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Bioloģiskajam medum paveras
lielākas realizācijas iespējas

Temats:
Sadārdzinoties
resursu cenai, viss
kļūst dārgāks

BIŠKOPĪBA

Arī graudu audzēšana kļuvusi dārga
Lauksaimniecība vienmēr
bijusi atkarīga no laikapstākļiem, turklāt ne tikai konkrētā vietā, svarīgi pat apstākļi
zemnieka atsevišķā laukā,
gan arī no klimata citās pasaules vietās. Ja kādā labības
lielvalstī nav padevusies raža,
ietekmi jūt ļoti plašā reģionā.
Tagad tam ir pievienojies arī
karš Ukrainā, kas no pasaules
labības klēts ir izolējis Ukrainā un Krievijā izaudzētos
graudus.
Uz sarunu aicināju Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Barkavas arodi”
valdes priekšsēdētāju ANDRI
ĢĒRMANU.
— K ā labības audzētāji
šosezon izjūt uz viņiem likto
cerību — nodrošināt pārtikai
graudu ražu?
— Nesen bija Lauka dienas,
kur to visu pārrunājām. Lauksaimnieks vienmēr cenšas darīt
visu, kas un kā pienākas, — ja
jāar, tad ar, ja jāsēj, tad sēj. Jo
cita varianta nav — ja neiesēsi
šopavasar, tad šogad uz ražu var
necerēt, jo tas ir cikls. Mūsu pusē
zemnieki pārsvarā ir graudu un
rapša audzētāji, šajos gados to
ir iemācījušies, graudkopības
līmeni cēluši. Protams, vēl ir,
kur augt. Pavasarī Barkavas pusē
apsētas visas iespējamās platības,
pat papuves, varbūt ziemāju sējai
atstāti lauki, kas papildus jāielabo.
Tas viss — atsaucoties uz to, ka
labību vajadzēs, pārtikas graudi
būs pieprasīti.
Protams, viss maksā naudu,
un šopavasar graudaudzēšanas
izmaksas ir krietni sadārdzinājušās. Taču zemnieks ir rēķinātājs — gudrs saimnieks rēķina, vai
iziet uz maksimālo un pa dārgo,
vai strādāt piesardzīgāk, taupīgāk
un lietot dārgos minerālmēslus
mazāk. Rudens rādīs, kurš būs
ieguvējs — tas, kurš riskēja, vai
tas, kurš uz mēslojuma rēķina
iztērēja mazāk. Pagājušajā sezonā

LPKS “Barkavas arodi” valdes priekšsēdētājs Andris Ģērmans uzskata, ka zemnieki prot rēķināt, kas ir izdevīgi un kas nav.

Zinot, ka
graudus
vajadzēs,
Barkavas pusē
apsētas visas
iespējamās
platības, pat
papuves.

Valdības uzdevums — amortizēt cenu kāpumu
Ināra
Šure,
Latvijas
Pārtikas
uzņēmumu
federācijas
padomes
priekšsēdētāja
Problēmas ar piegāžu ķēdēm, atsevišķās pozīcijās
milzīgs izejvielu cenu kāpums, energoresursu cenu
pieaugums, arī lielākas algas
griboši darbinieki... Paralēli
tam izejvielu piegādātāji
pieprasa priekšapmaksu,

Jūnijā tirgū parādījās jaunais
pavasara medus no kārkliem,
ābeļziediem, pienenēm — salds,
dzintardzeltens un vērtīgs.
Madonas ikmēneša tirgū daudzi iegādājas medu no Sarkaņu
pagasta ZS “Kalna Maruškas”, kas
ir bioloģiskā saimniecība, kur ievāc
augstvērtīgu bioloģisko biškopības
produkciju.
ZS “Kalna Maruškas” saimniece
Sigita Stafecka uzskata: — Medu no
biškopja tirgū pirkt ir izdevīgāk, jo
veikalos vēl klāt nāk uzcenojums.
Mums nav īre jāmaksā, turklāt pastāvīgajiem pircējiem piemērojam
atlaides. Bioloģiskais medus tiek
aizvests uz Vāciju, uz Nīderlandi,
un tur bioloģisko medu novērtē.
Šovasar jūt, ka mājās atgriežas
tautieši, kas iepērk medu un biškopības produktus. Es jau priecājos,
ka šī vasara realizācijas ziņā laikam
būs laba.
Par to, kāds ir pavasara medus
ienesums, Sigita stāsta: — Vispār
pavasara ziedu medus ir maz, jo
laikapstākļi aprīlī un maijā nelutināja. Neviens gads nav vienāds,
katrs ir citādāks. Taču pēc pavasara
vēl nevar spriest par visu vasaru,
un gan jau vasara biškopībai iedos
to, kas ir jāiedod. Siltums būs, mitruma norma nolijusi, zied pļavas,
drīz sāks ziedēt liepas.

Sigita Stafecka: — Pēc pavasara medus paknapā ienesuma vēl nevar
spriest par visu vasaru.
Situācija līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā ir vēl vairāk
nostiprinājusi biškopju apņēmību
nodrošināt patērētājus ar medu un
citiem biškopības produktiem. Arī
realizācijai paveras iespējas, jo no
tirgus izkrīt Ukrainas medus.
— Medus produkcija ir, tā
jārealizē, pēc kovida ierobežojumiem tirdziņi ir atgriezušies, bet
tā ir tikai viena no pārdošanas
iespējām. Ir pircēji Madonas tirgū,

tāpat Cēsīs, arī Rīgā. Taču mūsu
bioloģiskais medus radis noieta
tirgu arī vairumtirdzniecībā. Palielinājusies arī vairumtirdzniecības
iepirkuma cena, vien nezinām, kā
būs turpmāk, — domās dalās Sigita
Stafecka.
Protams, ir būtiski ieskrējušās
pārtikas cenas, arī medus kļuvis
nedaudz dārgāks, to ietekmē resursu dārdzība.
— Sadārdzinājums ir visiem

energoresursiem — elektrībai,
degvielai, tas iespaido pārtikas
ražotāju cenu. Vislielāko ietekmi
rada degvielas izmaksas. Visam, kas
atrodas uz riteņiem, skaiti tik izdevumus. Mēs sējam arī nektāraugus.
Lielāki izdevumi ir arī biškopjiem,
un tas ietekmē biškopības produkcijas cenu. Šūnu iegāde kļuvusi
dārgāka, taras — burku, trauciņu,
vāciņu — cena ir palielinājusies,
tāpat cukuram, invertsīrupam u. c.
Mums kā bioloģiskajai saimniecībai
ir mazāk izdevumu, jo daudz no tā,
ko izmanto konvencionālajā biškopībā, nelietojam. Bites medu ievāc
Kujas dabas parkā, un bioloģiskie
saimnieki nelieto tādus augu aizsardzības līdzekļus un veterināros
preparātus, kas atstāj negatīvu ietekmi uz produkciju. Mūsu medus
paraugiem ir arī citas analīzes. Lai
izvairītos no šaubām par medus
kvalitāti, katram pircējam vajadzētu iepazīt kādu bioloģisko biškopi.
Tādā veidā par produkciju nebūtu
šaubu, ko ne vienmēr var sacīt,
medu iegādājoties mazumtirdzniecībā, — atzīst biškope.
Medus ražošana nav rūpniecisks process, kur, sajaucot komponentes, iegūst nemainīgu produktu. Bioloģiskās biškopības pamatprincips ir tāds, ka nevienā no
procesiem netiek pielietotas vielas,
kuras var piesārņot produkciju un
padarīt to bīstamu. Tie ir galvenie
atslēgas vārdi.

Ražotāji nevar izbēgt no cenu kāpuma

lietu nevarēja vien izlūgties, taču
nu jūnijā jau nolijusi mēneša
norma.
— Kas joprojām ir svarīgi,
strādājot lauksaimniecībā?
— Zemniekam svarīgas trīs
lietas — laikapstākļi, raža un cena.
Ja visas trīs lietas sakrīt, tad ir veiksmīgs gads, taču visas lietas sakrīt
labi ja reizi desmit gados. Divu
vienādu gadu nav. Piemēram,
pērngad bija cena, bet nebija ražas un nebija laikapstākļu. Šogad
izskatās citādi — ir cena, ražai
jābūt, bet par to spriedīsim, kad
graudi būs nokulti bunkurā. Arī
labi laikapstākļi nav mūsu ziņā,

savukārt tirgotāji par precēm
norēķinās ar pēcapmaksu.
Kā šajā situācijā izdzīvot
pārtikas ražotājiem? Grūtības ir
visiem uzņēmumiem, taču lielākie asinsrites traucējumi ir tieši
mazajiem un vidējiem.
Federācijas biedru pilnsapulcē pieņēmām rezolūciju par
steidzami veicamiem pasākumiem pārtikas nozares atbalstam. Jādara viss iespējamais,
lai pārtikas cenu kāpums būtu
pēc iespējas lēnāks un mazāks.
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir nesamērīgi pieaugušas
izejvielu, iepakojuma materiālu,
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loģistikas un energoresursu
cenas, un ģeopolitiskajā situācijā ar augošajām pārtikas pārstrādes izmaksām
pastāv reāls risks, ka daudziem uzņēmumiem nāksies daļēji vai pilnībā apturēt
ražošanu. Tāpēc valdībai nekavējoties jāizstrādā atbalsta mehānisms uzņēmumiem energoresursu cenu sadārdzināšanas
kompensācijai, pieejamība
apgrozāmajiem līdzekļiem
valsts līmenī. Arī PVN samazinājums pirmās nepieciešamības pārtikai amortizētu cenu
kāpumu.

tos varam tikai vērot.
— Kā laukos izjūt resursu
sadārdzinājumu, minerālmēslu
pieejamību?
— Varētu domāt, ka kāds
caur zemnieka rokām vēl naudu
izgrūž. Cena graudiem ir, bet, ja
matemātiski parēķina slāpekļa,
degvielas izmaksas, atrodamies
turpat, kur vienmēr. Kāds varbūt pelna, bet šajā gadījumā
ne jau zemnieki. Minerālmēslu piegādei atveras jauni tīkli,
caur Lietuvu mašīnas tos ved no
Rumānijas. Protams, jāmaksā dārgāk, nav uzreiz viss klāt pievests,
kā gribētos, bet būs, kas piedāvā,
un būs, kas pērk; protams, ja varēs
atļauties. Ja arī minerālmēslojumu
šogad maz uzbēra, vēl jau barības
vielas augsnē ir uzkrājušās no
iepriekšējiem gadiem. Nākamgad,
ja nemēslos, tad gan raža var būt
mazāka. Ir ekonomiskais, riska
variants un bioloģiskais. Neesmu
pret bioloģiskās labības audzēšanu, bet ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm vien nevaram
nodrošināt to, ko pasaulei vajag.
Cepuri nost tiem, kas to dara,
un cilvēkiem ir iespēja izvēlēties
bioloģisko pārtiku, bet, lai globāli
pasauli nodrošinātu ar izejvielām,
ir konvencionālā lauksaimniecība.
Turklāt mēslojumu Latvijā lieto saprātīgi, jo mēs neesam tik bagāti.
Gudrs zemnieks rēķina, ko darīs
vai nedarīs, jo nav miljonārs. Latvijas lauksaimniekiem joprojām
ir mazākie platībmaksājumi starp

ES valstīm.
— Ja labības laukos ieguldītais atmaksātos ar ražu,
pavērtos arī lielākas eksporta
iespējas?
— Eksporta iespējas sadarbībā ar LPKS “LATRAPS” mums ir
bijušas labas vienmēr. Nekas no
izaudzētā un “Barkavas arodos”
iepirktā klētī pāri nepaliek — daļa
paliek Latvijā, daļa aiziet tālāk
eksportā. Nekad nav bijis tā, ka
arodi ir pilni un nav, kur likt. Zinot, ka Latvijā tagad nav vagonu,
jautājumu, kā graudus aizvedīs,
risina kooperatīvs “LATRAPS”.
— Latvijā labību izaudzēja
un izaudzēs.
— Jautājums ir tikai — par
kādu cenu. Cena palielinājās par
iepriekšējā gadā izaudzētajiem
graudaugiem, arī par miltiem,
kas gatavoti vēl no vecās ražas.
Taču ne jau zemnieks gūst visus
labumus, ir citi posmi, kas veiksmīgi izmanto situāciju un cenu
pieregulē, kā vajag. Kā būs ar
graudu cenu, ko saņems zemnieks? Graudaudzētājam cena ir
atkarīga no situācijas pasaules tirgū, no tā, kas notiek Indijā, Ķīnā,
Ukrainā. Pašiem cena ir jāfiksē,
un var gan iegūt, gan zaudēt. Kas
šaubās, tas uzticas kooperatīvam.
To sapratām, kad sanācām kopā
un dibinājām “Barkavas arodus”.
Tas ir izdevīgi, jo zināms, kur
dabūs mēslošanas līdzekļus, kur
realizēs izaudzēto, un iegūs adekvātu cenu.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ceturtdienās un piektdienās
Madonā pie tirdzniecības centra
“Beta” no Ļaudonas pagasta “Birzumniekiem” ar svaigu produkciju ierodas SIA “SB kūpinājumi”
mobilais veikals uz riteņiem.
Sanita Briede par savu uzņēmumu saka: — SIA “SB kūpinājumi” ir dibināta 2018. gadā. Pēc 20
nostrādātajiem gadiem “Aiviekstes
būvniekā”, kas piedzīvoja pārmaiņas, nolēmu ko savā darba dzīvē
mainīt. Divus gadus nostrādāju par
veikala vadītāju, bet vēlāk izlēmu, ka
ar laiku iešu prom no visiem citiem
darbiem un veltīšu laiku tikai savai
uzņēmējdarbībai. Mājās gatavojam
kūpinātus un ceptus gaļas izstrādājumus, ruletes. Ļoti patika gatavot
gaļas ēdienus un joprojām patīk,
tāpēc arī piedāvājumā ir vairāk nekā
30 gaļas produkcijas veidu. Galvenais, lai mūsu produkcija garšotu
un tai būtu pircēji. Pa šiem gadiem
mums ir izaudzis diezgan plašs
pastāvīgo klientu loks, 80% ir tādu,
kas nāk katru nedēļu, plus vēl pasūtījumi, ruletes svētku galdiem utt.
“SB kūpinājumi” ir arī “Novada
garšas” uzņēmums, kas apgādā
Madonas novada iedzīvotājus. Paralēli darbībai ar kūpinājumiem ir
arī iestādīti aveņu lauki, saimniecība
izvēlējusies saimniekot bioloģiski.
Briežu ģimenē galvenais šefpavārs ir Sanita, kas gatavo, izmantojot tikai savas gadiem pārbaudītās
receptes, kuras garšo vispirms pašu
ģimenei, arī ruletēm pildījumam
izdomā kādu “rozīnīti”. Vīrs Egils
ir kūpināšanas meistars, malkas
sagādnieks, visu tehnisko darbu

Sanita un Egils Brieži: — Šobrīd visi esam atkarīgi no tā, kas notiek
valstī un pasaules ekonomikā.
veicējs. Vasarā projekta ietvaros būs
arī palīgs.
— Draugi jau sen teica, lai verot
vaļā savu firmu. Taču, kad painteresējos, noteikumi likās pārāk stingri,
un domu par savu uzņēmumu noliku plauktiņā. Kad vēlreiz pie tās
atgriezos, sāku interesēties PVD,
un vairs nekas nelikās sarežģīti, lai
sāktu, mājās virtuvē viss bija atbilstīgi ražošanai.
Vaicāta, kā mājražotājiem mainījusies situācija līdz ar energoresursu cenu kāpinājumu, uzņēmēja
komentē: — Ja vēl kovids ražošanu
tik stipri neietekmēja, šobrīd esam
atkarīgi no tā, kas notiek valstī un
pasaules ekonomikā. Visi sekojam
līdzi, taču pats svarīgākais — lai
varētu turpināt strādāt. Mūs, ražotājus, resursu cenu kāpums ļoti

ietekmē, un vissāpīgākais ir tas,
ka jāceļ cenas arī mūsu produkcijai, bet pircējiem ienākumi nereti
nepalielinās. Mēģinu kalkulēt, lai
klientiem nebūtu pārāk liels pārsteigums cenu ziņā, lai varētu nopirkt
arī gaļas produkciju. Taču uzņēmēji
neizdzīvos, ja strādās ar mīnus zīmi.
Arī mums ir kas jānopelna, kaut
saka, ka tagad labi ir arī tad, ja pa
nullēm.
Kūpinātā, ceptā un vārītā gaļas
produkcija maksā dārgi, jo nekur
jau nevar ietaupīt. Mūs viss spiež
nost — elektrība, izejvielas, degvielas cena, darbaspēka izmaksas.
Katru nedēļu pa centiem vien
palielinās pārtikas cenas. Svaigas
vistas, ko iepērkam, kļuvušas divtik
dārgākas, iegādājamies tikai Latvijā
audzētu cūkgaļu, jo jābūt kvalitatī-

vām izejvielām. Garšaugus neaudzējam, pērkam, un palielinājusies
arī garšvielu cena. Sāls, cukurs arī
tagad ir vērtība. Mainījušās cenas
arī iepakojumam — spainīši, trauciņi maksā dārgāk. Visi, kam ir jāpārvietojas ar auto, ir fakta priekšā,
cik ļoti dārga kļuvusi degviela, bet
mūsu veikaliņam līdz pilsētai un
atpakaļ uz mājām ir jāmēro ceļš.
Uz vaicājumu par gaļas produkcijas apjomu, kā zināt, kāds
būs pieprasījums, cik daudz un ko
ražot, Sanita Briede atbild: — Viss
ir zināms, jo ir pasūtījumi, arī tas
daudzums, ko nopērk ikdienā un
pirms svētkiem, kad jāsagatavo
vairāk produkcijas. Ražoju ar apdomu, ir labāk, ja nedaudz pietrūkst,
nekā paliek pāri, jo neliksim taču
saldētavā. Sadarbojamies ar ukraiņu iedzīvotājiem, kas uzturas Ļaudonā, reizi divās nedēļās diezgan
lielus sūtījumus aizvedu viņiem. Uz
svētkiem produkciju nogādājam arī
Ļaudonas pansionāta iemītniekiem.
Kad prasu, kuri gaļas produkti ir pieprasītākie vasarā, Sanita
Briede dalās novērojumā: — Lai
cik arī dīvaini būtu, vasarā vairāk
pērk kūpinātu speķi, arī cauraudzīti
ar ķiplokiem, bet no vistas gaļas
visātrāk pazūd rullīši ar sieru un
plūmēm. Vasarā iecienīts ir šašliks,
ziemā — speķa smēriņi.
Uzņēmēji uzklausa klientu
ieteikumus ne tikai attiecībā uz
produkciju, bet arī par norēķiniem,
un ir arī iespēja norēķināties ar
bankas karti.

VIEDOKĻI
Laukos pārtiku
izaudzējam paši
INGUNA
ROGASAULĪTE
no Aronas
pagasta
“Kalnājiem”:
— Vīrs Aivis,
kas seko pasaules procesiem, šo situāciju
paredzēja laikus, mēs kā parastie
lauku cilvēki jau reaģējām, kad
pienāca kovids, — mums ir savas
vistas, kas dēj olas, audzējam
broilerus, turam trušus, sastādīts
dārzs, aug arī arbūzi. Ģimene būs
paēdusi. Manas māsas dzīvo Rīgā,
sekoju līdzi, kādas ir cenu ārkārtīgās izmaiņas par mājokļiem un komerctelpām. Cena ir kāpusi tik ļoti
dramatiski, un manā ģimenē pat
runā, ka daudz kur — nepamatoti.
Šādā situācijā, kad kaimiņu zemi
posta karš, kad pasaulē kopumā
notiek lielas pārmaiņas, ja uz sava
brāļa rēķina kaut kur kāds grib tik
ļoti nopelnīt, tas, manuprāt, ir kā
marodierisms. Ko iesaku? Aicinu
ļaudis palūkoties, vai ir iespēja
nodarbošanos pārcelt uz laukiem,
veikt attālināto darbu, dzīvot tur,
kur pats vari daudz ko noteikt. Lai
kādos apstākļos arī laukos dzīvotu,
tomēr brīvība pazudīs pēdējā.

Var tikai
pabrīnīties
AIVARS
PUTRA no
Kalsnavas
pagasta
“Igauņiem”:
— Protams,
esmu ar mieru
maksāt miera
cenu, bet redzot, kādas ir piena
produktu cenas veikalā, uzreiz
iedomājos par zemniekiem, piena
ražotājiem, kuriem tik augstas
iepirkuma cenas nemaksā. Izejvielu ražotājs var tikai pabrīnīties.
Protams, tas ir tikai viens posms —
izslaukt pienu, nākamais — safasēt, vēl nākamais — pārdot. Piena
pārstrādes uzņēmumi saka, ka
viņiem vairāk jāsamaksā zemniekiem par pienu, ka dārga elektrība, degviela. No rūpnīcas produkts iziet ar savu cenu, tirgotāji
veikalos produktam klāt liek savu
uzcenojumu, cipars veikalā mainās pa centiem vien un uz augšu.
Labi, ja tie būtu tikai procenti, bet
atsevišķiem pārtikas produktiem
ir pat divreiz lielākas cenas. Kurā
posmā produkcija sadārdzinās?
Esmu pensionārs, dzīvoju laukos,
ir dārziņš, kaut ko izaudzējam, bet
gribas arī ko tādu, kā pašiem nav,
piemēram, augļus. Ja arī pensijai
kādu eiro pieliek, cenu kāpums,
inflācija to noēd. Par 5 eiro maz
ko var nopirkt, labāk izvēlos pirkt
kilogramu gaļas. Varu salīdzināt,
kādas cenas ir Madonā un kādas
mūsu veikalā. Kaut degvielai cena
ir uzlēkusi, no Kalsnavas pagasta
ir izdevīgāk braukt iepirkties uz
Madonu, kur lielveikalos var atrast
produktus par akcijas cenu. Var
jau veikalos noteikt augstu maksu,
bet, ja cilvēki nevarēs atļauties
nopirkt, kur preci liks, būs vien
jāliek akcijas cena.
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