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LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Par iepirkumu procedūrām
Par iepirkuma procedūrām rakstījām saistībā ar valsts
subsīdijām šā gada „Lauku Lapā” Nr. 23, kad vēl
nebija stājušies spēkā jaunie MK noteikumi, kas
reglamentē iepirkuma procedūras procesu, tāpēc
šoreiz saistībā ar Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumiem pievērsīsimies tām vēlreiz. Lai gan LAP
vēl nav apstiprināts Eiropas Komisijā, tomēr pēc
LAP projekta jau ir zināms, ka lauku uzņēmējiem,
piesakoties uz atbalsta pasākumiem, būs jāievēro
iepirkuma procedūras. Līdz ar to jau tagad var sākt
izpētīt, kas būs jāņem vērā iepirkuma procedūrās, lai
uz finansējuma pieteikšanās brīdi, lauksaimnieki būtu
sagatavoti.
Kas nosaka iepirkumu procedūru un tās
piemērošanas kārtību?
2007. gada 28. martā spēkā stājās MK noteikumi
Nr. 176 „Noteikumi par iepirkuma procedūru
pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas nosaka
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā
arī personas, kuras šo procedūru piemēro.

Kam ir jāveic iepirkuma procedūra?
Lauku uzņēmējam, kurš vēlas saņemt līdzekļus no
valsts subsīdijām (kas netiek piešķirts kā
kompensācija) un ES fondiem un piesakās šiem
atbalsta maksājumiem, ir jāveic iepirkuma
procedūra, ja investīciju pasākumos iepirkuma
priekšmeta vai pakalpojuma paredzamā līgumcena
ir lielāka par Ls 5000 bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN).
Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ls 5000
bez PVN, tad iepirkuma procedūra nav jāveic, taču
jānodrošina, ka darījums nenotiek ar saistītu
personu – tēvu, māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu,
mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu,
adoptēto, adoptētāju vai laulāto, kā arī savstarpēji
saistītu personu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem
un nodevām”.
Kāds ir iepirkuma procedūras process?
Lai iepirkuma procedūras process būtu saprotamāks, tika izveidota shēma, kurā ir parādīti posmi,
kuri jāizpilda.

Ja lauku uzņēmējs vēlas saņemt vasts subsīdiju (kas nav kompensējoša rakstura) vai ES fondu atbalstu investīcijām lauksaimniecībā, lai
pirktu iekārtas vai realizētu būvniecības projektu, tad viņam jāņem vērā MK noteikumi Nr. 176 "Noteikumi par iepirkuma procedūru
pasūtītāja finansētiem projektiem"
Lai noteiktu iepirkuma procedūras
nepieciešamību, nosaka piegāžu,
pakalpojumu vai būvdarbu iepirkuma
paredzamo līgumcenu (bez PVN)

Ja paredzamā līgumcena ir
mazāka par Ls 5000 (bez PVN),
tad finansējuma saņēmējam
iepirkuma procedūra nav jāveic,
bet viņš nav tiesīgs slēgt iepirkuma
līgumu ar saistītu personu

Ja iepirkuma priekšmetu piegādes vai
Ja
pakalpojumu paredzamā līgumcena ir no
- būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir
Ls 5000 līdz Ls 90 000, bet būvdarbu paredzamā
Ls 1 000 000 vai lielāka un
līgumcena - no Ls 5000 līdz Ls 1 000 000, tad
- iepirkuma priekšmetu piegādes vai
šajos gadījumos būs jāpiemēro vienkāršota
pakalpojumu līguma paredzamā līgumcena ir
iepirkuma procedūra
Ls 90 000 vai lielāka, tad būs jāpiemēro
sarežģītāka iepirkuma procedūra
Finansējuma
saņēmējs

Finansējuma
saņēmējs

izveido iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas
Finansējuma saņēmējs nosaka
piedāvājumu iesniegšanas
termiņu, kas nav īsāks par
5 darbdienām, skaitot no
nākamās darbdienas, kad izziņots
uzaicinājums

nosūta uzaicinājumu iesniegt
piedāvājumu un tehnisko
specifikāciju vismaz 3 iespējamiem
piegādātājiem

uz noteikta parauga veidlapas (MK
noteikumu 1. pielikums) nosūta
uzaicinājumu publicēšanai IUB mājas
lapā

veic saņemto piedāvājumu atbilstības pārbaudi
no atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
3 darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas nosūta paziņojumu
par pieņemto lēmumu
piegādātājiem, kas iesnieguši
piedāvājumus

3 darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas nosūta IUB paziņojumu
par pieņemto lēmumu uz noteikta
parauga veidlapas (MK noteikumu
3. pielikums)

finansējuma saņēmējs sagatavo iepirkuma līguma projektu
5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo vērtēšanas ziņojumu
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pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde
lietojama kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”.
Piemēram, nedrīkst rakstīt „Ranila jumta
segums”, jo tā ir tieša norāde uz ražotāju; šajā
gadījumā jāmēģina raksturot vēlamo jumta
segumu, neminot ražotāju;
 lai gan prasības iepirkuma priekšmetam jāformulē pēc iespējas precīzāk, tomēr nevajadzētu
norādīt tādas, kuras grūti izpildīt, šādi
ierobežojot savas izvēles iespējas. Piemēram, ja
tehniskajā specifikācijā ir norādīts: „traktora
jauda 110 ZS”, tad nevarēs no piedāvājumiem
izvēlēties traktoru, kam ir
112 ZS. Tāpēc labāk norādīt
nevis konkrētu skaitli, bet
lielumu robežās, piemēram,
„traktora jauda 100–120 ZS”;
 tajā pat laikā ir jāizstrādā
tāds prasību kopums, kas
izslēdz
nepamatoti
lēta
piedāvājuma atbilstību. Šeit
jāpiemin, ka no atbilstošajiem
piedāvājumiem galarezultātā
ir jāizvēlas lētākais piedāvājums, līdz ar to ir iespējams,
ka, rūpīgi nesastādot tehniskās
specifikācijas, var nonākt
situācijā, kad atbilstošs ir arī
nepamatoti lēts piedāvājums
(piedāvātājs nav iekļāvis
kādas izmaksas vai darbus, kuras nav
pieminētas tehniskajā specifikācijā, līdz ar to
nodrošinot iespēju saņemt pasūtījumu). Tāpēc
finansējuma saņēmējam ir rūpīgi jāpārdomā,
vai viņam nozīmīgi ir arī, piemēram, piegāde,
uzstādīšana, pat apmācība, atbilstība esošajai
tehnikai vai ievietojamība esošajā telpā,
apkopes serviss. Lai šie kritēriji būtu būtiski arī
veicot piedāvājumu izvēli, tie ir jānorāda
tehniskajā specifikācijā. Noteikti nevajadzētu
aizmirst arī par it kā pašsaprotamām lietām,
piemēram, lai, lasot tehnisko specifikāciju, ir
saprotams, ka nepieciešams traktors ar motoru
un četriem riteņiem.
2. Finansējuma saņēmējs sagatavo uzaicinājumu
iesniegt piedāvājumu (pievienojot sagatavoto
tehnisko specifikāciju), kuru izsūta iespējamajiem
piegādātājiem vai publicē IUB mājas lapā
(www.iub.gov.lv) vai citā publiski pieejamā
resursā (piemēram, finansējuma saņēmēja mājas
lapā, laikrakstos). Kā jau norādīts shēmā, tad
iespējamo piegādātāju uzaicināšana ir atkarīga no
paredzamās līgumcenas summas. Tātad, ja
 iepirkuma priekšmetu piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir Ls 5000 līdz
Ls 90 000, bet būvdarbu paredzamā līgumcena – līdz Ls 1 000 000, tad finansējuma
saņēmējs
nosūta
uzaicinājumu
iesniegt
piedāvājumu un tehnisko aprakstu vismaz
3 iespējamajiem piegādātājiem (lai saņemtu

Lai noteiktu, vai iepirkuma procedūra vispār ir jāveic,
finansējuma saņēmējam ir jānosaka projektā ietvertā
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līguma paredzamā
līgumcena bez PVN. Plānojot projekta izmaksas,
jāņem vērā finansējuma saņēmēja vajadzība (tas ir,
iepirkuma priekšmets), tirgus piedāvājums un
iespējamie finanšu resursi. No iegūtās informācijas
aprēķina paredzamo līgumcenu un nosaka iepirkuma
procedūras nepieciešamību.
Kā jau minēts, tad iepirkuma procedūra nav jāveic, ja
paredzamā līgumcena ir mazāka par Ls 5000 bez PVN.
Taču šajā gadījumā ir jāievēro, ka ir jāizvairās no
šādiem gadījumiem:
 iepirkuma līgums galarezultātā tiek noslēgts par lielāku
summu nekā Ls 5000 bez
PVN – šajā gadījumā tiks
pārkāpti MK noteikumi
Nr. 176;
 mākslīgā dalīšana – lai
izvairītos
no
iepirkuma
procedūras veikšanas, iepirkuma priekšmeta iegāde tiek
mākslīgi sadalīta vairākās
daļās, kur katras daļas
iepirkuma vērtība nav lielāka
par Ls 5000 bez PVN. Kā
uzsvēra Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) pārstāve,
tad
viena vajadzība = viens iepirkums.
Iepirkumu, kuram ir vienots mērķis un piegādātāju
loks un kurš notiek vienā laikā, nevar dalīt. Piemēram,
vienā ēkā veicami dažādi remontdarbi, par kuriem
līgumi tiek slēgti vienā laikā, vai vienā laikā pērkamas
dažādas saimniecības preces, kuras var piegādāt vieni
un tie paši piegādātāji.
Ja lauku uzņēmēja iepirkuma paredzamā līgumcena,
sarēķinot izmaksas nepieciešamajiem darbiem, sanāk
lielāka par Ls 5000 bez PVN, viņam ir jāņem vērā
noteikta iepirkuma procedūra:
1. Jāsagatavo
iepirkuma
priekšmeta
tehniskās
specifikācijas, kurās finansējuma saņēmējs norāda
prasības, kuras ir jāizpilda, lai iepirkuma priekšmets
atbilstu iepirkuma mērķim (piemēram, prasības
attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu,
drošību, garantiju, kā arī citas pamatotas un
objektīvas prasības). Prasības jāformulē precīzi, lai
iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma
priekšmetu un finansējuma saņēmējs pēc tam
salīdzināt piedāvājumus un izvēlēties iepirkuma
mērķim atbilstošos – izvēlēties var tikai no tādiem
piedāvājumiem, kuri atbilst tehniskajai specifikācijai. Tāpēc, sastādot tehnisko specifikāciju, vajadzētu ņemt vērā šādus nosacījumus un ieteikumus:
 tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt
noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī
norādīt uz konkrētām tirdzniecības markām,
patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie
nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta
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vismaz vienu atbilstošu piedāvājumu), kuri tam ir
zināmi un kuri spētu izpildīt konkrēto līgumu.
Finansējuma saņēmējs papildus var publicēt
uzaicinājumu laikrakstos, mājas lapās, kā arī
nosūtīt
publicēšanai
IUB
mājas
lapā
(uzaicinājuma forma dota MK noteikumu
1. pielikumā). Papildu publicēšana dos gan
lielākas iespējas saņemt vairāk piedāvājumu, gan
noderēs, ja nav zināmi iespējamie piegādātāji;
 iepirkuma priekšmetu piegādes vai pakalpojumu
paredzamā līgumcena ir lielāka par Ls 90 000,
bet būvdarbu paredzamā līgumcena – lielāka par
Ls 1 000 000, tad finansējuma saņēmējam
uzaicinājums iesniegt piedāvājumus ir obligāti
jānosūta IUB publicēšanai tā mājas lapā (MK
noteikumu 1. pielikums). Nosūtot uzaicinājumu
publicēšanai IUB mājas lapā, varbūtējiem
piegādātājiem jānodrošina iespēja iepazīties ar
tehnisko specifikāciju un citiem iepirkuma
dokumentiem. Protams, finansējuma saņēmējs
vienlaikus var nosūtīt uzaicinājumu visiem
iespējamiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi,
publicēt uzaicinājumu preses izdevumos vai
jebkurā citā publiski pieejamā resursā.
IUB 3 darbdienu laikā pēc uzaicinājuma
saņemšanas ievieto to IUB mājas lapā internetā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts tāds,
kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne
īsāks par 5 darbdienām, skaitot no nākamās
darbdienas
pēc
uzaicinājuma
nosūtīšanas
iespējamiem piegādātājiem vai publicēšanas IUB
mājas lapā. Ja finansējuma saņēmējs ir nosūtījis
uzaicinājumu gan iespējamiem piegādātājiem, gan
publicējis to IUB mājas lapā, termiņu skaita no
nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas
IUB mājas lapā.
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Sagatavojot uzaicinājumu, finansējuma saņēmējs
nosaka arī piedāvājuma derīguma termiņu. Tam
jābūt tādam, lai iespējamie piegādātāji būtu saistīti
ar savu piedāvājumu līdz iepirkuma līguma
noslēgšanas
brīdim.
Šis
nosacījums
ir
nepieciešams, lai varētu noslēgt līgumu, kā arī, lai
piegādātājs pirms līguma noslēgšanas nevarētu
mainīt nosacījumus, kādus izvirzījis piedāvājumā.
3. Kad noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
un saņemti piedāvājumi, finansējuma saņēmējs
veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Pārbaudē,
ja nepieciešams, var piesaistīt arī neatkarīgus
ekspertus, kuri ir nesaistītas personas (skat.
minētos nosacījumus par saistītajām personām).
Par atbilstošiem tiek atzīti tikai tādi piedāvājumi,
kas
atbilst
tehniskajā
specifikācijā
un
uzaicinājumā minētajām prasībām. Finansējuma
saņēmējs neizskata arī tādus piedāvājumus, kurus
iesniegušas savstarpēji saistītas personas.
No
atbilstošajiem
piedāvājumiem
izvēlas
piedāvājumu ar zemāko cenu.
4. Kad ir pieņemts lēmums, finansējuma saņēmējs
3 darbdienu laikā nosūta paziņojumu par pieņemto
lēmumu piegādātājiem, kas iesnieguši savus
piedāvājumus. Ja uzaicinājums tika izsludināts
IUB mājas lapā, finansējuma saņēmējs šo
3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta
paziņojumu IUB par pieņemto lēmumu uz noteikta
parauga veidlapas (MK noteikumu 3. pielikums).
IUB 3 darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma
saņemšanas ievieto to IUB mājas lapā.
5. Finansējuma saņēmējam 5 darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas ir jāsagatavo vērtēšanas
ziņojums. Tajā norāda visus iespējamos
piegādātājus, kuriem aizsūtīti uzaicinājumi (arī
tos, kuri neatbildēja vispār uz uzaicinājumu), kā
arī tos, kuri atsaukušies pēc sludinājuma IUB
mājas lapā vai citā publiski pieejamā resursā (arī
tos, kuri atsūtīja neatbilstošus piedāvājumu).
Vērtēšanas ziņojumam pievieno
 uzaicinājuma tekstu un tehnisko specifikāciju
(publicēšanas gadījumā izdrukas no IUB mājas
lapas);
 saņemto piedāvājumu oriģinālus;
 ekspertu atzinumu, ja tāds sagatavots,
piedāvājuma vērtēšanas protokolus;
 finansējuma saņēmēja apliecinājumu, ka
darījums notiks ar savstarpēji nesaistītām
personām.
Vērtēšanas ziņojums (ar visiem pievienotajiem
dokumentiem) ir jāglabā vismaz 7 gadus, un tā ir
vispārpieejama informācija (izņemot pievienotos
piedāvājumus).

 Ja uzaicinājumu publicē, piemēram, IUB mājas
lapā, tad iespējamajiem piegādātājiem nosūtītajai un
citur publicētajai informācijai ir jāsakrīt ar
informāciju, kas publicēta IUB mājas lapā – visiem
izsūtītajiem un publicētajiem uzaicinājumiem ir
jāsatur viena un tā pati informācija!
Tehniskajā specifikācijā un uzaicinājumā var tikt
izdarīti arī grozījumi, taču tad par tiem ir jāpaziņo
arī iespējamajiem piegādātājiem, nosūtot viņiem
paziņojumu, kā arī nodrošinot to izziņošanu visos
publiski pieejamajos resursos, kuros uzaicinājums
izsludināts. Ja tas ir noticis IUB mājas lapā, tad
finansējuma saņēmējs paziņojumu par grozījumiem
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras
dokumentos nosūta IUB uz noteikta parauga
veidlapas (MK noteikumu 2. pielikums). IUB
3 darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas ievieto to savā mājas lapā. Finansējuma saņēmējs nodrošina grozījumu izziņošanu ne vēlāk kā
vienu darbdienu pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām. Ja tiek izdarīti grozījumi, tas pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz par
5 darbdienām, ievērojot tādus pašus nosacījumus kā
nosakot piedāvājuma iesniegšanas termiņu.

Kas būs jāņem vērā, piesakoties uz Lauku
attīstības programmas pasākumiem?
Piesakoties uz ES atbalstu pasākumos „Lauku
saimniecību modernizācija” un „Atbalsts jaunu
uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, saistībā ar
iepirkuma procedūrām pēc pašreizējās informācijas,
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kas norādīta attiecīgo pasākumu MK noteikumu
projektā, būs jāņem vērā šādi Lauku atbalsta dienesta
(LAD) nosacījumi:
 lai gan MK noteikumos par iepirkuma procedūrām
minēts, ka iepirkuma procedūra ir notikusi, ja
saņemts arī tikai viens atbilstošs piedāvājums, tomēr
minētajos LAP pasākumos attiecībā uz tehnikas un
iekārtu iegādi, finansējuma saņēmējam Lauku
atbalsta dienestā būs jāiesniedz iepirkuma procedūru
apliecinoši dokumenti ar vismaz diviem derīgiem
piedāvājumiem;
 būvniecības vai rekonstrukcijas gadījumā būs
jāiesniedz
iepirkumu
procedūru
apliecinoši
dokumenti saskaņā ar MK noteikumos minētajiem
nosacījumiem – tātad vismaz viens atbilstošs
piedāvājums;
 tātad, lai iepirkuma procedūru tiktu uzskatīta par
notikušu, nav nepieciešams saņemt piedāvājumus no
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visiem trim iespējamajiem piegādātājiem, kuriem
piedāvājumi aizsūtīti. Tomēr lauksaimniekam
vajadzētu nodrošināt pierādījumus, ka piedāvājums
ir aizsūtīts MK noteikumos Nr. 176 prasītajiem
vismaz 3 iespējamajiem piegādātājiem. Par
pierādījumu varēs kalpot
 čeks un pasaknis par ierakstītas vēstules
nosūtīšanu;
 uzaicinājuma kopija ar atzīmi, kurā norāda
datumu, kad šo uzaicinājumu iespējamais
piegādātājs ir saņēmis („Lauku Lapa” Nr. 23).
Informāciju par iepirkuma procedūrām var atrast IUB
mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc MK noteikumiem Nr.176, IUB un LAD informācijas

LOPKOPĪBA

Pļaušanas serviss 2007
2007. gadā kārtējo reizi zemniekus informēsim par
zāles lopbarības kvalitātes izmaiņām un labāko
pļaušanas laiku reģionos. Zelmenis ir jānopļauj
savlaicīgi, lai sagatavotu augstvērtīgu rupjo lopbarību
(skābbarību/skābsienu/sienu), kas ļautu saimniecībai
ekonomēt, jo būtu iespējams samazināt proteīna
piedevu izēdināšanu. Pēc iepriekšējo gadu rupjās
lopbarības analīzēm, nākas secināt, ka pļaujas laiks
tiek nokavēts. Līdz ar novēlotu pļaujas laiku
lopbarības analīzēs parādās zems proteīna un augsts
kokšķiedras saturs; zālē strauji krītas arī sagremojamo
barības vielu saturs. Dažādās Latvijas vietās pļaujas
laiku vajadzētu sākt atkarībā no zāles veģetācijas
fāzes, kura veidojas aktīvo temperatūru summas
ietekmē. „Pļaušanas serviss” ir veidots ar mērķi
informēt par attiecīgā botāniskā sastāva zelmeņu
gatavību pļaujai.

Zāles sausnas (%), kopproteīna (% sausnā) un
kokšķiedras (% sausnā) rādītāji liecina par optimālā
pļaujas laika uzsākšanu. Proteīna un kokšķiedras
rādītāju izmaiņas zālē ietekmē efektīvo temperatūru
summas. Zāles paraugi zāles lopbarības kvalitātes
noteikšanai tiek ņemti dažādos Latvijas rajonos –
Daugavpils, Jelgavas, Preiļu, Valkas un Ventspils
rajonā.
Šogad analizējamie zālāji:
 kamolzāle;
 stiebrzāļu maisījumi;
 lucerna;
 vidēji agrīnais sarkanais āboliņš;
 vēlīnais sarkanais āboliņš.

 Informāciju par labāko pļaušanas laiku iespējams
iegūt LLKC mājas lapā www.llkc.lv.
Informāciju sagatavoja LLKC lopkopības nodaļas vadītāja
Antra Grundmane

AUGKOPĪBA

Ieteikumi zaļās lopbarības gatavošanā
hermetizētos rituļos
Zaļās lopbarības gatavošana hermetizētos rituļos kļūst
arvien populārāka Latvijā. Šī progresīvā lopbarības
sagatavošanas tehnoloģija ir ienākusi pie mums no
Rietumeiropas un sekmīgi nodrošina augstu barības
kvalitāti pat nelabvēlīgos laika apstākļos.
Lai šādu lopbarību sagatavotu, ir jāizmanto vairākas
tehnikas vienības. Ne visiem saimniekiem ir iespēja
iegādāties šo ne visai lēto tehniku. Tāpēc bieži tiek
pieprasīti attiecīgo pakalpojumu veicēji.
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Taču, kaut arī rituļu sagatavošana ir noritējusi
sekmīgi, barošanas periodā to atverot, bieži var konstatēt, ka barība vietām ir sabojājusies! Mēģināsim
noskaidrot, kāpēc bojājas zaļās masas rituļi.
Zaļās masas gatavošana hermetizētos rituļos sastāv
no vairākiem procesiem: no pļaušanas, vālošanas,
presēšanas, hermetizācijas. Šie procesi ir savstarpēji
saistīti, un ir ļoti svarīgi, ar kādu tehniku tie tiek
veikti.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Pļaušana un vālošana. Parasti zāles pļaušanai tiek
izmantotas disku vai trumuļu pļaujmašīnas, jo ar tām
var sasniegt augstāku darba ražīgumu. Taču
svarīgākais ir tas, kāds vāls paliek aiz pļaujmašīnas.
Vālam ir jābūt pēc iespējas vienāda biezuma, lai prese,
uzņemot zaļo masu, varētu izveidot vienāda blīvuma
rituli. Pļaujot ar disku pļaujmašīnu un izmantojot tikai
vāla vairogus, vāla malas vienmēr būs biezākas. Tāpēc
vajadzētu izmantot disku pļaujmašīnu ar kondicionieri
un tad var regulēt vāla platumu atbilstoši preses darba
platumam, neuztraucoties par vāla biezumu.
Izmantojot trumuļu pļaujmašīnu, šī problēma atkrīt, jo
pareizs vāls izveidojas pļaušanas procesā.
Presēšana. Zaļās lopbarības gatavošanā vissvarīgākais
process ir pareiza masas presēšana. Vītinātās masas
presēšanai parasti izmanto rituļu preses, retāk – ķīpu
preses. Pēc presēšanas tehnoloģijas rituļu preses
iedalās divās konstruktīvi atšķirīgās grupās:
 preses ar nemainīga izmēra presēšanas kameru,
aprīkotas ar veltņu vai ķēžu-stieņu transportieriem
(presēšanas mehānismiem);
 preses ar mainīga izmēra presēšanas kameru.
Mainīga izmēra kameras konstrukciju veido siksnu
transportieri (Vicon, John Deere), kā arī veltņi ar
papildu saspiešanas sistēmu (Claas).
Un tieši tur ir šī vissvarīgākā zaļās masas presēšanas
būtība! Presējot ar nemainīga izmēra presēšanas
kameru, vītinātā masa sākumā tiek rullēta un tikai pēc
kameras piepildīšanas tiek uzsākts blīvēšanas process.
Tas nozīmē, ka rituļa blīvums ir nevienāds. Tā
vidusdaļa nekad nebūs tik blīva kā ārējā, un līdz ar to
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rituļa vidū paliek pietiekami daudz gaisa, lai sabojātu
hermētiski noslēgtu zaļo lopbarības rituli. Tādēļ šīs
preses izmantosim siena un salmu presēšanai, kur
vairāk ir nepieciešama vējošana.
Turpretī presēs ar mainīgu presēšanas kameru vai
ķīpu presēs, vītinātās masas blīvēšana tiek sākta jau
no paša sākuma, tādējādi nodrošinot maksimālu un
vienādu blīvumu visā ritulī. Līdz ar to rituļa iekšienē
gaisa tikpat kā nav un, pareizi hermetizēts, tas
nebojājas.
Hermetizācija. Vītinātās zaļās masas hermetizācijai
tiek izmantoti rituļu vai ķīpu ietinēji. Tie iedalās
vairākās grupās gan pēc piekabināšanas veida, gan
pēc funkcionālām iespējām. Latvijā vairāk izmanto
piekabināmos rituļu ietinējus. Parasti tie ir aprīkoti ar
distances vadību, kas ļauj regulēt rotējošā galda
apgriezienus, nosaka plēves kārtas un uzskaita rituļu
daudzumu.
Ir arī ķīpu ietinēji, kas nedaudz atšķiras ar atbalsta
platformas konstrukciju. Taču zemās ražības dēļ tos
izmanto reti un tikai mazās saimniecībās.
Ja tiek izpildīti visi instrukcijā dotie nosacījumi,
rituļu ietīšana vienmēr ir kvalitatīva.
Tāpēc, cienījamie lopkopēji, pirms gatavojiet zaļo
vītināto barību hermētiskos rituļos, lūdzu, pievērsiet
uzmanību, ar kādas tehnikas palīdzību tā tiks
sagatavota!
Informāciju sagatavoja
LLKC augkopības nodaļas vecākais speciālists mehanizācijā
Aivars Birkavs

VALSTS UN ES ATBALSTS

Nosacījumi lauku platības
noteikšanai pārbaudēs uz vietas
1. Vispārējie nosacījumi lauka atbalsttiesīgās platības
noteikšanai:
 platības, kurās aug atsevišķi koki vai krūmi un to
blīvums pārsniedz 50 gab./ha, kā arī latvāņi, nav
uzskatāma par atbalsttiesīgu lauksaimniecībā
izmantojamu zemi. Izņēmums ir attiecināms uz
ilggadīgiem stādījumiem – augļu dārziem un
ogulājiem;
 gadījumos, kad laukā atrodas elementi, kas nav
atbalsttiesīgi (ēkas, krūmi, dīķi, dūksnāji) un to
platība (katra atsevišķa elementa vai elementu
platības kopsumma) ir vienāda vai lielāka par
0,01 ha, tos uzmēra un platību atņem no
atbalsttiesīgās platības.
2. Attiecībā uz zālājiem, platības ar kokiem (tajā skaitā
krūmiem, u.c.), kurā nav iespējams audzēt
veģetatīvus, zem koku lapotnes augošus augus, kas
būtu piemēroti ganībām, nav uzskatāmas par
atbalsttiesīgām.
3. Attiecībā uz laukaugu platībām, par atbalsttiesīgu
platību pieņem apsēto platību, t.sk. tehnoloģiskās
joslas un apgriešanās joslu līdz 2 m platumam.
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4. Platība, kas nav atbildusi
labas lauksaimniecības un
vides stāvokļa nosacījumiem uz 30.06.2003., vai
arī šobrīd ir/sāk pārpurvoties un/vai sāk
apmežoties, nav atbalsttiesīga ne dotajā gadā, ne
arī turpmāk. Platības, kas
uz 2003. gadu nebija labā
lauksaimniecības
stāvoklī, bet tagad ir attīrītas
no krūmiem un kokiem, nav tiesīgas uz platību
maksājumiem.
5. Parastā situācijā ofsetu (tas ir, attālināto mērīšanu)
nepielieto. To pielieto tad, kad ir apgrūtināta
piekļuve mērāmajai vietai (piemēram, nepļauta,
ciņaina pļavas mala, vai applūdusi lauka mala, kur
nav iespējams iebrist) vai pie mežmalām, kur,
pārāk tuvu pienākot mežam, koki traucē satelītu
uztveršanu.
6. Attiecībā uz sējumiem (aramzemē esošās kultūras), par atbalsttiesīgu platību pieņem apsēto
platību, t.sk. tehnoloģiskās joslas un apgriešanās
joslu līdz 2 m platumam.
Informāciju sagatavoja
Lauku atbalsta dienests

Kalendārs (exceļa fails)
Šī lapa bez numerācijas
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.
Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. Visu
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv
sadaļā “Profesionālās apmācības 2005–2006”.
Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa
mēnešiem, kuros apmācības sākas laikā no 2007. gada jūlija
līdz 2007. gada septembrim.

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas!
Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un
pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto
personu profesionālās iemaņas un kompetenci”
PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS
LĪDZ 2007. GADA SEPTEMBRIM

Lauksaimniecības modulis
Kursu tēma

Īstenošanas vieta

Dārzkopība – augļu un ogu integrētā
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
audzēšana / 60 st.
Bioloģiskās lauksaimniecības
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
īsais kurss / 32 st.
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Bioloģiskās lauksaimniecības
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
metodes / 85 st.
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Lopkopība – īsais kurss / 32 st.
Lopkopība – izvērstais kurss / 56 st. Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras
Dzīvnieku pārraudzība
aitkopībā/ 42 st.
Veterinārmedicīna / 24 st.
Lauku ekonomikas dažādošana.
„Netradicionālo augu vai dzīvnieku
audzēšana” / 32 st.
Lauku ekonomikas dažādošana.
„Akvakultūra” / 75 st.
Netradicionālā lauksaimniecība.
„Biškopība” / 32 st.
Lauku ekonomikas dažādošana
"Vides tūrisms" / 75 st.
Lauku ekonomikas dažādošana.
"Lauku ainavas veidošana, sētu
labiekārtošana un daiļdārzu
veidošana" / 32 st.
Lauksaimniecības tehnikas sekmīga
izmantošana laukos / 24 st.

Kontakttālrunis
4130022
5233127
3011579
5707200
3123452
4221757

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB

3050220

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB

3662721

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB

4130022

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB

4807688

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB

4307012

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB

3123452
4725958
3927211
3427737
4725958
3722579

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB

3011579

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB

3662721

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles
LKB

5122579
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Kursu īstenošanas laiks (mēneši)
2007. gads
VII VIII
IX
X
XI

Mežsaimniecības modulis
Kursu tēma

Kontakttālrunis

Īstenošanas vieta

Uzņēmējdarbības attīstības iespējas
Ozolnieki, Rīgas iela 34, SIA „Latvijas
dabīgu koka formu izmantošanas
Lauku Konsultāciju un izglītības centrs”
jomā / 32 st.

3050220

Meža uzturēšana un apsaimniekoša- Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB

5707200

Kursu īstenošanas laiks (mēneši)
2007. gads
VII VIII
IX
X
XI

mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)
kursu īstenošanas laiks

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā kursus dzīvnieku pārraudzībā.
 Lūdzu, uz kursiem piesakieties vismaz 10 dienas iepriekš!
 Kursi var tikt atcelti, ja grupā būs pieteikušies mazāk par 15 klausītājiem
 Maksa par kursiem: Ls 80.00/5 dienas vai Ls 20.00/1 diena (t.sk. PVN)
Kursu norises
laiks

Dienu
skaits

Klausītāji

Finansējums

Vieta

Dzīvnieku pārraudzība
cūkkopībā

02.07.–
06.07.2007.
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Pēc vajadzības

Maksas kursi

LLKC
(Ozolniekos)

Dzīvnieku pārraudzība
aitkopībā

09.07.–
13.07.2007.
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B (savā saimniecībā)

ES finansējums

LLKC
(Ozolniekos)

Kursu nosaukums

Kontaktinformācija

JŪLIJS

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi.
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D. Bubene
3050220;
26397107
D. Bubene
3050220;
26397107

