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"Agrāk paipalu olas vei-
kalā vienmēr pirku kā lie-
lu dārgumu un pat nevarē-
ju iedomāties, ka pati sākšu 
audzēt šos putniņus, kamēr 
dzīve iegrozījās tā, ka tiku 
pie šīs iespējas," teic Sintija 
Putene-Cukmace. 

Sākusi tikai pērn 
Jaunā uzņēmēja Burt-

nieku novadā pirmo gadu 
audzē paipalas. 

"Tā kā mūsu ģimenē aug 
mazs bērns, piedomājam 
pie veselīgas un vērtīgas 
pārtikas. Paipalu olas ir ļoti 
veselīgas, atšķirībā no vis-
tu olām neizraisa alerģiju, 
tādēļ abi ar vīru nolēmām 
pamēģināt šo lietu. Esmu 
gan vēl tikai ceļa sākumā, 
daudz lasu un eksperimen-
tēju," stāsta Sintija. 

Viņa arī atzīst, ka izai-
cinājums sākt jaunu rūpa-
lu bijis pamatīgs. Pirms vai-
rākiem gadiem izmācījusies 
par grāmatvedi, patlaban 
strādā mežizstrādes uzņē-
mumā SIA "Latvijas mežs", 
tādēļ putnu audzēšanas no-
zare bijusi pilnībā sveša. 
Tomēr liels dzinulis mesties 
darbos bija vīra vecāki, ku-
ri tobrīd atvadījās no savas 
govju saimes, tādēļ kūts pa-
likusi tukša. Pirmajā piegā-
jienā nopirktas 16 paipalas, 
šobrīd to skaits jau pārsnie-
dzis 200.

Cimperlīgs putniņš
Jautāta, kas jāņem vērā, 

sākot biznesu, Sintija teic, 
ka lielākās rūpes saistās ar 
novietnes iekārtošanu. Put-
nus pērkot, to cena svār-
stās no viena līdz pieciem 
eiro atkarībā no vecuma 
un dzimuma. Izmēģinātas 
arī dažādas paipalu šķirnes, 
piemēram, Teksasas baltās, 
Igauņu, Mandžūrijas. 

Paipalu audzēšana ir pa-
dārga, jo būs vajadzīgs ie-
guldījums novietnēs. Bū-
riem jābūt brīviem, nekas 
nedrīkst traucēt putna kus-
tību. Ziemā nepieciešama 
apkure. Ja temperatūra no-
kritīs zem aptuveni plus 15 
grādiem, putni vairs nedēs. 

Paipalu labsajūtu un ve-
selību ļoti ietekmē turēša-
nas apstākļi – ne tikai tem-
peratūra, bet arī rūpīgi iztī-
rītas telpas, apgaismojums, 
ventilācija un barība. To-
mēr visas rūpes kompen-
sē ļoti veselīgās olas, kuras 
paipaliņas dēj ar apskauža-
mu regularitāti. 

"Visu laiku mācos un la-
su par šiem putniem. Pētu 
barību, kas patīk un kas ne. 
To putni pasaka priekšā. Ie-
gādājos inkubatoru, cālīšus 
perinām paši. Tas šķilšanās 
brīdis ir prieka pilns visai 
ģimenei, it īpaši bērniem," 
tā Sintija.

No olas līdz 
 mēslojumam

To, ka izvēlētais vir-
ziens ir pareizs, aplieci-
na veiksmīgā dalība Lat-
vijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centra rī-
kotajā konkursā "Laukiem 
būt", kura mērķis ir mudi-
nāt jauniešus izvērst uzņē-
mējdarbību laukos. Kon-
kursā Sintija par biznesa 
ideju "Paipalu audzēšana 
un to produktu realizēša-
na" saņēma žūrijas simpā-
tiju balvu. "Paldies par ie-
spēju piedalīties apmācībās 
un tām sekojošajā konkur-
sā! Bija lieliski mācīties ko-
pā ar citiem entuziastiem 
un iedvesmoties no pie-
redzes stāstiem. Piedalījos 
arī "Burtnieku ideju kon-
kursā 2020", kur saņēmu 
3. vietu. Tas viss deva spē-
ku un pārliecību, ka arī es 
to varu."

Jaunās uzņēmējas biz-
nesa ideja paredz izmantot 
visu, ko sniedz paipalas, – 
sākot ar olu un beidzot ar 
mēslojumu. "No šī mazā 
putniņa gribu paņemt pil-
nīgi visu – sākot ar olām 
un beidzot ar mēsliem, tā, 
lai nekas neiet zudumā. 

Drīz sāksies lauku darbi, 
tādēļ gatavosim pārdoša-
nai arī maisus ar augstvēr-
tīgo putnu mēslojumu," 
teic Sintija un stāsta, ka 
ne tikai audzē paipalas, 
bet arī mājražotājas statu-
sā gatavo un pārdod dau-
dzu iecienītu delikatesi – 
dažādos veidos marinētas 
paipalu oliņas. Produkci-
ju realizē paziņu lokā, jo 
pagaidām mērogs nav tik 

liels, lai uztrauktos, kur 
likt visu saražoto.

"Nākotnē gribam būt 
lielāki, bet nepārspīlēsim. 
Neplānoju būt Latvijas lie-
lākā audzētāja, vairāk gri-
bētos likt akcentu uz kva-
litāti un kļūt par vienu 
no labākajiem šajā noza-
rē. Gribu darīt to, kas pa-
tīk un kur var izpausties 
ar jaunām idejām," rezu-
mē Sintija. 
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"Esmu tikai pašā ceļa sākumā, daudz lasu un eksperi-
mentēju," teic Sintija.

Burtnieku paipalas 
Veselīgs dzīvesveids mudina izvērst paipalu audzēšanu

"Tuvojas Lieldienas, darba pilnas rokas gan man, gan maniem putniem, dējot olas. Iecie-
nītākās ir svaigās oliņas, bet labs noiets arī marinētajai produkcijai," tā paipalu audzētā-
ja Sintija Putene-Cukmace. 

PRECIZĒJUMS
"Latvijas Avīzes" 26. marta numura rakstā "Būvēs jaunu e-veselī-
bu" kļūdaini norādīts Māra Dreimaņa amats, kurš ir bijušais, nevis 
esošais uzņēmuma "Emergn" padomes priekšsēdētājs. Šobrīd Mā-
ris Dreimanis ir Vakcinācijas projekta biroja informāciju tehnoloģi-
ju koordinators. Atvainojamies Mārim Dreimanim un lasītājiem par 
neprecizitāti.

Viss par reklāmu
LATVIJAS AVĪZĒ  
 67096699

Pārdod
Transports

Kombainu CASE IH (7088AFS, 
2009. g., heders 7,5 m). Cena  
90 000 EUR bez PVN. Tālr. 
29985545.

Nekustamais
īpašums

Pērk

Īres namu Rīgā. Tālr. 29614612.

AMG FORESTRY pērk mežus 
par augstām cenām. Tālr. 
29420502.

Pērkam īpašumus ar mežu, 
arī izstrādātus, cirsmas, var 
būt ar apgrūtinājumiem. 
Iespējams avanss. Tālr. 
26334383.

Ārzemju latvietis pērk meža, 
lauksaimniecības zemes dažādā 
stāvoklī. Tālr. 28959391.
Mežsaimniecības uzņēmums 
LIGNUM LATVIJA pērk meža 
īpašumus. Godīga komunikāci-
ja, ātra un precīza novērtēšana. 
Tālr. 29289878.

Saimniecība

Visu veidu graudus, rapsi, zir-
ņus, pupas, ķimenes. Mūsu 
transports. Tālr. 29985545, 
29256981.

Dzīvnieki

SIA "Senlejas" iepērk liellopus. 
Ātra savākšana, samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 62003939.

Dažādi
Celtniecība,
remonts

Jumta remonts. Tālr. 29728210.

Dažādi

Juridiskas konsultācijas man-
tojuma lietās, domājamo daļu 
strīdos un citos īpašumu tiesību 
jautājumos. Tālr. 28338175.

Tehnoloģiju uzņēmuma 
SIA "Tet" akcionāri sa-
pulcē piektdien nolēma 
no uzņēmuma pado-
mes atcelt tās līdzšinē-
jo priekšsēdētāju Gati 
Kokinu, viņa vietā iece-
ļot AS "Citadele banka" 
padomes locekli Klāvu 
Vasku.

2020. gada decem-
brī "Possessor" izsludinā-
ja konkursu uz divu "Tet" 
padomes locekļu ama-
tiem, tika saņemti 49 
pretendentu pieteikumi. 

Kokins uzņēmuma pa-
domi vadīja kopš 2009. 
gada. "Tet" padomē turp-
māk vairs nebūs arī Jāņa 
Grēviņa un Jensa Fredri-
ka Nisena, bet padomē ie-
celti Ilvars Pētersons un 
Reičela Samrēna. Iespēju 
nomainīt padomes locek-
li ir izmantojuši ne tikai 
"Tet" līdzīpašnieki no Lat-
vijas puses, bet arī Zvied-
rijas akcionāri. Tādēļ arī 
bijusi trīs padomes locek-
ļu nomaiņa, lai arī Latvijā 
konkurss bija izsludināts 
uz diviem padomes lo-
cekļu amatiem. Kā lieci-

na Kokina amatpersonas 
deklarācija par 2019. ga-
du, "Tet" padomes priekš-
sēdētāja amatā viņš no-
pelnījīs 104 766 eiro. 

K. Vasks bankas "Ci-
tadele" padomē ir kopš 
2010. gada, vairākus ga-
dus bijis arī padomes 
priekšsēdētājs. Iepriekš 
bijis arī AS "Parex banka" 
padomes loceklis un SIA 
"Latvijas garantiju aģen-
tūra" valdes priekšsēdē-
tājs, liecina "Firmas.lv" 
informācija. I.  Pētersons 
pēdējos gadus bijis "Sie-
mens" vadītājs Latvijā. 
Pirms tam  – AS "Sadales 
tīkls" valdes loceklis un 
klientu servisa direktors.

Jāatgādina, ka pagāju-
šā gada nogalē "Tet" da-
lībnieki nolēma no amata 
atsaukt uzņēmuma valdes 
priekšsēdētāju Juri Gulbi, 
kurš šajā amatā strādāja 
no 2008. gada.

31. martā solīto jau-
nās "Tet+" izklaides plat-
formas atklāšanu ar ie-
spēju katram pašam vei-
dot savu TV kanālu izlasi 
piedzīvos atjaunināta 
"Tet" vadība. LETA

"Tet" 
restartējas

Sludinājumi arī internetā:  latvijasmediji.lv


