļi informēja par reģionos notiekošo lauksaimniecības nozarēs un lielākoties visi atzina,
ka pēdējā laikā strauji ir kāpušas zemes cenas, ziemāji šogad pārziemo labi, kā arī
situācija piena nozarē visā Latvijā joprojām ir sarežģīta. Sīkāka informācija turpinājumā. Tāpat sēdē tika apstiprināta kongresa darba kārtība un 2015.gada organizācijas darbības prioritātes, par kurām informēsim 2.martā.
Juris Cīrulis klātesošos iepazīstināja ar Zemnieku saeimas darbiem piena nozares stiprināšanai, kā arī informēja par «Avārijas brigādes» tālākā darba stratēģiju
un aktuālajiem darbiem.
Tāpat diskutējām par Lauku atbalsta dienesta noslēgto kārtu pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās. Aiz svītras ir palikuši ļoti daudz projekti,
tādēļ valdes locekļi viennozīmīgi nobalsoja par kopīgu lūgumu Zemkopības ministrijai piešķirt trūkstošos līdzekļus aiz svītras palikušo projektu atbalstīšanai.
8
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Pēdējās ziņas liecina, ka trūkstošais finansējums varētu tikt piešķirts. Tiklīdz
zināsim precīzāk, informēsim Jūs!
Sēdes noslēgumā pie mums viesojās Zemkopības ministrijas Lauku attīstības
atbalsta departamenta direktore Liene Jansone, kura valdi iepazīstināja ar aktualitātēm saistībā ar Lauku attīstības programmu 2014. – 2020.gadam, ko februāra
vidū apstiprināja Eiropas Komisija.
Lai arī programma jau ir apstiprināta, joprojām daudzi jautājumi līdz galam nav
izlemti un šobrīd Zemkopības ministrija diskutē ar lauksaimniekiem par tālāko rīcību. Jauno lauksaimnieku atbalstam joprojām nav skaidri kritēriji, kā arī pieteikšanās laiks. Vienlaicīgi tiek diskutēts par iespējām ieviest atbalstu par nektāraugiem
un bioloģiskajām bišu saimēm. Tiklīdz būs zināma precīzāka informācija, ziņosim
jaunumus arī jums.
Kā lauksaimniekiem veicas šobrīd un kādas ir nākotnes prognozes, ziņo mūsu
biedri reģionos.
z/s «Lojas» saimnieks Mareks Bērziņš no Mazsalacas novada: «Vidzemes pusē
joprojām vērojama īsta ziema. Lauksaimniekiem šobrīd svarīgākie jautājumi ir grozījumi likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», jo jāiedzīvina jaunā zemes
iegādes sistēma, kā arī apaugumu novākšana no lauksaimniecības zemēm. Ļoti
daudzi lauksaimnieki šobrīd strādā pie zemju atgriešanas ražošanā un tas nozīmē,
ka Vidzemē nāks klāt daudz jauni bloku labojumi. Kas attiecas uz zemes pirkšanu,
pēc jaunās kārtības vēl neviens darījums nav noticis. Runājot par graudkopību, tad
ziemāji šobrīd pārziemo labi. Ne tik pozitīvs skats ir uz cūkkopības nozari, jo Āfrikas
cūku mēris tuvojas Mazsalacai. Šobrīd “bīstamā attālumā” ir jau atrastas pirmās
kritušās cūkas, tādēļ svarīgi ir gan mazām, gan lielām saimniecībām ievērot biodrošības noteikumus.»
z/s «Vilciņi - 1» saimnieks Arnis Burmistris no Jelgavas novada: «Nodarbojos ar augkopību un pagaidām ziemāju lauki Zemgales pusē izskatās labi. Tas, ko
šobrīd ieteiktu izdarīt graudkopjiem — domāt par risku sadalīšanu un jau šobrīd,
sagaidot labu graudu cenu, veikt fiksēšanu. Vienu brīdi cena jaunajai ražai bija ap
200 eiro par tonnu, kas priekš šīs situācijas ir ļoti labi. Ja runājam vēl par aktualitātēm, tad lauksaimniecības zemes tirgus ir mazaktīvs un zemes cenas ir augstas,
kas ierobežo uzņēmumu attīstību. Nopietni jāizvērtē zemes atmaksāšanās laiks.
Graudkopji turpina gatavoties pavasarim un liek cerības uz šī gada ražu. Tāpat
saimniekiem jādomā par jauno un jau zināmo prasību izpildi — zaļināšanas pasākumiem un integrēto audzēšanu.»
z/s «Laši» saimnieks Artūrs Akmens no Krustpils novada: «Latgales pusē
sniegs vēl ir, tādēļ pastāv cerība par ziemāju veiksmīgu pārziemošanu. Mūsu pusē
9
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aktīvi cīnās piena lopkopības saimnieki — piena iepirkumu cenas samazinās un
katrs izstrādā savu izdzīvošanas scenāriju. Mūsu puses lauksaimnieki ir pārsteigti
par jauno Mazāk labvēlīgo apvidu karti, kurā, mērot pēc vidējām gaisa temperatūrām, Krustpils un visa Lietuvas pierobežas josla atrodas vienā kategorijā ar
pie - Rīgas teritoriju.»
z/s «Ezergaļi» saimnieks Dzintars Erdmanis no Kuldīgas novada: «Nodarbojos
ar augkopību un jāteic, ka šobrīd laikapstākļi ziemājiem mūsu pusē ir labi. Lielākās
problēmas lauksaimniekiem sagādā augstās zemes cenas. Tāpat mūsu pusē ļoti
daudzi lauksaimnieki palika aiz svītras Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā pirmajā projektu kārtā programmā «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās». Šobrīd ļoti ceram, ka Zemkopības ministrija izlems par papildus līdzekļu piešķiršanu,
jo projektu sagatavošanā ieguldīts gan liels darbs, gan finanšu resursi.»
z/s «Celmiņi» saimnieks Kaspars Sūniņš no Kandavas novada: «Nodarbojos
ar gaļas liellopu audzēšanu, un situācija šajā nozarē nav mainījusies — atšķirtajiem teļiem jau kopš rudens cena ir ļoti laba savukārt, ja runājam par gaļas cenu,
tad nekas nav mainījies un tā ir izteikti zema. Manā pusē aktīvi ir jaunie lauksaimnieki, kuri gaida atbalstu lopu iegādei.»

Zemnieku saeima nav mierā ar pašreiz esošo situāciju ar
daudzajām traktortehnikas vadītāju apliecību kategorijām
Februāra sākumā kopā ar Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācijas pārstāvjiem rīkojām tikšanos, uz kuru tika aicināti Zemkopības ministrijas un Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvji, lai izdiskutētu visai interesanto situāciju
par daudzo traktortehnikas vadītāju apliecību kategoriju nepieciešamību. Atgādinām, ka daudzās Eiropas Savienības valstīs šo kategoriju skaits ir 1 – 2, Krievijā un
Baltkrievijā ir 6 kategorijas, turpretī Latvijā tās ir 8 traktortehnikas kategorijas. Par
katru kategorijas iegūšanu pretendentam jāmaksā aptuveni 350-800 eiro. Turklāt
valsts katru gadu bezdarbnieku apmācībām, kuru iegūst kādu no šīm kategorijām,
tērē aptuveni 2 miljonu eiro.
Pēc ilgstošas diskusijas tika panākta vienošanas, ka kategoriju skaits ir jāmazina
vismaz līdz 5. Iespējams, izveidojot šādas kategorijas, kurās varētu ietilpt pašlaik
esošo kategoriju traktortehnika:
1) A, C, D + varētu derēt B,C,D autovadītāja kategorijas;
2) B, C, D + varētu kārtot eksāmenu tikai VTUA, bez apmācībām autoskolā, ja ir
vismaz 2 gadu pieredzes nozarē;
3) F;
10
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4) G, E, C;
5) H.
Atgādinām, ka pašlaik spēkā ir šādas kategorijas:
A — traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500kg;
B — visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri un universālās
pašgājējmašīnas;
C — ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji;
D — lauksaimniecības pašgājējmašīnas;
E — autogreideri;
F — meža izstrādes un kopšanas mašīnas;
G — ceļu būves mašīnas;
H — cita speciālā pašgājējtehnika.
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Saimniekošanā noderīgi
Jaunā Apgabalu ar dabas un speci�iskiem ierobežojumiem
(ADSI) karte
Apstiprinātajā Lauku attīstības programmā 2014-2020 (LAP) ir veiktas būtiskas
izmaiņas nosakot Apgabalus ar dabas un specifiskiem ierobežojumiem (ADSI), kas
mums visiem ir zināmi no iepriekšējā perioda kā Mazāk labvēlīgie apvidi (MLA).
Karte nr.1
Pagasti ir sadalīti 3 kategorijās. 1.kategorijai atbalsts plānots 25 EUR/ha, 2.kategorijai 40 EUR/ha un 3.kategorijai 58 EUR/ha.
2 un 3.kategorijas teritorijās esošajām platībām tiks piemērota sekojoša degresivitāte maksājuma saņemšanai:
līdz 100 ha : 100%
101 – 500 ha: 90%
501 – 1000 ha: 80%
1001 – 1500 ha: 70%
virs 1 501 ha: 60%
Atbalsta saņēmēja saistības: ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju platībā
nodrošina minimālo zālēdāju (atgremotāju t.sk. zirgu) dzīvnieku blīvumu, 0,3 nosacītās liellopu vienības uz hektāra vidēji ganību periodā.

KARTE

Informatīvais materiāls par zaļināšanu
INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

ZAĻINĀŠANAS PRASĪBU NODROŠINĀŠANA
Obligātās prasības visā Latvijā no 2015.gada

Platību maksājumus 2015.gadā veidos divas galvenās daļas — Vienotais platību maksājums (VPM) un maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu.
ZAĻINĀŠANAS PRASĪBAS NAV JĀIEVĒRO SAIMNIECĪBĀM:
− kurām aramzeme ir mazāka par 10ha;
− kuras ir bioloģiski sertificētas.
12
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Šīs saimniecības saņems zaļināšanas maksājumu automātiski.
Saimniecība var tikt daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasības, piemēram, ja
saimniecībā ir liels zālāju īpatsvars.
Plašāku informāciju par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem atradīsiet
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
KAS VEIDO ZAĻINĀŠANAS PRASĪBAS?
Zaļināšana sastāv no:
• kultūraugu dažādošanas;
• ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas;
• esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Uzmanību! Saimniecībām ar aramzemi 10 ha un vairāk no 2015. gada pieteikšanās platību maksājumiem obligāti būs jāveic elektroniski. Tas ļaus precīzi norādīt
vajadzīgo informāciju un aprēķināt datus automātiski.
Izvēlieties jūsu saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no 1.tabulā minētajiem variantiem un noskaidrojiet, vai un cik lielā mērā jūsu saimniecībā būs jāievēro zaļināšana.
1.tabula
Zaļināšanas prasības
Saimniecības
aramzemes
platība
2015.gadā:

Vai saimniecības aramVai saimniecībā no
zemē no 2015.gada
Vai jāsaglabā esošie
2015.gada jāizveido/
jāievēro kultūraugu dailggadīgie zālāji?
jāuztur ENP?
žādošana?

mazāk par 10 ha

Nē

Nē

no 10,00 līdz
15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi
(galvenais kultūraugs ne
vairāk par 75% no aramzemes platības)

Nē

no 15,01 līdz
30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi
(galvenais kultūraugs ne
vairāk par 75% no aramzemes platības)

Jā
5% no aramzemes
jābūt ENP

Jā – vismaz 3 kultūraugi
(galvenais kultūraugs ne
vairāk par 75% un divi
vairāk par 30 ha
galvenie kopā ne vairāk
par 95% no aramzemes
platības)
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Jā
5% no
aramzemes
jābūt ENP

Jā
Ja ilggadīgo zālāju
platības atrodas jutīgajās vides teritorijās
ar ES nozīmes biotopiem, tās nedrīkst
uzart vai pārveidot!
Ja ilggadīgo zālāju
platības samazināsies zem 2012.gada
līmeņa, lauksaimniekam būs pienākums
uzartos ilggadīgos
zālājus pārvērst atkal par ilggadīgiem
zālājiem.
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KULTŪRAUGU DAŽĀDOŠANA
Kultūraugu dažādošanas mērķis ir veicināt pastiprinātu vides aizsardzību, jo
īpaši augsnes kvalitātes uzlabošanas jomā.
Kultūraugu dažādošanas prasība attieksies uz saimniecībām, kurās aramzemes
platība 2015. gadā būs 10 ha vai vairāk (nepieciešamo kultūraugu skaitu un proporciju skatiet 1. tabulā).
Jāņem vērā termiņi! Kultūraugiem jāatrodas uz lauka vai arī to atliekām jābūt
redzamām uz lauka pēc ražas novākšanas periodā no 15.jūnija līdz 31.augustam,
lai varētu pārliecināties, ka kultūraugi noteiktajā platībā ir auguši.
Izņēmumi kultūraugu dažādošanas prasībai
Kultūraugu dažādošanas prasība nav jānodrošina, ja:
6) visa saimniecība ir bioloģiski sertificēta;
7) vairāk nekā 75% no aramzemes ir:
•

aramzemē sētie zālāji;

•

papuve;

•

iepriekš minēto elementu kombinācija un atlikusī aramzeme ir 30 ha vai
mazāka;

8) vairāk nekā 75% no atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes ir:
•

ilggadīgie zālāji;

•

aramzemē sētie zālāji;

•

iepriekš minēto elementu kombinācija un atlikusī aramzeme ir 30 ha vai
mazāka;

9) vairāk par 50% no deklarētās aramzemes ir platība, kas nebija deklarēta iepriekšējā gada iesniegumā un visā saimniecības aramzemē tiek audzēti tādi
kultūraugi, kas atšķiras no iepriekšējā kalendārajā gadā audzētajiem.
Ir situācijas, kad var tikt piemērotas vienkāršotas prasības attiecībā uz nepieciešamo kultūraugu skaitu un to proporciju, piemēram, ja saimniecībā ievērojamu
daļu no aramzemes veido aramzemē sētie zālāji un atlikusī aramzeme ir lielāka par
30 ha.
Šajos gadījumos aramzemē sētie zālāji kā galvenā kultūra varēs būt vairāk par
75% no kopējās aramzemes un atlikušajā aramzemē jāaudzē vismaz 2 kultūraugi,
no kuriem galvenais kultūraugs nevar pārsniegt 75%.
Detalizēta informācija par izņēmumiem ir pieejama LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv.
15

Saimniekošanā noderīgi

EKOLOĢISKI NOZĪMĪGA PLATĪBA (ENP)
ENP izveidošanas un uzturēšanas mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana un uzlabošana saimniecībās.
Saimniecībām, kurās aramzeme ir 15 ha vai mazāka, vai kuras atrodas pagastos, kuros meži ir vairāk par 50% no kopējās pagasta platības un aramzeme nav
vairāk kā trešā daļa no mežu platības, ENP nebūs jānodrošina.
Atbrīvoto pagastu sarakstu skatiet LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.
ENP ir jānodrošina saimniecībām, kurās deklarētā aramzemes platība 2015.
gadā būs lielāka par 15 ha. Šādām saimniecībām ENP būs jānodrošina vismaz 5%
apmērā no aramzemes.
ENP prasības izņēmumi
Izņēmumi tiek attiecināti uz saimniecībām, kuras jau izpilda ekoloģiski nozīmīgu platību mērķus.
ENP 5% apmērā no aramzemes nav jānodrošina, ja:
1) visa saimniecība ir bioloģiski sertificēta;
2) vairāk par 75 % no aramzemes ir:
•

aramzemē sētie zālāji;

•

pākšaugi;

•

papuve;

•

iepriekš minēto elementu kombinācija un atlikusī aramzeme ir 30ha vai
mazāka;

3) vairāk par 75 % no atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes ir:
•

ilggadīgie zālāji;

•

aramzemē sētie zālāji;

•

iepriekš minēto elementu kombinācija un atlikusī aramzeme ir 30ha vai
mazāka;

4) vairāk par 50% no saimniecības aramzemes platības atrodas pagastā, kuram
piemērojams atbrīvojums no ENP prasības ievērošanas.
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2.tabula
ENP VEIDI 2015.GADĀ
ENP veidi

Atbilstības kritēriji
• ražošana nenotiek un netiek audzēti kultūraugi;
• uzturēta vismaz sešus mēnešus pēc kārtas kārtējā gadā un
vismaz līdz 15.07.;
Papuve
• nezāles tiek apkarotas, un augi, t.sk. tie, kas audzēti zaļmēslojumam,
tiek iestrādāti augsnē līdz 15.09.;
• vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot glifosātus saturošus
herbicīdus (raundapu).
•
no 2 līdz 6 m platas joslas;
Buferjoslas
•
jāatrodas uz aramzemes vai blakus tai;
(tikai gar ūdens
• jābūt atšķiramai no blakus esošās LIZ;
saimniecisko
iecirkņu
• var ietvert piekrastes veģetāciju;
klasifikatora (ŪSIK) • neizmanto ražošanai, izņemot pļaušanu un ganīšanu;
ūdensobjektiem)
• jānopļauj vismaz vienu reizi sezonā.
• sēti tīrsējā vai maisījumos, kas veidoti tikai no slāpekli
piesaistošajiem kultūraugiem;
Slāpekli piesaistoši
kultūraugi
• ja lauks robežojas ar ūdens objektu, jāatstāj 2 m plata josla gar ūdens
objektu un šajā joslā nenotiek ražošana.
• labības vai labības un proteīnaugu pasējā sētas stiebrzāles tīrsējā
Vasarāji ar zālāju
pasēju
vai maisījumos.
Ainavu elementi (atrodas uz aramzemes vai ar to fiziski saskaras):
• no 1 līdz 20 m platas joslas;
a) laukmalas
• netiek izmantotas ražošanai;
• jānopļauj vismaz vienu reizi sezonā.
• platībā no 0.01 ha līdz 0.1 ha;
b) dīķi
• tilpnes no betona vai plastmasas netiek uzskatītas par ENP;
• dīķa platībā iekļauj krasta veģetācijas joslu līdz 10 m platumā.
• grupā augoši koki un koku, krūmu puduri, zem kuriem zeme
c) koku, krūmu
netiek apstrādāta;
grupas
• platībā no 0.01 ha līdz 0.3 ha.
d) dižkoki, alejas,
• aizsargājami saskaņā ar vides likumdošanu.
dižakmeņi

Platības, kuras Latvijā 2015.gadā tiks uzskatītas par ENP
ENP devums un tiesības uz VPM
Dažādiem ENP veidiem ir atšķirīgs devums. Lai noteiktu, cik lielu ieguldījumu
tas dod ENP platībā, tiek izmantoti koeficienti, tos var skatīt 3.tabulā.
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3.tabula
DAŽĀDU ENP DEVUMS UN TIESĪBAS UZ VPM
Mērvienība

Elements

Vai par šo
platību
var saņemt
maksājumu?

ENP

Papuve

m2

1 m2 papuves = 1 m2 ENP

JĀ

Buferjoslas

m

1 m buferjoslas = 9 m ENP

JĀ*)

Slāpekli
piesaistoši
kultūraugi

m2

1 m2 slāpekli piesaistošas platības = 0,7
m2 ENP

JĀ

Vasarāji ar pasēju

m2

1 m2 vasarāji ar pasēju = 0,3 m2 ENP

JĀ

Laukmalas

m

1 m laukmalas2 = 9 m2 ENP

JĀ

Dīķi

m

1 m dīķa = 1,5 m ENP

NĒ

Koku, krūmu
grupas

m2

1 m2 koku grupas = 1,5 m2 ENP

NĒ

Dižkoki,
dižakmeņi, alejas

m2

1 m2 dižkoku = 1 m2 ENP

JĀ

*)

2

2

2

2

2

var saņemt par buferjoslas daļu, kas ir iekļauta lauku blokā

Visi objekti kartēs tiks iezīmēti kā platības, izņemot buferjoslas un laukmalas,
kas kartē tiks attēlotas kā līnijas ar konkrētu garumu.
ILGGADĪGO ZĀLĀJU SAGLABĀŠANA
Lauksaimnieks nedrīkst pārveidot un 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 ir iekļauti LAD lauku reģistrā:
http://karte.lad.gov.lv/.
ES NOZĪMES BIOTOPI KARTĒ IR ATTĒLOTI AR SARKANU SVĪTROJUMU:

(informāciju var atrast pēc kadastra vai bloka numura)
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Latvijai jānodrošina, lai ilggadīgo zālāju platības īpatsvars (ilggadīgo zālāju platības attiecība pret kopējo lauksaimniecības zemi), ko deklarējuši lauksaimnieki,
nesamazinās vairāk par 5% salīdzinājumā ar 2012.gadu.
Ja ilggadīgie zālāji valstī samazinās vairāk par 3% (attiecībā pret ilggadīgo zālāju platības īpatsvara references vērtību), nedrīkst ilggadīgos zālājus pārveidot par
zemi citām vajadzībām bez LAD atļaujas.
Ja ilggadīgie zālāji valstī samazinās vairāk par 5%, nedrīkst ilggadīgos zālājus
pārveidot par zemi citām vajadzībām, un LAD informē lauksaimniekus, jānodrošina
zemes pārveidošana par ilggadīgajiem zālājiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.
Uzmanību! Šobrīd vēl tiek izstrādāti detalizēti noteikumi zaļināšanas prasību
ieviešanai, tāpēc šim materiālam ir informatīvs raksturs. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām mūsu mājas lapā www.lad.gov.lv, kur regulāri tiks ievietota aktuālā informācija.

Kas lauksaimniekam ir jāzina par de minimis jeb valsts atbalsta
ierobežojumu
Pēc kredītprocentu daļējas dzēšanas atbalsta izmaksāšanas, saņēmām daudz
jautājumu, tāpēc sniedzam skaidrojumu par de minimis atbalstu. Atbalsta pasākumiem, kurus nepieļauj ES pamatnostādnes vai mazo un vidējo uzņēmumu regula
par valsts atbalstu, ir iespējams atbalstu piešķirt de minimis atbalsta ietvaros. De
minimis atbalsts ir ierobežota apjoma atbalsts, kuru var piešķirt bez saskaņošanas
ar Eiropas Komisiju, taču ievērojot attiecīgajā Regulā noteiktos ierobežojumus.
Lauksaimniekiem ir jāņem vērā, ka de minimis atbalsts vienam lauksaimniecības uzņēmumam lauksaimnieciskām aktivitātēm ir noteikts 15 000 Eiro apmērā uz
3 gadu periodu. Papildus, šim atbalstam ir noteikti griesti uz valsti. Latvija trīs gadu
periodā nedrīkst pārsniegt tai noteiktos griestus — 10 780 000 Eiro.
Ierobežojums uz saņēmēju 15 000 Eiro tiks piemērots lauksaimniekiem, kas
piesakās atbalstam tādās valsts atbalsts programmām, kā: kredītprocentu daļēja dzēšana vaislas dzīvnieku iegādei, zemes iegādei, apgrozāmajiem līdzekļiem, zemes kreditēšanas programmā Altum ietvaros, atsevišķās kredītgarantiju programmās, valsts atbalstam biškopības nozarē un arī atbalstam, kas tiek
paredzēts Labklājības ministrijas kompetencē esošās atbalsta programmās
(Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem).
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Zemnieku saeima strādā pie tā, lai šo maksimālo atbalsta summu vienam saņēmējam palielinātu.
Lauksaimniecības de minimis uzskaiti veic Lauku atbalsta dienests un šaubu
gadījumā lauksaimnieks var vērsties reģiona pārvaldē, lai noskaidrotu iepriekšējos
gados piešķirtā de minimis atbalsta apmēru. Ar Lauku atbalsta dienestu esam veikuši sarunas par iespēju tehniski nodrošināt to, ka lauksaimnieki, kuri lietos EPS,
varētu redzēt savas saimniecības situāciju ar de minimis atbalstu šajā sistēmā.
Pie de minimis atbalsta arī jāsaskata saistītie uzņēmumi. De minimis regula nosaka, ka jāvērtē viena vienota uzņēmuma definīcija saskaņā ar Komisijas 2013. gada
18. decembra Regulā (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
2.panta 2.punkta definīciju viena vienota uzņēmuma definīcija ietver visus uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz viena no šim pazīmēm:
a) vienam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā
uzņēmumā;
b) vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
c) vienam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
d) viens uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski
kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā
saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.
Uzņēmumi, kuriem kādas no pirmās daļas a) līdz d) apakšpunktā minētajām attiecībām pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi
par vienu vienotu uzņēmumu.
Piemēram, ja Jānim Bēziņam ir sava z/s un vēl viņš ir kapitāldaļu vairākuma
turētājs SIA Kārkliņi, tad šie abi uzņēmumi z/s un SIA ir viens vienots uzņēmums,
kuram kopējais atbalsta apmērs kopā par triju gadu periodu nevar pārsniegt
15 000 Eiro.

ALTUM turpina realizēt atbalsta programmas
Lauksaimniecība tradicionāli ir bijusi labi attīstīta Latvijas tautsaimniecības nozare, kas nozīmē ne tikai kvalitatīvas vietējās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, bet arī lauku vides saglabāšanu un darbavietas lauku rajonos. Lai atbalstītu
šo Latvijai nozīmīgo tautsaimniecības jomu, Latvijas Attīstības finanšu institūcija
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ALTUM (iepriekš Hipotēku banka) jau daudzus gadus īsteno vairākas lauksaimniekiem paredzētas valsts atbalsta programmas.
Šā gada pavasarī vienotā Attīstības finanšu institūcijā apvienosies uzņēmumi,
kas sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā — ALTUM, Lauku attīstības
fonds un Latvijas Garantiju aģentūra. ALTUM turpina īstenot atbalsta programmas
uzņēmējiem un lauksaimniekiem, kuras tā uzsāka kā Hipotēku banka, un turpinās
to darīt arī nākotnē. ALTUM piešķir aizdevumus lauksaimniekiem investīcijām, apgrozāmiem līdzekļiem, zemes iegādei un citiem mērķiem. Tālāk nedaudz par aktualitātēm programmās, kuras ir svarīgas lauksaimniekiem.
Zemes iegādes programma
ALTUM sadarbībā ar Lauku attīstības fondu kopš 2012.gada vidus piešķir aizdevumus lauksaimniecības zemes iegādei.
Interese par programmu ir augusi kopš programmas darbības sākuma un tā
turpina augt. Šogad, salīdzinot ar aizvadīto gadu, ir palielinājies gan apstiprināto
darījumu skaits, gan piešķirtās aizdevumu summas, gan arī darījumos iegādātās
platībās.
Maksimālā aizdevumu summa ir 430 tūkstoši i eiro un atmaksas termiņš ir līdz
20 gadiem. Ja zemes iegādes summa nepārsniedz novērtējumā noteikto cenu, tad
šī zeme kalpo kā nodrošinājums, un cits nodrošinājums nav nepieciešams. Procentu likme ir atkarīga no Valsts kases resursu cenas un pašlaik gala likme ir 3,147%
gadā. Aizdevumi šīs programmas ietvaros tiks piešķirti līdz 2020.gada beigām.
Pēc šā gada pavasarī paredzētās apvienošanās ar Lauku attīstības fondu aizdevuma saņemšana kļūs ātrāka un lēmumu pieņemšana vienkāršāka.
Apgrozāmo līdzekļu programma
Aizdevumus apgrozāmiem līdzekļiem ALTUM izsniedz jau piecus gadus. Līdz
2015.gada februārim šajā programmā ir piešķirti vairāk nekā 1100 aizdevumi, kuru
kopējā summa pārsniedz 52 miljonus eiro. Šīs programmas piedāvātās iespējas izmantojuši jau vairāk nekā 600 lauksaimnieki un kooperatīvi. Turklāt, interese par
šis programmas aizdevumiem turpina pieaugt.
Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma summa ir no 7 tūkstošiem līdz 1 miljonam eiro,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem - līdz 2,85 miljoniem eiro. Maksimālais aizdevuma atmaksas termiņš līdz 24 mēnešiem, taču tam ir jābūt atbilstošam
ražošanas vajadzībām. Aizdevumu procentu likmes ir fiksētas no 4% gadā.
Turpmāk ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem tiks piemērotas pazeminātas nodrošinājuma prasības.
Šā gada februārī Ministru kabinets ir lēmis par grozījumiem programmā, kas
ļaus ALTUM meklēt risinājumus tiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kuri ir nonākuši grūtībās krīžu vai ārējo tirgu ietekmē.
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DNB bankas graudu tirgus apskats

Publikācijas datums: 2015. gada 18. februāris
Pētījuma periods: 2015. gada 7. – 8. nedēļa
Komentārs: eiro vājināšanās varētu labvēlīgi ietekmēt kviešu cenas un eksportu ES
Tuvākā kviešu kontraktu cena MATIF Parīzes fondu biržā pēdējo divu nedēļu
laikā pieaugusi par 0,8 procentiem. Commerzbank pazemināja savas kviešu cenu
prognozes šī kalendārā gada beigās līdz USD 5,50 par bušeli, tomēr arī tas vēl aizvien ir par 10 centiem vairāk salīdzinājumā ar tagadējo tirgus cenu. Dolāra nostiprināšanās samazina ASV eksporta konkurētspēju. Pasaulē vēl aizvien netrūkst
graudu, un tas ietekmē kviešu cenas ASV. Tomēr bankas sagaida, ka Parīzes kviešu nākotnes līgumi 2015. gada beigās varētu sasniegt EUR 200 par tonnu, jo eiro
vājināšanās sekmē ES eksportu. Commerzbank raizējās arī par ziemas ražu dažās
bijušās Padomju Savienības teritorijās un par sausumu ASV dienvidu līdzenumos.
Tikmēr ASV Lauksaimniecības departaments (USDA) savā WASDE ziņojumā paaugstināja gan ASV, gan globālo kviešu krājumu aplēsi 2014. – 2015. gada mijā USDA
samazināja savu ASV kviešu eksporta prognozi par 680 tūkst. tonnu līdz 24,5 milj.
tonnu, atsaucoties uz «pieaugošo ES konkurenci un neseno dolāra vērtības pieaugumu». Pēc pērnā gada augstās ražas Apvienotā Karaliste saskaņā ar aplēsēm uzkrāja 3,5 milj. tonnu kviešu pārpalikumu. Pateicoties AK, ir samazinājušies globālie
pārvadājumu tarifi, lai palīdzētu eksportēt šo pārpalikumu. Tuvākā rapšu kontraktu cena ir pieaugusi par 0,7 procentiem. Commerzbank nedaudz koriģēja Parīzes
rapšu cenas, norādot vidējo vērtību USD 350 apmērā par tonnu ceturksnī no jūlija
līdz septembrim. Galvenais korekciju iemesls — eiro pavājināšanās. Papildus tam
banka atzīmēja, ka rapšu ražošana ir tikai minimāli paplašinājusies globālā mērogā
un ražas perspektīvas ES varētu negatīvi ietekmēt vājāka sēja un insekticīdu aizliegums.
Avoti: Agrimoney.com, DNB Markets
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Avots: Bloomberg, DNB Markets

Lauksaimniecības preču cenas, procentuālās izmaiņas
Pārtikas kvieši*
Rapši*
Lopbarības kvieši**

1M
-4.1
-0.2
-2.1

3M
6.4
5.0
-0.4

6M
5.9
8.9
0.0

12M
-0.3
-2,5
-19.3

*Parīzes fondu birža, **Londonas fondu birža

Gaidāmie notikumi
2015.02.19

Quarterly Agricultural Export Forecast (USDA FAS)

2015.02.19

Outlook for US Agricultural Trade (USDA ERS)

2015.02.23

Crop monitoring in Europe (Mars)

2015.02.26

Grain Market Report (IGC)
Avots: www.agrimoney.com
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Avots: Bloomberg, DNB Markets

Avots: Bloomberg, DNB Markets

DNB MARKETS BALTIC DIVISION
DNB Economic Research: DNBResearch@dnb.lt
Indrė Genytė-Pikčienė: +370 5 2393678
Donatas Brazdžius: +370 5 2393402
Peteris Strautiņš: +371 6 7777266
E-trade: trade@dnb.lv
Jurijs Kudrjavcevs: +371 6777 7411
Lejuplādēt un izmēģināt DNB Trade® platformu iespējams šeit:
http://trade.dnb.lv/lv/webtrade-lv
Sīkāka informācija par nākotnes kontraktiem (futures) pieejama šeit:
http://trade.dnb.lv/lv/futures-dnb-trader
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Iepazīstinām ar valdes locekļu kandidātiem
Iepriekšējā vēstulē aicinājām Jūs pieteikties vai pieteikt aktīvus lauksaimniekus
«Zemnieku saeimas» valdes vēlēšanām. Saņēmām 12 pieteikumus. Aicinām Jums
iepazīties ar valdes locekļu kandidātiem. Atgādinām, ka, kā katru reizi, arī šoreiz
valdes locekļu kandidāti varēs pieteikties un būt pieteikti Kongresa laikā, klātienē Ādažos, tādēļ nepārdzīvojiet, ja līdz šim vēl neesat pieteikuši. Pieteikšanās un
vēlēšanas vēl priekšā — 2.martā Ādažos!
Valdes locekļu kandidāti no esošās valdes:
Ieva Alpa-Eizenberga ir dzimusi 1983.gada 19.martā Mazsalacas pusē. Absolvējusi Vidzemes augstskolu. Kopš 2008. gada kopā ar vīru saimnieko saimniecībā
«Robežnieki» Vidzemes pusē, kurā nodarbojas ar piena lopkopību un augkopību — pamatā lopkopības vajadzībām, bet paliek arī produkcija, ko nodot LPKS «Vidzemes agroekonomiskā kooperatīva sabiedrībai». Biedrības «Zemnieku saeima»
valdē ar pārtraukumiem darbojusies jau četrus gadus. Ieva uzskata, ka nozīme ir
pamatīgumā un izmērā, tādēļ ir par sabiedrisko organizāciju un kooperatīvu apvienošanos — tas ļautu ietaupīt līdzekļus ražotājiem un nodrošinātu efektīvāku
lauksaimnieku pārstāvniecību gan valsts, gan Eiropas līmenī. Ievas nākamie darbi
jaunajā valdē būtu piena lopkopju interešu aizstāvēšana, nezaudējot līdzsvaru ar
augkopības nozari, jo lopkopība ar augkopību mijiedarbojas.
Ievas dzīves moto: Vairāk izdarīt, mazāk runājot, kaut gan valdē esot, tas ir
grūti!
Maira Dzelzkalēja ir dzimusi 1972.gada 11.jūnijā Zemgalē. Absolvējusi Latvijas
Lauksaimniecības universitāti: bakalaura grāds agronomijā un maģistra grāds ekonomikā. Maira «Zemnieku saeimā» darbojas kopš 2000.gada — sākotnēji vadot biroju, savukārt vēlāk esot organizācijas valdē. Maira pārstāv «Zemnieku saeimu» ne
tikai Latvijā, bet aktīvi darbojas arī Eiropas lauksaimnieku jumta organizācijā COPA,
kurā kopš 2013.gada pilda Viceprezidentes pienākumus, vada Lauku attīstības darba grupu un civilā dialoga grupu par zaļināšanu un tiešmksājumiem.
Turpinot darbu «Zemnieku saeimas» valdē, Maira apņemas turpināt aktīvi aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses gan Latvijā, gan Briselē. Veicināt jaunu ideju un pieredzes ienākšanu vietējo lauksaimnieku ikdienā, kā arī pilnveidot lēmuma
pieņēmēju izpratni par lauksaimniecības biznesu.
Arnis Burmistris ir dzimis 1974.gada 17.aprīlī Jelgavas pusē. Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Lauksaimniecības fakultāti un kopš 1992. gada
strādā savā saimniecībā «Vilciņi - 1». Saimniecība nodarbojas ar augkopību. Arnis
šobrīd aktīvi darbojās «Zemnieku saeimas» valdē, Jelgavas lauksaimnieku apvienībā un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdē.
«Zemnieku saeimas» valdē Arnis turpinātu darbu pie lauksaimniecības politikas veidošanas, augkopības jautājumu risināšanas un jaunu biedru piesaistes.
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Arņa dzīves moto ir vienmēr būt kustībā!
Kaspars Sūniņš ir dzimis 1970.gada 19.martā Talsu pusē. Absolvējis Talsu
1.vidusskolu un studējis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Kopš 2004. gada
strādā savā zemnieku saimniecībā «Celmiņi», kurā nodarbojas ar gaļas liellopu
un vīnogu audzēšanu. Aktīvi darbojās biedrības «Zemnieku saeima» valdē, pārstāvot gaļas liellopu audzētājus. Kā arī darbojās «Latvijas Vīnkopju un Vīndaru»
valdē.
«Zemnieku saeimas» valdē Kaspars turpinātu darbu pie gaļas liellopu nozares
attīstības.
Mareks Bērziņš ir dzimis 1975.gada 18.augustā, Valmierā. 1998. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tehnisko fakultāti. Kopš 2005. gada strādā savā daudznozaru zemnieku saimniecībā «Lojas», kurā nodarbojas ar graudkopību, gaļas liellopu audzēšanu, mežkopību un salmu granulu ražošanu. Aktīvi
darbojās biedrības «Zemnieku saeima» valdē, pārstāvot lauksaimniekus gan savas
nozares, gan reģiona un visas Latvijas ietvaros. Tāpat Mareks aktīvi darbojās arī
citās organizācijās.
«Zemnieku saeimas» valdē Mareks turpinātu darbu pie gaļas liellopu nozares
attīstības, jo uzskata, ka pašreiz, stagnējot piensaimniecībai, nozarei ir liels attīstības potenciāls. Kā arī lauksaimnieciskās izcelsmes atjaunojamo energoresursu un
citu mazāk tradicionālu (kaņepju un linu audzēšana un pārstrāde) lauksaimniecības nozaru un mājražotāju kustības popularizēšanas, attīstības politikas veidošanas, likumdošanas sakārtošanas, aizstāvot nozaru pārstāvju intereses «Zemnieku
saeimas» valdē.
Mareka dzīves moto ir šāds: «Mācies no pagātnes, dzīvo šodienai un tici rītdienai.
Dzīve ir pārāk īsa, lai bremzētu līkumos.»
Juris Cīrulis ir dzimis 1955.gada 13.jūlijā Jelgavas pusē. Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, Veterinārmedicīnas fakultāti un kopš 1993. gada strādā
savā daudznozaru zemnieku saimniecībā «Mežacīruļi». Saimniecībā nodarbojas ar
piena lopkopību, graudkopību, puķu un dārzeņu audzēšanu siltumnīcās, kā arī biogāzes staciju. Juris šobrīd «Zemnieku saeimā» ir valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Juris lieliski izprot lauksaimnieku problēmas, pārstāv tās valsts līmenī un ierosina
pamatotus risinājumus. 2014.gadā Juris saņēma titulu «Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā».
Turpinot darbu «Zemnieku saeimas» valdē, Jura primārie darbi būtu: operatīvi
rīkoties mainīgajās situācijās, saliedēt sadrumstaloto lopkopības nozari (kas attiecās gan uz piena un gaļas lopkopību, gan aitkopību un kazkopību). Tāpat būtiski, lai
varētu sasniegt rezultātus, ir kopīgi jāapvieno mērķi!
Jura dzīves moto ir šāds: «Gribi izdarīt labi, dari pats!»
Juris Lazdiņš ir dzimis 1971.gada 28.martā Dobeles pusē. Kopš 1997. gada strā26
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dā savā zemnieku saimniecībā «Lazdiņi». Saimniecībā nodarbojas ar augkopību.
Juris ir «Zemnieku saeimas» priekšsēdētājs trešo divgadu termiņu. Lieliski pārzina
visu lauksaimniecības nozaru problēmas un aktīvi iesaistās to risināšanā.
Jura mērķis — lai lauksaimniecība Latvijā kļūtu par valsts mugurkaulu un pie tā
arī tiks turpināts strādāt!
•
•
•

Trīs principi darbā:
Neatlaidība.
Uzņēmība.
Un daudz, daudz darba.
Mūsu jaunie valdes locekļu kandidāti

Edīte Strazdiņa ir dzimusi 1970.gada 8.janvārī Iecavas pusē. Absolvējusi Mālpils vidusskolu un pēc tam Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agronomijas
fakultāti. Šobrīd ir KS «Mūsmāju dārzeņi» valdes priekšsēdētāja un palīdz vīram
saimniekot zemnieku saimniecībā «Galiņi». Papildus Edīte nodarbojas ar dažādu
kvalitātes shēmu izstrādi un ieviešanu uzņēmumos, kā piemēram, Global Gap. Edīte darbu kooperatīvā un zemnieku saimniecībā lieliski apvieno arī ar regulāriem
braucieniem uz Briseli, kur Latvijas dārzeņu un augļu audzētājus pārstāv darba
grupā: «Kvalitātes nodrošināšana lauksaimniecībā un Lauksaimniecības produktu
veicināšana», kā piedalās arī dažādās ārkārtas sanāksmēs par situāciju nozarē pēc
Krievijas Federācijas noteiktā pārtikas embargo. Edīte lieliski pārzina augļu un dārzeņu nozari no audzēšanas līdz pat veikalu plauktiem. Vienmēr ir atvērta sniegt
komentārus par nozarē notiekošo un pārstāvēt, aizstāvēt nozari gan Latvijas, gan
Eiropas līmenī.
Kā primāros darbus «Zemnieku saeimas» valdē Edīte saredz dārzkopju interešu aizstāvēšanu. Darīt visu iespējamo, lai mazinātu administratīvo spiedienu uz
vietējiem ražotājiem, kā arī veicinātu vietējo produktu popularizēšanu un eksportu. Tāpat svarīgs jautājums darba kārtībā būtu kooperācijas veicināšana ne tikai
dārzeņkopība, bet arī citās lauksaimniecības nozarēs. Edīte uzstādītos mērķus vēlas sasniegt sadarbojoties gan ar citām nevalstiskajām organizācijām, gan Eiropu.
Ansis Saliņš ir dzimis 1983.gadā Pļaviņu pusē. Ieguvis inženierzinātņu doktora
grādu lauksaimniecības inženierzinātnēs. Šobrīd saimnieko savā zemnieku saimniecībā «Iesalnieki - 1», kur apsaimnieko 540 ha lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, darbības nozare — graudkopība un rapša audzēšana. Ansis ir arī valdes
loceklis uzņēmumā SIA «AnSal Tehnik», Pļaviņu novada domes deputāts, darbojas finanšu teritorijas attīstības komitejā un sociālo lietu komitejā, žurnāla «Profi»
konsultants un rakstu līdzautors.
Ansis ir aktīvs arī nevalstisko organizāciju sektorā — darbojas «Latvijas Jauno
Zemnieku klubā» un biedrībā «Zemnieku Saeimas». Ansis ir bijis arī 10.Saeimas
deputāts, kur darbojās cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā.
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«Zemnieku saeimas» valdē ar savu aktīvo darbību vēlas pozitīvi virzīt dažādu likumdošanas iniciatīvu un noteikumu attīstību, sekmējot Latvijas lauksaimniecības
politikas attīstību.
Guna Sproģe ir dzimusi 1961.gada 16.novembrī Liepājas pusē. Absolvējusi gan
Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot pārtikas tehnologa diplomu, gan
Latvijas Universitāti, specializējoties ekonomikā. Kopš deviņdesmito gadu sākuma
kopā ar vīru saimnieko divās saimniecībās: «Joži» un «Pētertāles». Saimniecībās
nodarbojas ar augkopību un Guna tajās atbild par ekonomiku, finansēm un viņas
pārziņā ir realizēti vairāki Eiropas Savienības projekti. Paralēli darbam tiek audzināti arī divi mazbērni.
Biedrībā «Zemnieku saeima» Guna uzņemtos ekonomikas un finanšu jomu, lai
visi lēmumi būtu ekonomiski pamatoti.
Dzintars Erdmanis ir dzimis 1963.gada 8.maijā Kuldīgā. 1982.gadā absolvēja
Laidzes sovhoztehnikumu, iegūstot lauksaimniecības fermu mehāniķa profesiju.
Kopš 1992.gada vada savu zemnieku saimniecību «Ezergaļi» savā dzimtajā ciemā
Vārmē. Saimniecības pamatnozare ir graudkopība un sēklkopība. Dzintaram nav
vienaldzīgs Latvijas lauksaimnieku liktenis, tādēļ viņš aktīvi piedalās lauksaimnieku
sabiedriskajā dzīvē.
Biedrībā «Zemnieku saeima» labprāt pārstāvētu Latvijas graudkopju intereses.
Arnolds Jātnieks ir dzimis 1965.gada 2.februārī Bauskas rajona Vecsaulē. Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, iegūstot agronoma diplomu. Pēc
augstskolas, deviņdesmito gadu sākumā, ieguva lielisku iespēju četrus mēnešus
pavadīt pieredzes apmaiņas braucienā Zviedrijā, kur strādāja lielā saimniecībā.
Atgriežoties mājās, Arnolds pārņēma vecāku saimniecību un kopš 1992.gada ir
zemnieku saimniecības «Vaidelotes» īpašnieks. Šobrīd tiek apstrādāti 365 hektāri
zemes četros pagastos: Codes, Mežotnes, Rundāles un Vecsaules.
Arnoldam ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centru, kā rezultātā saimniecība ir reģistrēta kā prakses saimniecība un
studentiem šeit ir iespēja iziet praksi.
Arnolda papildus nodarbošanās ziemas periodā ir agronomijas skolotājs Saulaines profesionālajā vidusskolā, tāpat viņš darbojās Latvijas Agronomu biedrības
valdē un godprātīgi pilda Bauskas novada domes deputāta pienākumus attīstības
un finanšu komitejas un Bauskas uzņēmējdarbības padomē. Viņš ir aktīvs «Zemnieku saeimas» biedrs, kurš regulāri piedalās organizācijas aktivitātēs un protesta
akcijās.
Arnolda ģimenē jau paaudzēs ir bijuši agronomi — Arnolda vecmamma, mamma,
pats Arnolds un viņa sieva Daira, kā arī viens no pieciem dēliem arī ir agronoms. Biedrības «Zemnieku saeima» valdē Arnolds labprāt uzņemtos agronomijas jautājumus.
Arnolds atzīst, ka ir lepns ar to, ka ir zemnieks!
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Laika gaitā mēs esam sadraudzējušies ar daudziem draugiem un vieni no
tiem ir «Swedbank». Sākot ar šo gadu, banka piedāvā jaunu lauksaimnieku apkalpošanas sistēmu visā Latvijā. Par lauksaimnieku jaunajām iespējām, saruna
ar «Swedbank» lauksaimniecības ekspertiem Raimondu Miltiņu un Rolandu Zeltiņu.
Pastāstiet nedaudz vairāk par lauksaimnieku jauno apkalpošanas sistēmu!
Pēdējo gadu laikā mēs strādājam pie tā, lai bankas menedžeri lauksaimniecībā
būtu zinoši. Kopš 2014.gada beigām katrā reģionā ir specializēti lauksaimniecībā
zinoši menedžeri, kuri ir mobili un jebkurā laikā spēj konsultēt lauksaimnieku vajadzīgajā laikā un vietā. Ļoti bieži banku darbinieki neizprot lauksaimnieku biznesa
specifiku, tādēļ mūsu specializētiem reģionu pārstāvjiem lauksaimniecībā viss ir
skaidrs, kad un kas lauksaimniekam nepieciešams.
Kurās pilsētās bankas menedžeri bāzēsies?
Pamatā ir Valmiera, Rēzekne, Tukums un Talsi, bet viņu galvenais uzdevums
pēc vajadzības nokļūt jebkurā laikā un vietā — būt mobiliem ar biroju automašīnā.
Ja runājam par lauksaimniecību, ko «Swedbank» finansē primāri?
Mēs esam universāla banka un kreditējam visus virzienus. Tiekoties ar klientu
pirmo reizi, mēs izrunājam nosacījumus un kritērijus, un tad skatāmies, kā sadarbība turpinās. Protams, mums ir savs nosacījumu «rāmis», bet mēs esam gatavi ar
katru klientu diskutēt un iziet ārpus tā.
Kas ir galvenie finanšu rādītāji, ko analizējat, lai piešķirtu finansējumu?
Svarīgi ir vidējie rādītāji nozarē un reģionā. Klienta rādītājus mēs salīdzinām ar
to pašu nozari tajā pašā reģionā. Ja lauksaimniekam ir sliktas pēdējo 5 gadu vidējās ražas, tad uz šo projektu raugāmies piesardzīgāk. Tāpat svarīgi aspekti: finanšu rādītāji, iepriekšējā kredītvēsture, kredītsaistības uz ha, kāda ir apstrādājamās
zemes proporcija īpašumā un nomā. Vidēji Latvijā lauksaimniekiem īpašumā ir no
50% līdz 60% lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Protams, šādas saimniecības
ir vieglāk nokreditēt, nekā tās, kurām īpašumā ir vien no 5% līdz 10% apstrādājamās zemes.
Tieši tas pats ir arī piena lopkopībā. Ja saimniekam ir simtiem slaucamu govju,
bet īpašumā ir vien pāris desmiti hektāri zemes, tad ir jābūt ļoti mērķtiecīgi izstrādātam biznesa plānam, lai bankas darbiniekus pārliecinātu par projekta dzīvotspēju. Tādēļ tiekamies ar katru lauksaimnieku individuālās sarunās, kurās to visu
pārrunājam.
Kādu «Swedbank» finansējumu lauksaimnieki izmanto visbiežāk?
Pēdējā laikā visaktīvāk lauksaimnieki pieprasa kreditēt zemes iegādi. Izskaidrojams tam ir viens — mūsu bankas zemes kreditēšanas process ir ļoti vienkāršs
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ar lauksaimniekam saprotamiem nosacījumiem, kā arī salīdzinoši ātrs. Atbildi mēs
varam sniegt pat pāris dienu laikā, savukārt darījums var noslēgties nedēļas laikā.
Otrs populārākais ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana, un noteikti arī lauksaimniecības tehnikas līzingi. Mēs izskatām jebkuru pieprasījumu — vai tas ir ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu, vai bez tā. Tāpat mēs kreditējam arī lietotās tehnikas
iegādi. Protams, arī daudz pieprasījumi pēc finansējuma nāk priekš graudu kaltes,
angāru un fermu būvniecības. Šodien vairākas piena saimniecības spēj parādīt labu
efektivitāti, tāpēc neskatoties uz tirgus situāciju, mēs skatām vairākus būvniecības
projektus piena fermām.
Kādas ir lauksaimnieku kļūdas, kuras viņi pieļauj, sadarbojoties ar bankām?
Joprojām lauksaimniekiem līdz galam viss nav izrēķināts. Lielākais klupšanas
akmens gan piena lopkopībā, gan graudkopībā un citās nozarēs ir tas, ka lauksaimnieks nav aprēķinājis produkcijas pašizmaksu. Mums interesē, lai lielāko daļu no
saimniecības peļņas sastāda saražotā produkcija, nevis subsīdijas. Ja subsīdijas būs
tikai neliels bonuss uz kopējā apgrozījuma fona, tad saimniecība spēs nomaksāt
kredītus. Mēs regulāri, tiekoties lauksaimniekiem pastāstām, kam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, lai bizness būtu veiksmīgs! Ļoti liels prieks, ka pēc laika
redzam, ka tas darbojas.
Šobrīd noteikti aktuāls jautājums ir filiāles reģionos. Kādi ir «Swedbank» plāni šajā jautājumā?
Mūsu bankas dienas kārtībā nav filiāļu slēgšana. Mūsu darbinieki regulāri analizē, ko katrā reģionā izmanto visvairāk un pēc rezultātiem mēs plānojam turpmāko
darbu. Ja ir nepieciešamas konsultācijas klātienē, tās tiek nodrošinātas. Analizējot
lauksaimniekus, viņiem lielā mērā banka ir vajadzīga labi, ja reizi gadā.
Kādas «Swedbank» aktivitātes lauksaimniecībā sagaidāmas 2015.gadā?
Mūsu katra gada lielākais notikums lauksaimniecībā ir Rāmavas izstāde, kur
esam gan ģenerālsponsors, gan dalībnieks. Šajā izstādē piedalāmies ar speciāliem
piedāvājumiem lauksaimniekiem un arī šim gadam tiek gatavoti pārsteigumi. Tāpat
piedalāmies Traktordienās, Lauku dienās visā Latvijā, u.c. pasākumos.
Šogad viena no lielākajām aktualitātēm ir Lauku atbalsta dienesta projekti. Šobrīd lauksaimnieki gaida atbildes, gaida jauno sezonu, piena cenas... Arī mēs gaidām un dzīvojam kopā ar lauksaimniekiem!
Aicinājums lauksaimniekiem!
Mēs aicinām ikvienu lauksaimniekus uz sarunām. Reizēm šķiet, ka viss ir skaidrs
un izrunāts, bet bieži vien novārtā vai ēnā paliek lietas, kas bija jāpārrunā. Mūsu
mērķis nav katram pārdod jebko, bet sarunāties un nonākt pie lauksaimniekam
visizdevīgākā rezultāta.
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Lauksaimniecības menedžeri reģionos
Lauksaimniecības menedžeris Vidzemē
Evija Līva, tel. 28626778
e-pasts: Evija.liva@swedbank.lv
Lauksaimniecības menedžeris Latgalē
Evita Bacule-Treščilova, tel. 29299683
e-pasts: Evita.Bacule-Trescilova@swedbank.lv
Lauksaimniecības menedžeris Zemgalē
Māra Bergšpica, tel. 29415853
e-pasts: Mara.Bergspica@swedbank.lv
Lauksaimniecības menedžeris Kurzemē
Kaspars Kalniņš, tel. 29471843
e-pasts: Kaspars.Kalnins@swedbank.lv
Lauksaimniecības virziena vadītājs
Rolands Zeltiņš, tel. 29408577
e-pasts: Rolands.Zeltins@swedbank.lv
Lauksaimniecības konsultants-eksperts
Raimonds Miltiņš, tel. 29119515
e-pasts: Raimonds.Miltins@swedbank.lv
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3.martā, plkst. 10:00 Valmierā, viesnīcas «Naktsmājas» semināru zālē notiks
«Basf» seminārs par risinājumiem augu aizsardzībā 2015.gada sezonā. Semināra
ilgums 3 – 3,5 stundas.
5.martā, plkst. 10:00 Jēkabpilī, veikala «Viss lauksaimniekiem» semināru
zālē notiks «Basf» seminārs par risinājumiem augu aizsardzībā 2015.gada sezonā. Semināra ilgums 3 – 3,5 stundas.
6.martā, plkst. 10:30 Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības konferenču
zālē, Atbrīvošanas alejā 95A notiks Austrumlatvijas rapšu un graudaudzētāju
konference. Papildu informācija par konferenci pie Dr.agr. Venerandas Stramkales
pa tālruni 29465004 vai rakstot: strzin@apollo.lv.
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.
12.martā Ozolniekos, LLKC telpās tiks rīkotas apmācības apliecības saņemšanai augu aizsardzības līdzekļu operatoriem. Mācību norises laiks: 13. martā
plkst. 9.00 – 17.00. Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm). Kursu
maksa 30 eiro (t. sk. PVN). Plašāka informācija un pieteikšanās mācībām — Rudīte Sanžarevska, tālr. 63050235, mob. tālr. 26400224; ar e-pasta starpniecību: lita.sturmane@llkc.lv.
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