4 . p iel i ku ms
Piena ražošanas efektivitātes paaugstināšanas programmas darbību detalizēts apraksts
1) darbības virziens: Tirgorientētu pienu ražojošu saimniecību izveide un paplašināšana
Risinājums

Apraksts

Darbības

1) Atbalsts LAP Lauksaimniecības modernizācijas pasākuma ietvaros tiek virzīts tirgorientētu piena ražošanas saimniecību - ar lopu novietnēm ar vismaz 50 govju vietām – attīstībai,
nosakot līdzfinansējuma apjomu 40% apmērā;
2) mazākām lopu novietnēm pieļaujams vienīgi atbalsts piena kvalitāti uzlabojošu un augstākus vides saudzēšanas standartus nodrošinošu tehnoloģisko iekārtu izvietošanai. Papildus
nosacījumi:

Nav limitēts govju skaits būvēm, kurās paredzēts izvietot tehnoloģiskās iekārtas (piem., piena dzesētājus, slaukšanas iekārtas u.tml.), lauksaimniecības būvju, kūtsmēslu
krātuvju renovācijai, rekonstrukcijai;

Kopējais finansējums vienam saņēmējam 1 000 000 EUR

Nepieciešamie finanšu līdzekļi

No LAP pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” .2008.-2013.gada posmā nepieciešamās investīcijas novietņu būvniecībai, LVL 198.8 milj., tajā skaitā - LAP finansējums 40%,
LVL 79.5 milj.

Nepieciešamie
labojumi
normatīvajos dokumentos

Esošo normatīvo aktu ietvaros.

2) Darbības virziens: Ciltsdarba rezultātu efektīva izmantošana
Risinājums

Apraksts
1)

Darbības

Ciltsdarba programmas govkopībā pilnveidošana

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas aktualizē ciltsdarba programmas, ņemot vērā straujo piena nozares attīstību un nepieciešamību paaugstināt ganāmpulku konkurētspēju.
Valsts subsīdijas (70% apmērā subsidēti pasākumi dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai). Programma nodrošina augsta ģenētiskā potenciāla vaislinieku izmantošanu ar
selekcijas indeksu vismaz 110 (attiecas uz Latvijā pārbaudītiem buļļiem), kā arī dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanu;
2)
3)

4)

Augstražīgu dzīvnieku vērtētāju dzīvnieku ēdināšanas ekspertu apmācība, nodrošinot kvalitatīvu konsultāciju pieejamību lauksaimniekiem;
Piena pārraudzības efektivitātes paaugstināšana („Pārraudzība priekš zemnieka nevis priekš valsts”), iekļaujot lopbarības analīžu sistēmas pilnveidošanu. Tiek piesaistīti
konsultanti un dzīvnieku audzētāju organizācijas, tiek veikta ciltsdarba valsts inspekcijas uzraudzība, nodrošinot, ka komplektā ar govju individuālās pārraudzības datiem
tiek piedāvāta to efektīva pielietošana: ganāmpulka atražošanas plānošana (iekļaujot pāru atlasi); dzīvnieku ēdināšanas plānošana; veterināro problēmu diagnosticēšana;
Kvalitatīva un Latvijas apstākļiem piemērota vaislas materiāla un telīšu importa koordinēšana un kvalitātes un piemērotības Latvijas apstākļiem kontrole - informatīvs un
izglītojošs darbs ar saimniecībām, kuras vēlas iegādāties dzīvniekus ārvalstīs. Valsts Ciltsdarba inspekcijas kontrole, Pārtikas un veterinārā dienesta kontrole. Daļēji
subsīdiju, daļēji lauksaimnieku finansējums.

Nepieciešamie finanšu līdzekļi

Nepieciešamo finanšu līdzekļu apjoms tiks precizēts valsts atbalsta lauksaimniecībai kārtējā gada programmas izstrādes ietvaros.

Nepieciešamie
labojumi
normatīvajos dokumentos

Jāveic korekcijas:
1)

MK noteikumos „Govju pārraudzības kārtība”, Subsīdiju nolikumā, Ciltsdarba programmā govkopībā 2007.gadam un tuvākajai perspektīvai līdz 2012.gadam,

2)

Subsīdiju nolikumā (pasākums dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai),

3)

Subsīdiju nolikumā,

4)

Esošo normatīvo aktu ietvaros.

3) Darbības virziens: Jaunu tehnoloģiju, ražošanas sistēmu ieviešanas un piena ražotāju zināšanu attīstības veicināšana.
Risinājums

Apraksts
Pētījums par jaunu tehnoloģiju un ražošanas sistēmu ieviešanas efektīvākiem risinājumiem un ieteikumiem piena ražotāju zināšanu attīstības veicināšanai, kā arī tiks
sniegts situācijas izvērtējums par nepieciešamību izveidot Latvijas piena ražotāju Piena attīstības centru, kurā piesaistītu LLKC, LLU, Mācību un pētījumu saimniecības
„Vecauce” mācību ražošanas bāzi un metodoloģiskās zināšanas.

Darbības
Nepieciešamie finanšu līdzekļi
Nepieciešamie
dokumentos

labojumi

normatīvajos

LVL 20 000;
Esošo normatīvo aktu ietvaros.
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