LAUKU LAPA

Nr. 69
(14.12.2010)

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

AKTUALITĀTES
Grozījumi MK noteikumos un LAD
paziņojumi
Pasākuma „Agrovide” saistību platības
pieaugums 2010. gadā
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu vides un lauku ainavas
uzlabošanai” 21. punktu LAD informē, ka pasākuma
„Agrovide” apakšpasākumu 2010. gadā saistību
platības pieaugums procentos valsts līmenī pret
2009. gadu ir šāds:
Pasākuma „Agrovide”
apakšpasākums
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība
Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos
Rugāju
lauks
ziemas
periodā

Saistību platības
pieaugums (%)
3,80
10,32
7,05

 LAD katru gadu līdz 1. novembrim par pasākuma
„Agrovide” apakšpasākumiem „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība", „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" un "Rugāju lauks ziemas periodā"
aprēķina kārtējā gada saistību platības procentuālo
pieaugumu valstī attiecībā pret iepriekšējo gadu
(tabulā atspoguļots šis pieaugums 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu). Ja šis aprēķinātais rezultāts kārtējā
gadā ir lielāks par 10%, tad MK noteikumu Nr. 295
17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā un 19. un 75. punktā
minētajiem atbalsta pretendentiem atbalsta likmi
kārtējā gadā samazina par to procentu daļu, kas
pārsniedz 10% pieaugumu.
Projektu pieņemšana pasākumā „Lauku
saimniecību modernizācija” Ziemeļaustrumu
reģionā
Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”
Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu pieteiktais publiskais finansējums 2010. gada 22. novembrī sasniedza 80% no
kārtā pieejamā publiskā finansējuma apmēra.
LAD paziņo, ka saskaņā ar 01.11.2010. MK noteikumu
Nr. 1026 17. punktu projektu iesniegumu pieņemšana
LAP pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”
Ziemeļaustrumu
reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē turpināsies līdz 2010. gada 21. decembrim.

PVTM par aitu mātēm un nokautajiem vai
eksportētajiem liellopiem 2010. gadā
Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar
Eiropas Komisijas 2010. gada 21. aprīļa lēmumu,
ar ko atļauj piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Latvijā par 2010. gadu, papildu valsts tiešajam maksājumam par aitu mātēm 2010. gadā tiek
piemērots samazinājuma koeficients 0,726375,
līdz ar to atbalsts par vienu aitu māti ir Ls 7,21.
Papildu valsts tiešais maksājums par vienu nokauto vai eksportēto liellopu 2010. gadā, ņemot vērā
noteikto eiro kursu, ir Ls 22,69.
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Izmaiņas pasākumā „Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana”
2010. gada 13. novembrī stājās spēkā grozījumi MK
noteikumos Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības
kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”.
Grozījumi paredz šādas izmaiņas:
• atbalstu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai piemērotas jaunas tehnikas, inventāra, aprīkojuma un iekārtu iegādei var saņemt pretendenti, kuru īpašumā ir atbalsta saņemšanas nosacījumiem atbilstošas meža platības (jaunaudzes)
ar vismaz 2 hektāru lielu kopējo platību iepriekšējo
3 hektāru vietā;
• projekta minimālais finansiālais apmērs ir 500 eiro
iepriekšējo 1000 eiro vietā;
• turpmāk arī netiks paredzēts nosacījums, ka viens
pretendents vienā gadā var pretendēt uz atbalstu
ne vairāk kā 50 hektāru lielās pasākuma aktivitātēm
piemērotās platībās.
Projekta iesniegumi kopš 2010. gada 4. janvāra joprojām tiek pieņemti Lauku atbalsta dienestā, līdz būs
izlietots kārtai pieejamais finansējums. Pašlaik (LAD
dati uz 22.11.2010.) no kopēja pieejamā finansējuma Ls 8 000 000 apjomā ir iesniegti projekta iesniegumi par kopējo summu tikai 6,52% apmērā.
Vairāk informācijas var atrast minētajos MK noteikumos, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, kā arī pie Meža
konsultāciju pakalpojuma centra darbiniekiem
(www.mkpc.llkc.lv).

Grozījumi valsts subsīdiju finansējuma
sadalē
2010. gada 1. decembrī stājās spēkā grozījumi
MK noteikumos Nr. 108 „Noteikumi par ikgadējo
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”. Kā ziņo Zemkopības ministrija, tad
saskaņā ar LAD informāciju par atbalsta pretendentu iesniegtajiem pieteikumiem, 2010. gadā
vairākos valsts atbalsta pasākumos nav apgūti
pieejamie finanšu līdzekļi. Savukārt vairākos citos atbalsta pasākumos ir finanšu līdzekļu deficīts, tādēļ ir nepieciešams pārdalīt finansējumu
starp atbalsta pasākumiem. Ar grozījumiem
veikta finanšu līdzekļu pārdale iekšēji pa pasākumiem.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc LAD informācijas, minētajiem MK noteikumiem
un citas informācijas

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Grozījumi pasākumā „Lauku
saimniecību modernizācija”
2010. gada 6. novembrī stājās spēkā MK noteikumi
Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīst par spēku
zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 1209 „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku
saimniecību modernizācija””.
Ar jaunajiem grozījumiem veiktas vairākas izmaiņas.
Būtiskākie grozījumi:
• atcelta prasība palielināt par 0,05 vismaz vienu
no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc projekta
īstenošanas;
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• atbalsta pretendents turpmāk projektu iesnie-

gumu varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta
(LAD) centrālajā struktūrvienībā Rīgā vai jebkurā no LAD reģionālajām lauksaimniecības
pārvaldēm, neatkarīgi no juridiskās adreses vai
projekta īstenošanas vietas. Tomēr jāņem vērā,
ka publiskais finansējums projektiem tiks piešķirts no tās LAD reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes finansējuma, kuras teritorijā plānots
īstenot projektu;
• ja būve atradīsies mazāk labvēlīgo apvidu
(MLA) teritorijā, īstenojot projektu, tiks piemērota papildu atbalsta intensitāte 10% apmērā.
Noteikts, ka papildu atbalsta intensitāti tehnikas un iekārtu iegādei 5% apmērā turpmāk
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varēs piemērot projektiem arī tad, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas atbalsta pretendenta saimniecībā
esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai
nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā
zeme. Šos abus nosacījumus varēs piemērot arī tiem
projektiem, kas ir iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma
pieprasījums;
• īstenojot būvniecības aktivitāti, atbalsta pretendenta (izņemot kooperatīvu) kopējā attiecināmo izmaksu summa ne vairāk kā septiņas reizes varēs pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu
ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas;
• turpmāk izmaksas, kas saistītas ar kravas automašīnu, transporta piekabju un puspiekabju iegādi, ja
tās iegādājas kooperatīvs, varēs pieskaitīt attiecināmajām izmaksām.
 Pirms projekta iesniegšanas rūpīgi jāiepazīstas ar
jaunajiem MK noteikumiem Nr. 1026.

Grozījumi pasākumā „Tūrisma
aktivitāšu veicināšana”
2010. gada 27. novembrī stājās spēkā MK noteikumi
Nr. 1057 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa
veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.
Līdz ar to par spēku zaudējušiem tiek atzīti MK noteikumi Nr. 754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.
Ar jaunajiem MK noteikumiem izdarīti vairāki grozījumi atbalsta saņemšanas nosacījumos pasākumā
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Būtiskākie grozījumi:
• precizēta pasākuma īstenošanas vieta. Pasākuma
īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot
republikas pilsētas, novadu teritoriālās vienības –
pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, un
novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju
(tas ir, Carnikavas, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Babītes novadu). Tas
nozīmē, ka pasākuma atbalsts ir pieejams plašākā
teritorijā, nekā iepriekš bija noteikts;
• papildināts atbalstāmo aktivitāšu saraksts. Bez jau
iepriekš noteiktajām aktivitātēm, atbalstam pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” papildus varēs
pieteikties arī jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par
20 gultasvietām) ierīkošanai un aprīkošanai
uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus, kā arī investīcijām vides aizsardzības un
energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē.
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Atsevišķi no būvniecības aktivitātes ir izdalīts,
ka atbalstu var saņemt arī par tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveidi vai
paplašināšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu,
ievērojot maksimālās būvju tipu attiecināmās
izmaksas;
• ņemot vērā grozījumus, jāievēro, ka aktivitāšu
īstenošana atbalsta pretendentam jāuzsāk ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies
spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu. Iepriekš šāda nosacījuma
nebija;
• atcelts nosacījums palielināt par 0,05 vismaz
vienu no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc
projekta īstenošanas;
• atbalsta intensitāte vairs nav atkarīga no noteiktās pašvaldības grupas, kurā atrodas atbalsta saņēmējs. Ar grozījumiem noteikts, ka atbalsta intensitāte atkarīga no aktivitātes:
− 40% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – aktivitātēm „Esošo tūristu mītņu
(ne vairāk par 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana, jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par
20 gultasvietām) ierīkošana un aprīkošana
uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma
pakalpojumus”, „Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija,
vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde” un „Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas
telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana”;
− 50% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – aktivitātēm „Tūrisma pakalpojumu dažādošana” un „Investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē”;
• jaunie nosacījumi paredz arī izmaiņas
iesniedzamo dokumentu sarakstā, kā arī
MK noteikumos ir veikti vairāki tehniski un
redakcionāli grozījumi.
 Pirms projekta iesniegšanas rūpīgi jāiepazīstas
ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 1057.
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā
pēc minētajiem MK noteikumiem

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana ***

Lauku saimniecību modernizācija (Austrumlatgales RLP)**
Lauku saimniecību modernizācija - Ziemeļaustrumu RLP
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana ***

Kredītu fonds

Iesniegums PVTM par 2009. gadā nokautiem un eksportētiem liellopiem *

1

5

15

Decembris
17
20
21

25

30

1

5

Janvāris
15
20

*

Ja atskaites iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.

31

Februāris
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv

* Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopa nokaušanas vai eksporta
** LAD reģionālajās lauksaimniecībās pārvaldēs (RLP), kur pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80% no kārtai piešķirtā, tiek noteikts projektu pieņemšanas beigu termiņš (pieteikšanās beigusies
Zemgales, Ziemeļkurzemes, Lielrīgas, Viduslatvijas, Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales un Ziemeļvidzemes RLP)
*** Par projektu pieņemšanas noslēgumu tiks ziņots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Riska samazināšana

Lauku attīstības programmas
pasākumi

Papildu valsts tiešie maksājumi
(PVTM)
Kredītu fonds

Termiņš

25
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Nacionālās
subsīdijas

*

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla pieauguma
iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 500 latus
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par ceturksni) - ja ienākums no kapitāla pieauguma
mēnesī nav pārsniedzis 500 latus

Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2010. gadā

Termiņš, līdz kuram jāinformē Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļa maksātājs 2011. gadā
vēlas maksāt fiksēto nodokli

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Ja atskaites iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.

Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis
PVN mēneša deklarācija un maksāšanas termiņš
(PVN)
Termiņš līdz kuram nodokļu maksātājs iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā, ja
Pievienotās vērtības nodoklis
2010. gadā ir izmantojis īpašo kārtību saskaņā ar likuma "Par PVN" 13.4 pantu (t.i. "kases
(PVN)
metodi"), bet 2011. gadā to vairs nevēlas izmantot
Termiņš līdz kuram nodokļu maksātājs iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā, ja
Pievienotās vērtības nodoklis
2011. gadā vēlas izmantot īpašo kārtību saskaņā ar likuma "Par PVN" 13.4 pantu (t.i. "kases
(PVN)
metodi")
Termiņš, līdz kuram jāiesniedz pieteikums Valsts ieņēmumu dienestā tiem uzņēmumiem, kas
Mikrouzņēmumu nodoklis
2011. gadā vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli
Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu
Darījumu kvītis

Termiņš
1

5

15

*

Decembris
17
20
21

30

1

5

*

Janvāris
15
20

31

Februāris
1

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv; laukutikls@llkc.lv
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Informācija par elektronisko
deklarēšanos
Sākot ar 2011. gada 1. janvāri nodokļu un
informatīvās deklarācijas jāsniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu (Likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 98. un 99. punkts).
Papīra veidā nodokļu un informatīvās deklarācijas
līdz 2011. gada 31. decembrim var sniegt:
• fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko
darbību;
• nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai
deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā
teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma.
• Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS, izmantojot VAS “Latvijas Pasta”
vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs” izsniegto e-paraksta viedkarti vai jāaizpilda
• līgums “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas pakalpojumus” (turpmāk – līgums)
divos eksemplāros,
• iesnieguma forma,
• jāiesniedz jebkurā VID Nodokļu pārvaldes
Klientu apkalpošanas centrā.

Līgums un iesnieguma forma ir pieejama VID mājas
lapā www.vid.gov.lv sadaļā Elektroniskā deklarēšanas sistēma apakšsadaļā Kā kļūt par EDS lietotāju? vai
VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Piecu darba dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas
VID reģistrēs Jūs kā EDS lietotāju un uz iesniegumā
norādīto elektroniskā pasta adresi nosūtīs lietotāja
identifikatoru un sākotnējo paroli.
Ja Jums rodas jautājumi par EDS līguma aizpildīšanu, slēgšanu un sistēmas lietošanu informāciju varat saņemt jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā vai zvanot uz VID Informatīvo
tālruni 1898.

 Ar 2011. gada 1. janvāri tiek atcelts 5 dienu pagarinājums atskaišu iesniegšanai elektroniskā veidā.
Turpmāk nodokļu un informatīvās deklarācijas, izmantojot EDS, ir jāiesniedz LR normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos.
VID informācija

Minimālā alga 2011. gadā
Saskaņā ar MK 30.11.2011. noteikumiem Nr. 1096
„Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi”, no 2011. gada
1. janvāra ir noteikta:
• minimālā mēneša darba alga Ls 200;
• minimālā stundas tarifa likme Ls 1,189;
• minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem
Ls 1,360;
• minimālā stundas tarifa likme darbiniekiem, kuri
pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais
darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā Ls 1,360.
Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr. 1096
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Saimniekošanas pamatā - dažādība
Ventspils novadā par lielsaimnieku Kārli Akumu
būs dzirdējis gandrīz katrs. Vietējie viņu raksturo
kā apdomīgu un tālredzīgu saimnieku – to var
redzēt arī saimniecības attīstībā.
Kārļa Akuma zemnieku saimniecība „Akmeņkalni”
ir dibināta 1991. gadā, nodrošinot darbavietas
80 cilvēkiem. Pa šiem gadiem saimniecība ir kļuvusi par paraugu citiem, ar tās saimnieka Kārļa
Akuma viedokli rēķinās, viņa pieredzē ieklausās.
Z/s „Akmeņkalni” nodarbojas ar graudkopību,
piena un gaļas lopkopību, rapšu, kukurūzas un
kartupeļu audzēšanu, kā arī ar lauku tūrismu, mazumtirdzniecību, mājražošanu (piena pārstrāde,
konditoreja, kulinārija). Papildus darbojas lopbarības ražošanas cehs un rapšu pārstrādes cehs.
Saimniecībā ir arī pašiem sava kautuve (gaļas sadale). „Akmeņkalni” sniedz arī autopārvadājumu
pakalpojumus, to skaitā piena pārvadāšanas pakalpojumus ar specializētu automašīnu.
Pašreiz saimniecība apsaimnieko 1600 ha zemes.
Viss, kas notiek saimniecībā, ir virzīts uz piena ražošanu. Tās īpašnieks un ideju „ģenerators” Kārlis
Akums stāsta, ka saimniecībā saražoto produkciju
var iegādāties „Akmeņkalnu” veikalos, kur tiek
tirgoti ne vien svaigpiens un piena produkti, kulinārijas un konditorejas izstrādājumi, bet arī gaļa
un gaļas produkti, kā arī saimniecībā izaudzētie
kartupeļi. Lai atbalstītu ekonomiskās krīzes skartās
ģimenes, vairākus simtus tonnu saimniecībā izaudzēto kartupeļu Kārlis Akums katru gadu ziedo
akcijai „Paēdušai Latvijai”.
Izaudzētie kartupeļi tiek uzglabāti modernā pagrabā, kur ir ierīkota speciāla ventilācijas sistēma,
tiek regulēta temperatūra, mitrums, kā arī uzstādīta speciāla šķirošanas līnija, no kuras kartupeļi
uzreiz nonāk apcirkņos.
Saimniecībā gadā izslauc ap 7000 litru piena no
govs, turklāt katru gadu izslaukums nedaudz palielinās. Jo saimniecībā ir labāki izslaukumi, jo piena pašizmaksa zemāka. Tas ir saistīts ne tikai ar
govju ēdināšanu, kā bieži uzskata, bet gan ar daudziem faktoriem jeb kopējo saimniekošanu. Dienā
saimniecība realizē aptuveni divas tonnas piena.
Piens un piena produkti tiek izmantoti arī
”Akmeņkalnu” kulinārijas un konditorejas
ražošanas cehā.

Kooperatīvs ļauj lauksaimniekiem darboties
saimnieciski
Kārlis Akums darbojas arī piena ražotāju kooperatīvā „Dagnis”, ir tā valdes priekšsēdētājs.
Kopā ar atražošanas ganāmpulku saimniecībā ir
apmēram 600 liellopu.
Saimniecībā uz vietas gatavo arī visu barību. Te ir
savs lopbarības ražošanas un rapšu pārstrādes cehs,
kā arī visa nepieciešamā tehnika. Kādreiz lopbarībai
gatavoja arī rituļus, bet saimnieks atzīst, ka „tas ir
dārgs prieks. Jau laikus sapratu, ka tas nav izdevīgi,
tā pārgājām uz skābbarības gatavošanu bedrēs. Vēl
joprojām kādus 200 rituļus satinam, jo, piemēram,
lucernu likt bedrē nevar. Tomēr rituļu tīšana vairāk
der mazajām saimniecībām ar 10–50 govīm”.
Apmēram 7 ha platībā saimniecībā lopbarībai
audzē arī kukurūzu, kas šeit ļoti labi padodas. Šogad
mēģinās kukurūzu kult, lai iegūtu sēklu.
Zemes platība ir sadalīta skābsiena un skābbarības
ieguvei, lopbarībai tiek sēti graudaugi – kvieši, mieži
un auzas. Paši kaltē, žāvē un ziemā gatavo govīm
spēkbarību. Graudus arī nedaudz pārdod, bet pārsvarā viss tiek audzēts lopbarībai. Graudi tiek sēti
aptuveni 500 hektāru platībā, sēj arī rapsi, kas turpat saimniecībā tiek pārstrādāts. Rapšu raušus un
spraukumus izmanto lopbarībā, jo tie lopbarības
bilancē uzlabo gan enerģētisko, gan proteīna nodrošinājumu. Lai saglabātu labu ganāmpulka veselības stāvokli un līdz ar to iegūtu daudz augstvērtīga,
kvalitatīva piena, govis ir jānodrošina ar sabalansētu
un pilnvērtīgu barību.

Dzīvnieku ēdināšana ir kvalificēts darbs
Pareizi veikta dzīvnieku ēdināšana atmaksājas ar
lielu piena daudzumu un veselīgām govīm.
“Akmeņkalnu” ganāmpulkā ir Latvijas brūnās šķirnes govis, kas ir mūsu nacionālais lepnums. Galvenā
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šīs šķirnes priekšrocība ir tā, ka, audzējot to Latvijā
jau vairāk nekā 100 gadu, tā ir piemērojusies
vietējiem klimatiskajiem apstākļiem, kas nosaka
govju ēdināšanas tipu un turēšanas veidu. Latvijas
brūnās šķirnes dzīvnieki ir ražīgi, izturīgi, spēj
ražot pietiekami daudz piena ar augstu
olbaltumvielu un tauku saturu tajā.
Lauksaimniecība ir pamatdarbs, bizness, nevis
vaļasprieks. Zemkopību var raksturot kā augstas
sarežģītības pakāpes sistēmu, kas ir nemitīgi
jāpilnveido. Protams, dzinulis ir saimnieciskā
domāšana, neatlaidība daudznozaru saimniecības
izveidošanā un attīstīšanā, jaunu tehnoloģiju
ieviešanā.
No malas izskatās vienkārši, taču, lai tiktu pie
sekmīga galarezultāta, ir jāiegulda milzīgs darbs.

Saimniecības attīstībai ir izmantotas arī
iespējas, ko dod Eiropas Savienība
Z/s „Akmeņkalni” ir piesaistījusi investīcijas, īstenojot Eiropas Savienības projektus standartu sasniegšanai, saimniecības modernizācijai. Iegādāta
arī lopbarības sagatavošanas tehnika, kas ļauj
ganāmpulku savlaicīgi un kvalitatīvi nodrošināt ar
lopbarību.
Naudas lietās ļoti nopietni ir jārēķina un jāapdomā
katrs sīkums, jo jāparedz, ar ko varēs pelnīt šodien,
ar ko – rīt.
Nobeigumā jāizceļ „Akmeņkalnu” saimniecības
attīstību veicinošie faktori: precīza, uz ekonomiskiem aprēķiniem pamatota saimniecības rīcībā
esošo un piesaistīto apgrozāmo līdzekļu izmantošana un, pats galvenais, vēlme strādāt un iet laikam
pa priekšu, redzēt perspektīvu, domāt un rīkoties
ekonomiski pamatoti.
Sagatavots Valsts Lauku tīkla Sekretariātā

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, laukutikls@llkc.lv

APSVEIKUMS
Tik viegli baltas pārslas krīt
un maigi zemi sedz,
bet sirdī iespīd brīnumstars,
ko skatiens nesaredz.
Un nav jau tā, ka jāredz visslai paliek noslēpums,
kā Ziemassvētki svētību
un gaismu dāvā mums.
/I. Priede/

Novēlam, lai izdodas lieli
darbi un vienmēr ir mājas,
kur silti un patīkami atpūsties
pēc darbiem!
“Lauku Lapas” veidotāji
Atsaucoties uz “Lauku Lapas” Nr. 66 Lapas joku, mūsu gliemezis uzskata, ka katram gliemezim
pienākas pašam sava māja.

LAUKU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvo izdevumu “Lauku
Lapa” Jūsu e-pasta kastītē!
Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet
pieteikumu uz e-pastu: Natalija.Iljina@llkc.lv.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta
adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

SAGATAVOTS
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220
Izdevumā:
N. Grickus un I. Vorobjovas zīmējumi

