
Lai rudens darbi nepaliktu pusratā 

Stāsta Ilze Grundmane, ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja 

No pavasara līdz rudenim zemnieki strādā bez apstājas. Gada otrajā pusē lauki jāapstrādā uz 

nākamo sezonu, jāpērk minerālmēsli, degviela, jālabo tehnika, jānodrošina krājumi ziemai un 

jāveic citi darbi. Lai to visu paveiktu, vajadzīgi diezgan lieli apgrozāmie līdzekļi.  Ja nav saņemta 

apmaksa par pārdoto šī gada ražu, nauda gada otrajā pusē nepieciešama arī ziemāju sējai. 

Savukārt, ja ieņēmumi tikai nedaudz vai nemaz nepārsniedz pēdējā lauksaimniecības cikla 

ražošanas izmaksas, lielākoties papildus apgrozāmais kapitāls nepieciešams nākamā gada 

sākumā līdz ienākumu saņemšanai rudenī  – kārtējo izmaksu segšanai un vēlākai lauku 

apstrādei. 

Kurzemes reģiona lauksaimnieki lielākoties ir rūpīgi finanšu plānotāji un ļoti novērtē ALTUM 

dziļo izpratni par lauksaimniecības jomas finansēšanu un lauksaimnieku vajadzībām. 

Jāuzsver, ka lauksaimnieku un viņu vajadzību ir daudz, tāpēc svarīgi tās laikus apzināties un 

sagādāt apgrozāmos līdzekļus nākamajam periodam. ALTUM tos piedāvā uz termiņu līdz 2 

gadiem, apjomā līdz 1 miljonam eiro, lauksaimniecības kooperatīviem – līdz 2,85 miljoniem 

eiro. 

Būtiski arī zināt, ka  lauksaimnieks, kas ir primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, var 

saņemt atbalstu kredītprocentu dzēšanai. Piemēram, klientam aizdoti 15 000 eiro ar 4 %  

gada likmi un 10 mēnešu atmaksas termiņu. Minētajā laika posmā ar šādu likmi viņš samaksā  

kredītprocentos 500 eiro. Rudenī, kad lauksaimnieks LAD iesniedz izziņas par aizņēmumiem, 

viņš saņem atpakaļ šos 10 mēnešos nomaksātos eiro. Tādējādi bieži vien sanāk, ka 

lauksaimnieks saņēmis bezprocentu aizdevumu. 

Ļoti būtiski arī neaizmirst par apdrošināšanu, kas ir drošības spilvens gan lielu lietavu, gan 

sausuma  gadījumos un citās stihijās, kas diemžēl nav retums. Redzam, ka LAD sniegtais 

atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu gadu no gada kļūst arvien 

populārāks. Tomēr ne visi lauksaimnieki ir informēti, ka apdrošināšanas izdevumu segšanai 

var izmantot ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, turklāt 70% no izmaksām pēc tam segs 

Lauku atbalsta dienests, kas nodrošina kompensējošu maksājumu lauksaimniekiem, 

pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu 

un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem. 

Kurzemes reģionā ALTUM centri strādā gan Saldū, Talsos, Kuldīgā, Liepājā. Aicinu vizīti 

iepriekš pieteikt pa tālruni 67774260, 26593884, vai rakstot e-pastu: kurzeme@altum.lv. 
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